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Na de binnenvaart worden ook 
feeder- en spoorvervoerders 
steeds zwaarder getroff en door 
de aanhoudende congestie op de 
Delta en Euromax terminals van 
ECT op de Maasvlakte.

Feederrederijen Team Lines en OPDR voe-
ren beide per 1 augustus een congestietoe-
slag in van 75 euro per twintigvoets con-
tainer (teu). Ze zeggen die toeslag nodig te 
hebben ter compensatie van de extra kos-
ten die de vertragingen veroorzaken. Beide 
stellen dat de situatie niet is verbeterd 
sinds ze hun klanten twee maanden gele-
den al voor de congestieproblemen waar-
schuwden. Eerder voerde de binnenvaart 
al congestietoeslagen in.
Ook het spoorvervoer heeft  te kampen met 
problemen op de Euromax Terminal. Zo 
heeft  spooroperator IMS vorige week een 
aantal treinen van en naar de terminal ge-

In 2008 was het maximum aan geladen en 
geloste containers op één schip 3.922 
stuks. Dit jaar bracht en haalde een contai-
nerschip in één keer al 6.449 containers. 
Deze hogere pieken aan de zeekant veroor-
zaken ook weer pieken aan de landkant. 
Het spoor bijvoorbeeld heeft  het tijdens 
zulke periodes van topdrukte 21% druk-
ker dan in 2008.
Dat heeft  alles te maken met de schaalver-
groting in de containerlijnvaart en het 
groeiende vervoer van containers in trans-
shipment, voor doorvoer over zee naar an-
dere bestemmingen in de regio. Wegens de 
congestie in Hamburg zouden veel verla-
ders, blijkens een enquête in de Duitse me-
dia, inmiddels uitwijken naar andere ha-
vens. Hafen Hamburg Marketing bestrijdt 
dit echter met klem. Maar een handvol 
verladers uit diverse delen van Duitsland 
zou een deel van de lading naar andere ha-
vens hebben overgebracht.

schrapt. In een aantal gevallen heeft  de 
operator volle treinen uit Zwitserland on-
verrichterzake teruggestuurd, nadat die 
vele uren op de terminal hadden staan 
wachten. Voor overzeese export bestemde 
containers waren zodoende enkele dagen 
later weer terug in Zwitserland.

Hamburg
Ook de haven van Hamburg kampt met 
congestie. Terminalbeheerder HHLA 
nam vorig jaar al honderd werknemers ex-
tra aan om tijdens overslagpieken grote 
vertragingen te voorkomen. Dit jaar, zo 
kondigde het bedrijf deze week aan, ko-
men er nog eens vijft ig havenarbeiders bij. 
Ze worden ingezet bij de terminals aan de 
Burchardkai en Altenwerder. Die pieken 
worden steeds hoger. Handelde HHLA op 
de Containerterminal Burchardkai (CTB) 
in 2008 nog 29 schepen af die meer dan 
3000 containers kwamen laden en lossen, 
in de eerste helft  van dit jaar waren het  er 
al 69. 

Steeds meer containers moeten tegelijkertijd door dezelfde trechter.
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 ROTTERDAM/HAMBURG  Na binnenvaart voeren ook feeders toeslagen in

Congestie grijpt steeds 
verder om zich heen

FOLKERT NICOLAI/ROB MACKOR

BOCIMAR
De Compagnie 
Maritime Belge (CMB) 
heeft in het tweede 
kwartaal van 2014 een 
winstje van 270.000 
euro geboekt. Dit 
dankt het vooral aan 
51%-dochter ASL 
Aviation, dat een forse boekwinst op de verkoop van 
vliegtuigen maakte. De kernactiviteit van de groep, die 
van drogebulkrederij Bocimar, bleef problematisch en 
noteerde zowel in het eerste als in het tweede 
kwartaal rode cijfers. Over de eerste helft van het jaar 
staat de teller op minus 10,2 miljoen euro.

Piepklein winstje voor CMB

VRACHTAUTO’S
Paccar, het Amerikaanse moederbedrijf van vrachtau-
tofabrikant DAF, voerde de omzet in de eerste jaarhelft 
met ongeveer 10% op tot 8,4 miljard dollar (6,3 miljard 
euro) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De 
nettowinst ging omhoog van 528 miljoen naar 593 
miljoen dollar (442 miljoen euro). In Europa doet het 
merk DAF het nog steeds goed, in Noord-Amerika geldt 
hetzelfde voor de Paccar-‘huismerken’ Kenworth en 
Peterbilt. Paccar profi teert van het economische 
herstel in beide werelddelen. Daar mogen de aandeel-
houders in meedelen. Er wordt een interimdividend 
uitgekeerd van 1,67 dollar (1,25 euro) per aandeel. Over 
de eerste helft van vorig jaar was dat 1,49 dollar.

Moeder DAF dik tevreden

2013 was een 
‘truckjaar’, 2014 wordt 
een ‘trailerjaar’, denkt 
ING. De bank 
verwacht dat de afzet 

van nieuwe vrachtauto’s boven 3,5 ton dit jaar met 20% 
zal dalen. Veel ondernemers kochten eind vorig jaar 
nog snel Euro VI-materieel, omdat dat een fi scaal 
voordeel van 4500 euro per truck opleverde. Omdat 
ondernemers vorig jaar weinig weinig nieuwe trailers 
kochten, zal de afzet daarvan nu zeker 15% toenemen, 
verwacht de bank.  In België en Duitsland groeide de 
verkoop van trucks in de eerste jaarhelft nog wel.
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WINDMOLENS
De BOW Terminal in Vlissingen heeft een opdracht in 
de wacht gesleept voor de opslag en het op transport 
stellen van 75 funderingen voor windmolens. Ze zijn 
bestemd voor het windpark Gemini van 600 Mega-
watt, dat 55 kilometer ten noorden van Schiermonnik-
oog wordt gebouwd. De funderingen wegen 850 ton 
per stuk en worden als één geheel aan boord gezet van 

de ‘Aeolus’ van Van 
Oord, die speciaal voor 
dit soort projecten is 
gebouwd. Ook BOW, 
onderdeel van de 
Kloosterboergroep, is 
speciaal voor dit soort 
klussen opgezet.

Grote klus voor BOW Terminal
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Agnes zet de aanval in op 
sociale dumping
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Antwerpse haven zoekt het 
succes onder de grond
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Arthur van Dijk (TLN) wordt  
horendol van alle tol
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In de States is niet álles het allergrootste

DOSSIER

‘Binnenvaart 
moet uit het 
isolement’
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15 augustus: 

Stuwage
Adverteren? Bel: 010 280 10 25

Reageer ook! www.nieuwsbladtransport.nl/poll

     POLL     

 NIEUWE POLL:  Congestie is terug in de Rotterdamse haven

Ja, wij merken het ook

Nee, dat is een fata morgana

Anders 

78 %

18 %

4 %

Wegvervoer groeit door herstel bouw

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 737 mensen op de stelling van 23 JULI

Europa is in de ban van de tol. 
Duitsland breidt de ‘Maut’ uit 
naar steeds grotere delen van het 
wegennet, Frankrijk voert een 
kilometerheffi  ng in alleen voor 
vrachtauto’s. Arthur van Dijk, 
voorzitter van Transport en 
Logistiek Nederland, mist een 
geharmoniseerd beleid op dit 
terrein in Europa.     

Elk voertuig tot 3,5 ton moet op 
Duitse wegen straks honderd euro 
per jaar betalen. Wat vindt u 
daarvan?
Wij zijn niet tegen een heffi  ng die 
de gebruiker van het wegennet laat 
betalen naar rato van het aantal af-
gelegde kilometers en de milieuca-
tegorie van het voertuig. Dat be-
ginsel heeft  TLN altijd gesteund, 
laat dat duidelijk zijn. Maar het 
Duitse vignet voldoet daar hele-
maal niet aan. Het is in onze ogen 
een ordinaire lastenverhoging, 
waarbij je je nog maar moet afvra-
gen of alle opbrengsten naar verbe-
tering van de infrastructuur gaan. 
Ik wijs er ook maar even op dat dit 
vignet de kosten van het grensver-
voer van goederen weer zal verho-
gen. Bestelbussen en ander licht 
transport gaan daar in het grens-
overschrijdend vervoer zeker iets 
van merken.

Daar staat tegenover dat 
zwaardere vrachtauto’s vanaf 
volgend jaar gemiddeld iets 
minder ‘Maut’ per kilometer gaan 
betalen op het Duitse wegennet. 
Mooi toch?
Het is maar hoe je het bekijkt. De 
tarieven gaan een fractie omlaag 
en dat zou je tot tevredenheid kun-
nen stemmen. Maar het wegennet 
waarop Maut moet worden be-
taald, wordt uitgebreid met nog 
eens duizend kilometer aan Bun-
desstrassen. Bovendien wordt de 
gewichtslimiet verlaagd van twaalf 
naar 7,5 ton. 

Gunstig is dan weer dat Euro VI, 
de categorie ‘schoonste’ vrachtau-
to’s, eindelijk een eigen tarief-
groep krijgt. Of vindt u dat niet?

Zeker, daar hebben ondernemers 
die in Euro VI hebben geïnves-
teerd al een jaar vruchteloos op ge-
wacht. Maar ook daar heb ik een 
bedenking bij. De afschrijvings-
termijn op vrachtauto’s bedraagt 
zo’n zeven jaar, soms wel meer. 
Nog niet zolang geleden investeer-
den ondernemers in Euro V, toen 
de ‘schoonste’ categorie. Euro VI 
was toen nog niet verkrijgbaar. 
Het verschil in de tarieven tussen 
Euro VI en V gaat straks gemid-
deld een paar cent bedragen. Dat 
lijkt niet veel, maar we vinden 
toch dat het de eerstkomende twee 
tot drie jaar nog wat kleiner zou 
moeten zijn. We zijn voor een ge-
past model met een redelijk ver-
schil, dat recht doet aan zowel de 
investeerders in Euro VI als Euro 
V. Pas na die drie jaar mag het ta-
riefsverschil wat ons betreft  iets 
groter worden.

Dit wat de nuances betreft . Met 
de Europese harmonisatie van 
tolheffi  ngen schiet het niet erg op, 
vindt u wel? 
Elk land verzint zijn eigen tol… Ja, 
waarbij je je kunt afvragen of het 
beginsel ‘de gebruiker betaalt’ wel 
altijd wordt toegepast. Vooropge-
steld: alle weggebruikers zijn ge-
baat bij kwalitatief goede infra-
structuur, voor iedereen. Maar in 
de meeste gevallen – Frankrijk, de 
Duitse Maut – is het steevast alleen 

de vrachtauto die wordt aangesla-
gen. Daarbij heb je steeds weer de 
indruk dat het gaat om een on-
grijpbare kostenverhoging, die, 
mag je verwachten, jaar in jaar uit 
zal oplopen. Het is de goederenver-
voerder die bovendien met al die 
cabinekastjes wordt opgezadeld, 
en met forse administratieve las-
ten. En als dan, zoals in het Duitse 
geval van het vignet, weggebrui-
kers worden gecompenseerd, gaat 
het in hoofdzaak om personenau-
to’s. Bovendien alleen om Duitse 
automobilisten.

Uw leden berekenen de Duitse 
Maut toch ook door aan hun 
opdrachtgevers?
In de meeste gevallen hebben indi-
viduele vervoerders inderdaad 
goede afspraken met hun op-
drachtgevers hierover. Maar in een 
markt waarin nog steeds overcapa-
citeit bestaat, is dat in veel deel-
markten nog niet zo eenvoudig. 
Niet voor niets staan de rendemen-
ten in het wegvervoer nog altijd 
onder druk.

Is Europese harmonisatie van 
regelgeving, op tolgebied, maar 
ook op andere terreinen, het 
toverwoord om alle problemen tot 
een oplossing te brengen?
Het zou helpen. Er ontstaat vooral 
een ‘lappendeken Europa’ doordat 
Europese regelgeving in lidstaten 
verschillend wordt geïnterpre-
teerd. Die uiteenlopende interpre-
taties leiden tot een extra admini-
stratieve last voor ondernemers. 
Om maar te zwijgen van volgens 
ons absurde boetes zoals Frankrijk 
wil opleggen aan chauff eurs die 
hun wekelijkse verplichte rust in 
de cabines van hun vrachtauto’s 
doorbrengen. Dertigduizend euro 
per ‘overtreding’. We moeten Eu-
ropa eindelijk eens gaan zien als 
één continent, waarop dezelfde re-
gels gelden en op dezelfde manier 
moeten worden nageleefd. Als je 
dat samen niet doet, kun je zulke 
regels beter niet opstellen.

ARTHUR VAN DIJK, VOORZITTER TLN

‘Als je regels niet handhaaft ,

kun je ze beter niet maken’

FOLKERT NICOLAI
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Europa en de Verenigde Staten onder-
handelen over een vrijhandelsverdrag. 
Daarbij komt ook versoepeling van de 
Jones Act aan de orde. Europa’s stand-
punt is duidelijk: afschaff en, die han-
delsblokkade. Dat standpunt vindt ook 
in de VS onder vele mensen weerklank. 

Goed zichtbaar was dat toen BP in 2010 
de grootste olieramp ter wereld veroor-

zaakte. Nederland bood snel na het ontstaan van de lekkage 
zijn hulp aan, maar deze hulp werd eerst afgewezen, mede 
vanwege de Jones Act. Vanuit allerlei hoeken werd kritiek ge-
leverd op Obama’s besluit om niet direct vrijstellingen van de 
Jones Act te verschaff en, dat recht wordt de president door 
diezelfde wet namelijk wel toebedeeld. Maar de schreeuw om 
afschaffi  ng wordt niet slechts door rampen ondersteund. Te-
genstanders vinden dat de wet de economie gegijzeld houdt. 

Voor schepen die tussen twee punten in Amerika varen geldt:  
U.S. fl agged, U.S. built and U.S. crewed (voor tenminste 75%). 
Dat beschermt de maritieme markt tegen concurrentie. Dat 
is fi jn voor de  Amerikaanse reders en scheepsbouwers, maar 
andere markten hebben er enorm last van. Want het Jones 
Act-transport is duur. Het kost verladers niet alleen meer 
geld, het zorgt er ook voor dat bedrijven klandizie mislopen. 
‘De Jones Act maakt het goedkoper om kolen vanuit Colom-
bia te importeren, in plaats van ze van de Amerikaanse mij-
nen te kopen’, schrijft  Capital Research Center. Het maakt het 
schijnbaar ook goedkoper om zout te kopen in Chili in plaats 
van in Ohio en om graan te importeren vanuit Canada. De 
Amerikaanse opiniesites barsten van de berichten over de 
schade die de Jones Act de economie berokkent. Toch wordt 
de wet halsstarrig gehandhaafd. Waarom is dat?

Toen de Merchant Marine Act, zoals de wet offi  cieel heet, in 
1920 werd opgesteld, stonden beelden van getorpedeerde 
Amerikaanse koopvaardijschepen nog vers op het netvlies. 
Voor veel Amerikanen zal het beschermen van de interne 
markt een logisch besluit zijn geweest, zo vlak na de Eerste 
Wereldoorlog. Inmiddels ligt deze oorlog bijna een eeuw ach-
ter ons, maar is angst nog altijd een argument om de wet in 
stand te houden. 

De grootste voorstander van de wet is de American Maritime 
Partnership, een coalitie van ruim 450 belanghebbenden 
waaronder de maritieme vakbonden. Trots vermeldt de orga-
nisatie, die als slogan heeft  ‘American Jobs, American Secu-
rity’, dat ‘we have set the record straight’ toen de Jones Act in 
1995 onder vuur lag. AMP geeft  op zijn website vijf redenen 
waarom Amerika de Jones Act nodig heeft . Amerika is veili-
ger door de sterke binnenlandse maritieme industrie, laatst-
genoemde is belangrijk voor onze veiligheid, de Amerikaan-
se marine zegt dat het belangijk is voor ‘national security’, en 
het maakt ook het ‘homeland’ veiliger. En er wordt iets ge-
mompeld over een level playing fi eld voor Amerikaanse be-
drijven. Ja, angst speelt nog duidelijk een rol. 

Drie slimme onderzoekers hebben dit argument echter eens 
tegen het licht gehouden. In 1955 waren er volgens hen 1.072 
Jones Act-schepen die de marine zouden kunnen bijstaan in 
geval van crisis. Vandaag de dag zijn dat er nog 90. Reden ge-
noeg om de Jones Act in stand te houden? 

Europa probeert de Jones Act langzaam te ontmantelen. Ook 
in de VS lijkt het moment daar rijp voor. Maar het zou niet 
de eerste keer zijn dat de machtige lobby ‘orde op zaken stelt’.  

U.S. (s)crewed
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Hupac: groei ondanks 
misère op het spoor

GECOMBINEERD VERVOER

Tolvignet: Dobrindt
wil geen uitzondering

doelstellingen ten aanzien van de 
modal shift  anders niet gehaald zul-
len worden. ‘Elke keer dat een trein 
aan de kant gezet wordt, is een ver-
kwisting van de productiviteit van 
materieel en personeel’, aldus Kunz. 
Hupac blijft  ondanks alle problemen 
streven naar een punctualiteit van 
minstens 90%. 
Ongeveer tweederde van het totale 
vervoer betreft  het transport van 
containers en trailers per trein door 
de Alpen. Dat nam met 3,6% toe tot 
226.000 eenheden. Daarvan gingen 
er bijna 199.000 door Zwitserland, 
26.000 door Oostenrijk en 1.800 
door Frankrijk. Die laatste trafi ek 
steeg wel met ruim 30%. Het niet-
Alpenvervoer steeg met 4,1% tot bij-
na 114.000 eenheden. |  RM

Gecombineerd vervoerder Hupac 
heeft  in de eerste helft  van het jaar 
340.000 eenheden vervoerd, 3,8% 
meer dan vorig jaar.

De Zwitserse groep wijst erop dat die 
groei is gerealiseerd ondanks de be-
labberde kwaliteit van het Europese 
spoornetwerk. Hupac had onder 
meer te kampen met vertragingen 
door bouwwerkzaamheden, onge-
lukken, technische storingen en sta-
kingen. De punctualiteit daalde 
daardoor ten opzichte van vorig jaar. 
Topman Bernhard Kunz vindt dat 
zorgelijk omdat een te lage punctua-
liteit volgens hem de ‘killer factor’ is 
voor gecombineerd vervoer. 
Hij vindt dat spoorbeheerders maat-
regelen moeten nemen omdat de 

vrachtvervoer, een bijdrage moet le-
veren voor de instandhouding en 
aanleg van Duitse wegen.
De Beierse minister van binnenland-
se zaken, Joachim Herrmann, maak-
te zich onlangs sterk voor uitzonde-
ringen voor de grensstreken, maar 
werd teruggefl oten. Eén van de 
rechtsvragen die Dobrindt nog tot 
oplossing moet brengen is die of het 
vignet in strijd is met het Europese 
beginsel van non-discriminatie. Bui-
tenlandse automobilisten moeten het 
vignet aanschaff en, voor gemiddeld 
100 euro per jaar, maar Duitsers krij-
gen de kosten ervan gecompenseerd 
via de wegenbelasting. Om die reden 
dreigen Oostenrijk en Nederland met 
een gang naar het Europese Hof van 
Justitie. |  FOLKERT NICOLAI

De Duitse tol voor personenauto’s 
uit binnen- en buitenland, het in 
2016 in te voeren ‘vignet’, zal ook in 
de grensstreken van Duitsland met 
omringende landen van kracht 
zijn. Dat heeft  verkeersminister 
Alexander Dobrindt laten weten.

In verscheidene deelstaten gaan 
stemmen op om voor grensregio’s 
een uitzondering te maken, maar 
daar geeft  Dobrindt geen gehoor 
aan. Volgens hem is voor zulke uit-
zonderingen geen enkele aanleiding 
en zullen de grensstreken ook geen 
economische schade lijden als het 
verkeer over de grenzen met het vig-
net, dat tot een gewicht van 3,5 ton 
verplicht wordt gesteld en dus ook 
van belang is voor het lichtere 

POLITIEK

Hamburg-Süd aast op 
containerdeel CCNI

Van Oord aan slag in 
Brazilië en Bahama’s

Vlaamse regering voert 
kilometerheffi ng in

Hof besluit in oktober 
over verdieping Elbe

LIJNVAART
De Duitse rederij Hamburg-Süd 
wil de containeractiviteiten van 
de Chileense scheepvaartgroep 
CCNI overnemen. De twee partij-
en hebben daarover een voorlopi-
ge overeenkomst ondertekend.

De transactie moet voor het eind 

van het jaar worden afgerond en 
is afhankelijk van de uitkomsten 
van een boekenonderzoek en 
goedkeuring door de autoriteiten. 
De overnameprijs wordt geschat 
op 160 miljoen dollar.

BAGGER
Baggeraar Van Oord heeft klussen 
in Brazilië en de Bahama’s in de 
wacht gesleept met een geza-
menlijke waarde van meer dan 
100 miljoen euro. Dat maakte het 
bedrijf bekend. In Brazilië gaat het 
om baggerwerkzaamheden voor 

de aanleg van een scheepswerf bij 
de stad Aracruz. De opdracht op 
de Bahama’s bestaat uit verbete-
ringen in drie havens in opdracht 
van het lokale ministerie van Nati-
onale Veiligheid. 

POLITIEK
Het Vlaamse regeerakkoord van 
N-VA, CD&V en VLD houdt vast 
aan het besluit om de nieuwe 
Scheldekruising in Antwerpen te 
realiseren via het Oosterweeltra-
cé.  Daarnaast komt er in 2016 een 
kilometerheffi ng voor vrachtver-
voer over de weg. Voor personen-
wagens zal de regering onderzoe-
ken of en hoe er op 
budgetneutrale wijze een kilome-
terheffi ng kan worden ingevoerd 
of een wegenvignet. 

INFRASTRUCTUUR
Het Hooggerechtshof in Leipzig 
maakt op 2 oktober zijn besluit 
over de verdieping van de Elbe be-
kend. Het hof heeft dit meege-
deeld na vijf zittingsdagen, waar-
op milieugroeperingen hun 
bezwaren tegen het project uit-
eengezet hebben. Hafen Ham-
burg strijdt al jaren voor toestem-
ming om de vaargeul tussen de 
haven en de monding van de Elbe 
uit te diepen. 

KORT

‘Pijpleidingnet uitbreiden’
 HAVENBEDRIJF  Antwerpen wil nieuwe leidingstraat naar Albertkanaal, Limburg en Roergebied

Het Gemeentelijk Havenbe-
drijf Antwerpen en het 
Vlaams Gewest laten een 
onderzoek instellen naar de 
mogelijkheden om een 
nieuwe pijpleidingstraat 
naar het Roergebied aan te 
leggen.

De twee partijen hebben daartoe een 
samenwerkingsovereenkomst geslo-
ten. In dat kader is er een tender uit-
geschreven voor de eerste fase van 
een onderzoek naar de ruimtelijke 
en technische mogelijkheden. De 
opdracht omvat daarnaast het op-
stellen van een plan van aanpak voor 
de verdere planvorming, ontwikke-
ling en realisatie van ‘als redelijk 
omschreven tracés’. 
Dat onderzoek moet dienen als basis 
voor een principieel besluit over de 
leidingstraat. Die zou in elk geval het 
Antwerpse petrochemische com-
plex, inclusief het Albertkanaal, 
moeten verbinden met de chemiebe-
drijven in Belgisch en Nederlands 
Limburg en die in het Roergebied. 
Daarmee zou de lengte van het tracé 
op zo’n 180 kilometer komen. 

Probleem
De Vlaamse minister Philippe Muy-
ters (Ruimtelijke Ordening) kondig-
de twee jaar geleden al aan op zoek 
te willen gaan naar ruimte voor de 
leidingstraat, met steun van Federa-
tie van Transporteurs via Pijpleidin-
gen (Fetrapi) en de chemiefederatie 
Essenscia. 
Verschillende studies tonen volgens 
het Havenbedrijf aan dat er in België 
behoeft e is aan extra pijpleidingen 
naar het Roergebied, terwijl de hui-
dige ruimtelijke plannen weinig tot 
geen ruimte bieden. De havenbe-
heerder noemt het vooral een pro-
bleem dat het Economisch Netwerk 
Albertkanaal niet via pijpleidingen 
bevoorraad kan worden.
Volgens het Havenbedrijf is een pijp-
leiding het ideale transportmiddel 

voor het vervoer van grondstoff en 
vanuit de haven naar de chemiesec-
tor in het binnenland, die zich steeds 
meer richt op het maken van eind-
producten. Voor andere modalitei-
ten, vooral spoor en binnenvaart, is 
de aanleg van nieuwe pijpleidingen 
in principe slecht nieuws. Een pijp-

leiding heeft  al gauw een capaciteit 
van miljoenen tonnen per jaar, die 
dan aan de neus van die modalitei-
ten voorbij zou gaan.
Antwerpen is overigens al aangeslo-
ten op het zogenoemde ARG-net 
(Aethylen-Rohrleitungs-Gesel-

schafft  ), waarvan het als grootste 
ethyleenproducent zelf het hart 
vormt. Dat net verbindt onder meer 
Duinkerke, Rotterdam, Ludwigsha-
ven, Frankfurt, Geleen en Leverku-
sen met de Scheldestad.
Antwerpen studeert verder samen 
met Rotterdam al enkele jaren op de 

aanleg van een nieuwe bundel van 
vier leidingen voor olieproducten, 
chemieproducten, industriële gas-
sen en kooldioxide tussen beide ha-
vens, een traject van zo’n 130 kilo-
meter. Het tracé daarvan is gepland 
in de bestaande 75 kilometer lange 

landelijke Buisleidingenstraat, die 
door Brabant, langs Moerdijk en 
door de Zuid-Hollandse eilanden 
loopt. Daarin ligt al voor zo’n 1.400 
kilometer aan pijpleidingen.

Ruwe olie
De havens zijn verder met elkaar 
verbonden via de 102 kilometer lan-
ge Rotterdam-Antwerpen Pijplei-
ding (RAPL) voor de aanvoer van 
ruwe olie. Die is begin jaren zeventig 
in gebruik genomen na de opkomst 
van supertankers (VLCC’s), waar-
voor Antwerpen niet bereikbaar is. 
Door de uitbreiding van de raffi  na-
gecapaciteit in Antwerpen wordt de 
capaciteit van de 68 centimeter dik-
ke leiding (ongeveer dertig miljoen 
ton per jaar) maximaal benut.

Voor spoor en binnenvaart is de aanleg 
van pijpleidingen slecht nieuws.

ROB MACKOR
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‘Het land niet als de vijand zien’
 INTERVIEW  Hans van der Werf van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart

De binnenvaart moet 
werken aan kwaliteit én, als 
het even kan, co-modaliteit. 
Adviezen van een expert. 

‘De toekomst van de binnenvaart 
ligt niet meer in het schip maar in de 
kade. Wat ik bespeur in de binnen-
vaart is dat men zich isoleert van de 
landzijde, alsof het een verdachte 
wereld is. We moeten het land niet 
als de vijand maar als een partner 
zien. De binnenvaart moet uit haar 
isolement.”
Secretaris-generaal van de Centrale 
Commissie voor de Rijnvaart (CCR) 
Hans van der Werf spreekt bedacht-
zaam. In zijn onwaarschijnlijke 
werkkamer, het voormalige boudoir 
van keizerin Augusta in het Palais 
du Rhin in Straatsburg, gaat zijn rij-
zige, gesoigneerde gestalte moeite-
loos op in het decor van bladgoud en 
spiegels. 
‘Iedereen’ in het wereldje kent hem. 
Dit jaar draait de Nederlandse jurist 
twintig jaar mee in de top van de 
CCR, waar hij in 1994 als plaatsver-
vangend secretaris-generaal begon. 
Daarvoor was hij directeur van het 
Centraal Bureau voor de Rijn- en 
Binnenvaart in Rotterdam, na een 
carrière in de scheepsbouw. Sinds 
zijn benoeming in september 2012 
zwaait hij de scepter over het al twee-

honderd jaar oude, belangrijkste in-
ternationale orgaan voor de binnen-
vaart.  
Het goederenvervoer over de Rijn 
laat de afgelopen drie jaar weer een 
licht stijgende tendens zien, en is bij-
na terug op het niveau van voor de 
crisis van 2007/2008. Maar de over-
capaciteit hangt als een donkere 
wolk over de sector. 

Sloopregelingen
‘Tussen 2008 en 2010 is een forse 
hoeveelheid schepen op de markt 
gekomen die niet meer in verhou-
ding tot de vraag staat. Het zijn mo-
derne schepen met een hoge produc-
tiviteit die nog wel dertig, veertig 
jaar mee kunnen. Dat maakt de situ-
atie onvergelijkbaar met de jaren 
tachtig en negentig. De tijd van 
structurele sanering en slooprege-
lingen is voorbij.’
‘Er is een vrije markt, daar wil en 
kan de CCR zich niet mee bemoeien. 
Als waarnemer concludeer ik wel 
dat de binnenvaart weg moet van de 
capaciteitsbenadering van de sector, 
en moet inzetten op kwaliteit. Als de 
dienstverlening zich zou ontwikke-
len met dezelfde dynamiek als de af-
gelopen jaren de vlootvernieuwing, 
dan gaat het de goede kant op.’
‘Ik zie niets in een globale vraag- en 
aanbodoplossing. Op het vaartraject 
kan de concurrentiepositie nauwe-
lijks meer worden verbeterd. De 
schaalvergroting naar 135 meter 
lange en bredere schepen heeft  de 
binnenvaart versterkt, maar er is nu 
relatief weinig marge meer. Met het 
optimaliseren van je schip kom je er 

sie snel vruchten gaat afwerpen. 
Ook de CCR haalt de banden met 
Brussel aan. Zo gaat ze de harmoni-
satie van technische voorschrift en in 
Europa coördineren, wordt gewerkt 
aan één scheepscertifi caat voor de 
binnenvaart in de Europese Unie en 
gaat men zich buigen over de moder-
nisering van het kwalifi catiesysteem 
voor varend binnenvaartpersoneel. 
Van der Werf: ‘De Europese Com-
missie kan zich beter op andere za-
ken richten, zoals vervoerspolitiek, 
de rivierencommissies nemen dan 
het technische handwerk op zich.’

aardig succesvol. ‘Het politieke pro-
gramma voor de binnenvaart in 
Vlaanderen is erg goed.’ De bruggen 
over het Albertkanaal worden mo-
menteel verhoogd zodat het contai-
nervervoer zich verder kan ontwik-
kelen. In Luik is men begonnen aan 
de bouw van een groot multimodaal 
platform. 
Minder happy is de CCR al geruime 
tijd over de Donau. Daar is veel ach-
terstallig onderhoud en de rivier 
moet op verschillende plekken drin-
gend aangepakt worden. Van der 
Werf hoopt dat de beoogde nauwere 
samenwerking van de Europese 
Commissie met de Donaucommis-

niet meer. Er zal aan de voor- en de 
achterkant van de logistieke keten 
moeten worden geïnvesteerd, en 
daarom in grotere structuren moe-
ten worden samengewerkt. Voor dat 
afzonderlijke schip en die afzonder-
lijke schipper is eigenlijk geen plaats 
meer.’
Het roer moet dus om, van alleen 
water naar onderdeel worden van 
een logistieke keten van weg, spoor 
en water, waarmee de kwetsbaarheid 
van de verschillende transportwij-
zen wordt gespreid en de betrouw-
baarheid voor de klant groter wordt. 
‘De binnenvaart moet focussen op 
de toegevoegde waarde die trans-
port kan leveren. Het is interessant 
om te kijken in hoeverre je co-moda-
liteit kunt aanbieden. Het is een stra-
tegisch thema.’
Die omslag kan de CCR niet bewerk-
stelligen en moet uit de sector zelf 
komen. De taak van de intergouver-
nementele organisatie van Neder-
land, België, Duitsland, Frankrijk, 
Zwitserland en waarnemersstaten 
waaronder het Verenigd Koninkrijk 
en meerdere Donaulanden, is het be-
vorderen van de Rijnvaart en steeds 
meer de binnenvaart in Europa, in-
clusief de veiligheid. 
Ze stelt technische voorschrift en en 
kwalifi caties voor het personeel op, 
legt verkeersregels vast en regels 
voor de verwijdering van afvalstof-

fen en draagt bij aan de emissienorm 
voor de uitstoot van nieuwe moto-
ren. Voor bijzondere gevallen geeft  
ze vergunningen af, zoals voor de 
nieuwe LNG-schepen op de Rijn. 
‘De CCR kan geen ondersteuning in 
het capaciteitsbeleid meer geven, 
maar wel bijdragen aan het kwalita-
tief versterken van de aanbodstruc-
tuur. Zoals het initiëren van de River 
Information Service (RIS) en waken 
voor het ecologische profi el. We zit-
ten midden in een periode van nieu-
we technologiën waarvan wij de toe-
passing ondersteunen die we een 
plaats willen geven in de vorm van 
praktische instrumenten’, aldus de 
secretaris-generaal.

Draagvlak
Sinds Nederland in januari het twee-
jaarlijkse voorzitterschap onder lei-
ding van Brigit Gijsbers, directeur 
Maritieme Zaken bij het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu, van 
Frankrijk overnam, is een van de 
prioriteiten van Den Haag ‘het creë-
ren van draagvlak voor regelgeving 
van de CCR’, zoals het in het pro-
gramma staat. ‘Ondubbelzinnig 
moet duidelijk zijn wat nieuwe regel-
geving voor de doelgroep oplevert 
zodat een goede afweging tussen nut 
en kosten gemaakt kan worden.’ 
Zo wil de CCR dat de binnenvaart 
meeontwikkelt ‘met wat de maat-
schappij verwacht: veilig, duurzaam, 
sociaal verantwoord transport’, zegt 
Van der Werf. ‘Er was onlangs een 
uitzending over de binnenvaart op 
de Duitse tv, vanuit Duisburg, zeer 
negatief van toon, met name over de 

uitstoot van dieselmotoren. De bin-
nenvaart heeft  maatschappelijk niet 
alleen maar vrienden. Het wordt een 
steeds grotere uitdaging om het eco-
logische profi el in stand te houden. 
Met LNG (vloeibaar aardgas, red.) 
bijvoorbeeld zou de binnenvaart een 
snelle slag kunnen maken.’
Hoewel de Rijnvaart voor zo’n 50 tot 
60 procent in Nederlandse handen 
is, zit Van der Werf niet in Straats-
burg voor Nederland. 

Verhoogd
Hij merkt op dat er in België een 
merkbare stijging in de vraag zit en 
ook in Frankrijk is de binnenvaart 

‘We zitten midden in een periode van nieuwe technologieën.’

‘De binnenvaart heeft maatschappelijk 
gezien niet alleen maar vrienden.’

PETRA JANBROERS
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Rotterdam verwijdert
onderwaterdam Botlek

HAVENBEDRIJF

HES beheer ziet winst 
en overslag toenemen

Havenbedrijf Rotterdam is begon-
nen met het verwijderen van een 
onderwaterdam bij de ingang van 
de Botlek, waardoor de toeganke-
lijkheid van dit havengebied fors 
verbetert.

Straks kunnen schepen met een 
diepgang tot 12,5 meter het haven-
bekken in, een halve meter meer dan 
nu. Bovendien kunnen straks per 
getij drie schepen de haven in en uit, 
tegen nu maar één per getij. Het 
weghalen van de dam past in de re-
vitalisering van de Europoort en het 
Botlek-gebied, waarvoor in de ko-
mende vijf jaar een half miljard euro 
is gereserveerd.
Het  karwei wordt uitgevoerd door 
Boskalis en Van Oord en behelst het 

wegbaggeren van een half miljoen 
kubieke meter specie uit de monding 
van de Botlek. De onderwaterdam, 
die door het Havenbedrijf overigens 
de Doorn wordt genoemd, moet 
eind dit jaar verwijderd zijn.
De drempel is in de jaren vijft ig bij 
het uitgraven van het havengebied 
aangelegd om het dichtslibben van 
de Botlekhavens tegen te gaan. De 
havenbeheerder gaat de komende ja-
ren dan ook scherp in de gaten hou-
den of het verwijderen niet tot extra 
aanslibbing leidt.
Havenbedrijf Rotterdam onder-
zoekt verder met onder meer Rijks-
waterstaat of de hoofdvaarweg Nieu-
we Waterweg/Scheur richting het 
Botlekgebied nog verder uitgediept 
kan worden. | ROB MACKOR

De Rotterdamse overslaggroep 
HES Beheer heeft  in het eerste half-
jaar 7% meer goederen overgesla-
gen, waardoor het nettoresultaat 
met ruim twee miljoen steeg tot 
13,1 miljoen euro. 

Alle segmenten (kolen, industriële 
mineralen, agribulk/biomassa en 
olieproducten) vertoonden groei, 
meldt HES in het halfj aarbericht. 
Het gaat om een ‘genormaliseerd’ 
resultaat van 13,1 miljoen, omdat de 
halfj aarcijfers over vorig jaar recen-
telijk boekhoudkundig met 10,8 
miljoen naar boven zijn bijgesteld. 
Dit, omdat het had nagelaten om het 
belang van 50% in Botlek Tank Ter-
minal (BTT) te herwaarderen, nadat 
het de andere 50% van partner No-

ble had overgenomen. 
Na de herwaardering steeg het net-
toresultaat over de eerste helft  van 
vorig jaar tot 21,8 miljoen, tegen 9,3 
miljoen over dit jaar. In dat laatste 
cijfer zijn ook de kosten van bijna 
vier miljoen in verband met de over-
name van Atic Service door HES en 
van HES door Hestya Energy ver-
werkt. 
De stijging van het genormaliseerde 
resultaat is vooral te danken aan een 
hogere bijdrage van EMO, waarin 
het belang door de Atic-transactie 
eind vorige maand van 36,6% tot 
57% steeg, en in mindere mate door 
EBS (100%), schrijft  de groep in het 
halfj aarbericht. Ook de bijdragen 
van BTT (100%) en van het Zeeuwse 
Ovet (49,9%) waren hoger. | RM

HALFJAARCIJFERS

Rederijen positief over 
winst en omzet 2014

DB heeft goed eerste 
semester gedraaid

Cosco krijgt groen licht 
voor plannen Piraeus

APMT verkoopt belang 
in terminal Le Havre

ONDERZOEK

De meeste rederijen verwachten 
dit jaar meer winst en omzet te 
behalen. Dat blijkt uit onderzoek 
onder 51 Europese en Aziatische 
rederijen door de Duitse HSH 
Nordbank. Van de ondervraagde 
scheepvaartbedrijven verwacht 

59% dat de omzet groeit en 27% 
verwacht dat de omzet in 2014 net 
zo hoog is als vorig jaar. 43% denkt 
over dit jaar een winstgroei te rea-
liseren en 18% gaat ervan uit dat 
de winst gelijk blijft in vergelijking 
met 2013. 

HALFJAAR

Deutsche Bahn heeft een goed 
eerste halfjaar achter de rug. De 
omzet steeg licht, het bedrijfsre-
sultaat ging met bijna 7% om-
hoog. Alleen het goederenspoor-
vervoer kromp over 2013 met 1,5%. 
Deutsche Bahn verzorgde als ex-

pediteur 2,6% meer luchtvracht- 
en 8,5% meer zeevrachtzendin-
gen. Het aantal zendingen in het 
landvervoer steeg 3,6%. In de con-
tractlogistiek was er een omzet-
groei van 8,9%. 

LIJNVAART

De raad van bestuur van de Pi-
raeus Port Authority (PPA) heeft 
de plannen van Cosco om de West 
Pier C Container Terminal te bou-
wen goedgekeurd. De investering 
richt zich op het uitbreiden en 
moderniseren van de bestaande 
terminal, waarmee een bedrag 
van 230 miljoen euro is gemoeid. 
Die investering komt volledig voor 
rekening van de Pireaus Container 
Terminal (PCT) die 100% eigen-
dom is van Cosco Pacifi c. 

TERMINAL

APM Terminals trekt zich terug uit 
de Terminal Porte Océane (TPO) in 
Le Havre en verkoopt zijn belang 
van 50% aan partner Perrigault 
SA. Partijen doen geen medede-
lingen over de prijs. Perrigault is 
een lokale groep, die in Le Havre 
ook de Normandie Terminal ex-
ploiteert. De TPO-terminal heeft 
een oppervlakte van 34 hectare 
en een zeekade van 700 meter 
met vier super-Panamaxkranen.

KORT

ACT krijgt groen licht
 MILIEUVERGUNNING  Omgevingsdienst stelt dat normen niet worden overtreden

assemblage werk bieden aan vijft ien 
mensen op het terrein, blijkt uit een 
toelichting op de plannen.
ACT meldt verder dat het bij be-
drijfssituatie 2 gaat om een tijdelijke 
voorziening tot aan het tijdstip dat 
de overslag van projectlading weg-
valt. ‘Indien dan uit een markton-
derzoek blijkt dat de overslag van 
meer dan 350.000 containers lonend 
is, zal de transitie naar de oude be-
drijfssituatie gaan plaatsvinden’, al-
dus het havenbedrijf. ‘Dit betekent 
het weer geschikt maken van het ter-
rein rond de insteekhaven voor con-
tainers, de afvoer van de aanwezige 
projectlading, verwijderen van de 
afscheiding en plaatsing en inge-
bruikname van aan te voeren kade-
kranen.’

ACT krijgt de aangevraagde 
milieuvergunning voor de 
nieuwe plannen in de 
Amsterdamse haven

Dat meldt de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied. ACT wil op 
het terrein projectlading opslaan en 
assembleren, zoals bijvoorbeeld (on-
derdelen van) windmolens. Daar om 
heeft  het bedrijf op 19 juni een aan-
vraag voor een ‘milieuneutrale wij-
ziging’ op de vergunning voor inge-
diend. 
De Omgevingsdienst concludeert 
dat door deze activiteiten de in de 
vergunning vastgelegde milieube-
lasting (waaronder het geluid) niet 
wordt overschreden. ACT heeft  dit 
moeten aantonen op basis van on-
derzoeken op het gebied van geluid, 
lucht en externe veiligheid. Omwo-
nenden hadden tot 16 juli de kans 
om te reageren, maar hebben dit niet 
gedaan, aldus de Omgevingsdienst. 
Dit betekent dat ACT door kan met 
de huidige plannen. 
Het overslagbedrijf en zusterbedrijf 
van het Rotterdamse ECT wil naast 
de reguliere overslag van zeecontai-
ners straks ook aanvullende activi-
teiten accommoderen op het haven-
terrein, dat sinds begin 2012 is 
gesloten. ACT is sinds die tijd min of 
meer een slapende BV. Het manage-
ment en beheer worden verricht 
door ECT in de Rotterdamse haven. 
Het grootschalig vervoer van con-
tainers naar Amsterdam acht het 
overslagbedrijf ‘pas kansrijk als de 
nieuwe zeesluis in IJmuiden in 2019 
gereed is’. 

Assemblage
ACT mikt op 350.000 containers per 
jaar. Het gaat hierbij onder meer om 
de assemblage van windturbines, 
‘een vrachtuitwisselingspunt’ voor 
het overslaan van palletlading naar 
containers, het afh andelen van 
droog afval en de inrichting van een 
vrachtwagencentrum op het terrein.
In totaal moeten deze nieuwe activi-

teiten 100.000 containers per jaar 
opleveren. De helft  daarvan is ge-
vuld droog Brits huisafval voor de 
verbrandingsovens van het Amster-
damse energiebedrijf AEB. De ove-
rige 250.000 containers moet komen 
uit het regulier zeetransport. 

ACT maakt gewag bij de alternatieve 
plannen van een bedrijfssituatie 2, 
waarbij de inrichting van de termi-
nal ingrijpend wordt aangepast. Zo 
wordt twintig hectare rond de 
Alaskahaven inclusief de insteekha-
ven geheel gereserveerd voor pro-
jectlading. Het gaat daarbij om ‘off -

shore gerelateerde lading, 
onderdelen voor windturbines, fun-
deringselementen, 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-
rikahaven en vervangen door mo-
biele kranen bij de insteekhaven. 
Tegelijkertijd moet een ‘demontabe-
le wand’ deze activiteiten scheiden 
van de andere overslagwerkzaamhe-
den op het terrein. In totaal moet de 

Nog ruimte genoeg.

ACT heeft dit moeten aantonen op basis 
van onderzoeken, aldus de milieudienst.

PETER WIERENGA/JOHN VERSLEIJEN
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Economie begint nu  
 SUPERSLOW  Vergeet die term. Kenners zien groeiversnelling in scheepvaart

Containerschepen tuff en uit 
besparingsoverwegingen 
traag de wereld over. Maar 
ze vervoeren wel steeds meer 
lading en de vooruitzichten 
zijn voor de komende zes 
maanden gunstig.

‘Superslow steaming’ is het moderne 
verdienmodel van de mondiale con-
tainerlijnvaart. Dat doet denken aan 
de term ‘dead slow ahead’ op de al-
oude scheepstelegraaf, waarmee de 
kapitein of stuurman vroeger de ma-
chinekamer opdracht gaf de moto-
ren op zeer gering vermogen te laten 
draaien. Conjunctureel gezien 
draait deze bedrijfstak de laatste ja-
ren echter op een heel wat hoger toe-
rental, alle verhalen over overcapaci-
teit ten spijt.
Dat kunnen we afl ezen aan een an-
dere ‘scheepstelegraaf ’, die de over-
slag van containers in de grote zee-
havens in de wereld aangeeft . De 
containeroverslagindex van de 
Duitse instituten RWI en ISL bestaat 
nu een kleine acht jaar. Hij meet de 
overslag van 75 havens die samen 
goed zijn voor 60% van de gehele 
overslag van containers van en op 
zeeschepen. Deze index begon op 1 
januari 2008, na een jaartje proef-
draaien, offi  cieel op 100.
Hij duikelde in dat rampjaar meteen 
ruim vijft ien punten, maar liet sinds-
dien een gestage stijging zien naar 
123,2 in juni dit jaar. Dat was een 
voorlopige stand, gebaseerd op de 
overslagcijfers van 36 havens, goed 
voor tweederde van de totale geme-
ten overslag. Maar als alle deelne-
mende havens straks hun gegevens 
hebben ingeleverd, zal de defi nitieve 
index daar niet veel van afwijken.

Record
De juni-index bereikte de hoogste 
stand ooit sinds hij door het Rhei-
nisch-Westfälisches Institut für 
Wirtschaft sforschung (RWI) en het 

Institut für Seeverkehrswirtschaft  
und Logistik (ISL) in het leven werd 
geroepen. De verklaring daarvoor is 
uiteraard de aanhoudende groei in 
vooral Azië, het Midden-Oosten en 
delen van Zuid-Amerika. In juni 
was er overigens weer een stijging 
van ongeveer twee punten in verge-
lijking met de voorgaande maand.
In sommige maanden – bijvoorbeeld 
tijdens het Chinees Nieuwjaar – tre-
den ook wel dalingen op, maar het 
voortschrijdende gemiddelde gaat al 
jaren achtereen omhoog. Natuurlijk 
wil dat nog niet zeggen dat de wereld-

handel – laat staan de wereldecono-
mie – in dezelfde mate groeit. Een 
deel van de toename van de zeecon-
taineroverslag heeft  te maken met de 
in steeds meer delen van de wereld 
voortschrijdende containerisatie.
Conventioneel stukgoed wordt meer 
en meer, en in steeds meer delen van 
de wereld, in containers gestopt. Het 
gaat dan, prozaïsch gezegd, om oude 
wijn in nieuwe zakken. Er valt dus 
wel iets af te doen aan de RWI/ISL-
index als graadmeter van de wereld-
wijde economie, maar ten minste 
een deel van de stijging van die in-

De aloude scheepstelegraaf.

Op weg naar zwarte cijfers?

TNT Express dringt 
verlies behoorlijk terug

EXPRESVERVOER

dende concurrentie. Hij zei dat het 
bedrijf op 18 februari volgend jaar 
een investeerdersdag zal houden 
waar de gedetailleerde plannen over 
de nieuwe operationele onderdelen 
(Domestic, International Europe en 
International AMEA) worden ge-
deeld. 
TNT meldde op koers te liggen met 
zijn kostenbesparingsprogramma. 
In het afgelopen kwartaal werd voor 
33 miljoen euro aan kosten be-
spaard, tegen 30 miljoen euro in het 
eerste kwartaal van dit jaar. In totaal 
moet het kostenbesparingspro-
gramma voor het eind van 2015 240 
miljoen euro aan besparingen ople-
veren. De herstructureringslasten 
bedroegen in het afgelopen kwartaal 
74 miljoen euro.  |  ANP

TNT Express heeft  in het tweede 
kwartaal een nettoverlies geleden 
van 4 miljoen euro, tegen een ver-
lies van 304 miljoen euro een jaar 
eerder

Dat maakte het koeriersbedrijf deze 
week bekend. Een jaar geleden moest 
het concern nog fors afschrijven op 
bezittingen. De omzet ging het afge-
lopen kwartaal met bijna 6 procent 
omlaag tot 1,66 miljard euro. De la-
gere omzet is vooral het gevolg van 
de verkoop van de binnenlandse ac-
tiviteiten in China en de verkoop 
van de Nederlandse tak TNT Fa-
shion Business. 
Topman Tex Gunning wees in een 
toelichting op een ‘onevenwichtige 
groei in West-Europa’ en aanhou-
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Air-France KLM blijft  
rode cijfers schrijven

LUCHTVRACHT

daar aan denkt.’ 
Het Frans-Nederlandse luchtvaart-
concern zag de totale omzet in het 
tweede kwartaal met 1,4 procent da-
len tot 6,45 miljard euro. De opera-
tionele winst ging wel fl ink omhoog, 
van 84 miljoen naar 238 miljoen 
euro. Over de gehele eerste jaarhelft  
werd een operationeel verlies gele-
den van 207 miljoen euro. Dat is wel 
ruim de helft  minder dan in de eer-
ste helft  van 2013. 
Onder de streep bleef in het tweede 
kwartaal een verlies staan van 6 mil-
joen euro, tegen 158 miljoen euro 
een jaar eerder. In het nettoresultaat 
is de afschrijving van 106 miljoen 
euro op de vrachtdivisie verwerkt. 
Om over heel 2014 uit de rode cijfers 
te blijven, zal het bedrijf in het twee-
de halfj aar een tekort van meer dan 
600 miljoen euro moeten inlopen. 

Zwak
Topman Alexandre de Juniac bena-
drukte dat de resultaten wel weer 
zijn verbeterd ten opzichte van vorig 
jaar en ook vergeleken met het zwak-
ke eerste kwartaal. Air France-KLM 
houdt dan ook vast aan de doelstel-
lingen die eind dit jaar moeten zijn 
bereikt, waaronder een terugdrin-
ging van de schuld naar 4,5 miljard 
euro. Rampen als die met vlucht 
MH17 van Malaysia Airlines maken 
het er niet makkelijker op voor de 
luchtvaartsector, zei De Juniac in 
een toelichting. Of de vliegramp in 
Oekraïne gevolgen heeft  voor de 
vraag naar vliegreizen, kon hij even-
wel nog niet zeggen. 
Het nieuwe strategische plan van 
Air France-KLM - Perform 2020 - 
zal vooral gericht zijn op groei en 
verbetering van de concurrentiepo-
sitie, zo wist De Juniac. Daarbij blijft  
het bedrijf leunen op zijn wereldwij-
de netwerk. Binnen Europa krijgt 
budgetdochter Transavia een cen-
tralere rol op routes die vooral op de 
vakantiereiziger gericht zijn. Meer 
details maakt het bedrijf in septem-
ber bekend.  |  PETER WIERENGA

Air France-KLM Cargo heeft  in het 
tweede kwartaal van dit jaar een 
verlies geleden van 45 miljoen 
euro. 

Dat is een lichte verbetering van 5 
miljoen euro. Niettemin blijft  het 
herstel van de vraag achter bij de ver-
wachtingen en daalde de omzet met 
5,1% tot 669 miljoen euro. Het be-
drijf heeft  de full freighter capaciteit 
verder verminderd met 8,6%, terwijl 
de totale capaciteit (inclusief de belly 
van passagiersvliegtuigen) met 2,0% 
daalde. De beladingsgraad steeg met 
0,3% tot 63,2%. 
In de luchtvracht zegt Air France-
KLM een speler van betekenis te wil-
len blijven, maar het aantal freigh-
ters dat vanaf Schiphol opereert zal 
vermoedelijk nog steeds verder wor-
den verkleind. Een besluit hierover 
is opnieuw uitgesteld. Het zou eer-
der in juni vallen, vervolgens eind 
juli, maar staat nu op de agenda voor 
september. 
De opties die nu genoemd worden 
zijn samenwerking met een partner 
of een interne herstructurering. Air-
France-KLM Cargo doet over het 
tweede kwartaal al een afschrijving 
van 106 miljoen euro. Een volledige 
verkoop of volledige uitfasering 
sloot topman Alexandre de Juniac 
evenwel uit, ondanks berichten dat 
het concern Goldman Sachs al in de 
hand had genomen. 
‘We zijn een grote partij in het 
vrachtvervoer, dus er zijn grote za-
kelijke belangen,’ zei De Juniac in het 
Financieele Dagblad. ‘Die maken het 
niet eenvoudig om een beslissing te 
nemen. In ieder geval zullen we 
vracht blijven vervoeren, in het ruim 
van onze passagiersvliegtuigen.’
Ook volgens topman Camiel Eur-
lings is Air France-KLM niet van 
plan zijn vrachtdochter Martinair - 
dat de hoofdmoot vormt van de 
vrachtdivisie - op te doeken. ‘Marti-
nair is nog steeds een topmerk. Je 
zou wel gek zijn om dat af te schaf-
fen, geen haar op mijn hoofd die 
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Tariefsverhogingen 
houden zelden stand

LIJNVAART

In de periode tussen de aankondi-
ging van de verhoging en de invoe-
ringsdatum, dalen de algemene 
vrachttarieven meestal. 
Overigens blijkt uit een analyse van 
het onderzoeksbureau dat de vracht-
tarieven tussen Azië en Noord-Eu-
rope afgelopen maanden wel in de 
lift  zitten. Volgens de World Contai-
ner Index steeg het tarief van Shang-
hai naar Rotterdam van 2.291 dollar 
per 40ft  in april naar 2.365 dollar per 
40ft  in mei naar 2.419 dollar per 40ft  
in juni. Van Rotterdam naar Shang-
hai steeg het algemene vrachttarief 
van 856 dollar per 40ft  in april tot 
884 dollar per 40ft  in mei en dat bleef 
in juni gelijk om in de eerste week 
van juli naar 834 dollar per 40ft  te 
kelderen.  | GERT VAN HARSKAMP

Rederijen kunnen tariefsverhogin-
gen slechts zelden vasthouden, zo 
blijkt uit een analyse door SeaIntel 
van 25 gevallen. Slechts twee keer 
ging dat volgens plan.

In 19 gevallen is er na de bekendma-
king ook daadwerkelijk een tarief-
verhoging doorgevoerd, maar veel 
minder dan het aangekondigde per-
centage.  
Als de vrachttarieven eenmaal ver-
hoogd zijn, hebben rederijen moeite 
om ze op peil te houden. In zes van 
de 25 gevallen daalden de tarieven 
binnen een week na de verhoging. 
Dat rederijen er moeizaam in slagen 
de tarieven ook werkelijk zoveel te 
verhogen als aangekondigd, is vol-
gens SeaIntel duidelijk te verklaren. 

‘ECT doet alles om de 
terminal te ontlasten’

SAMENWERKING

ners per dag. ‘Als er behoeft e aan is 
kunnen we dat probleemloos op-
schalen naar driehonderd contai-
ners per dag’, zegt Kramer. Zelfs op-
schaling tot zeshonderd containers 
per dag is volgens hem mogelijk, 
maar daar zijn wel enkele organisa-
torische aanpassingen voor nodig. 
‘15% van de barges meert bij contai-
nerterminals aan met call sizes klei-
ner dan tien stuks’, zegt Kramer. 
‘Dat is voor de grote terminals veel 
storend verhaalwerk. Wij hebben 
hier genoeg capaciteit om dat af te 
handelen. Veertig procent van de 
barges die naar de Maasvlakte komt 
moet immers toch al bij ons aanme-
ren voor de afgift e of het ophalen 
van lege containers.’ 
Het opzetten van een constante 
stroom biedt de beide partijen  voor-
deel in de afh andeling over de weg, 
zegt Kramer. ‘Voor wegvervoerders 
wordt het dan ook interessant om ‘s 
nachts te rijden.’
Voor Kramer betekent dit ook de 
start van het door hem bedachte 
Barge Service Center. ‘Dit is een stap 
in de goede richting, het toont ook 
dat ECT er alles aan doet om zijn ter-
minal te ontlasten. Maar het is mijn 
bedoeling dat Barge Service Center 
een structurele oplossing wordt, en 
niet alleen een oplosmiddel voor 
congestie.’  |  TOBIAS PIEFFERS

De Kramer Group helpt ECT bij 
het terugdringen van congestie-
problemen op de Maasvlakte. Lich-
ters worden doorgestuurd naar 
Kramer die de containers over de 
weg naar ECT brengt. 

De samenwerking houdt in dat een 
deel van de lichters die containers 
komt afl everen bij ECT, wordt door-
verwezen naar Kramer’s Rotterdam 
Container Terminal (RCT) aan de 
Hartelhaven. Het gaat daarbij in ie-
der geval om de lichters met kleine 
call sizes, maar vanwege de conges-
tie bij ECT komen ook schepen met 
grotere ladingen momenteel bij hen 
terecht. Het verhalen en wisselen 
van schepen aan de kade is namelijk 
tijdrovend werk, zeker als dat vaak 
moet geburen. Vanaf RCT worden 
de containers vervolgens over de 
weg naar ECT’s Delta terminal ge-
bracht. ‘Dat externe transport han-
delen we op een fi ft y-fi ft y basis af ’, 
zegt ceo André Kramer van de Kra-
mer Groep. ‘ECT’s Maasvlakte 
Transport doet de ene helft , en wij de 
andere.’    
Na tien dagen waren er al zo’n 1200 
containers omgeleid. De partijen 
zijn in gesprek om deze omgeleide 
ladingstroom een constanter karak-
ter te geven. Kramers inzet daarbij is 
in eerste instantie honderd contai-

TRANSPORTINDEX HOUDT VAKANTIE IN DE BERGEN

Vakantie? De Transportindex daalde zes punten naar bijna 105, maar kwam daarmee weer terug naar het niveau 
van twee weken eerder. De deelindex binnenvaart geeft de laatste weken wel terrein prijs, maar blijft, met een 
stand van 114,72, ver boven de niveaus van voorgaande jaren uittorenen. De wegvervoerindex moest een punt of 
negen inleveren, maar ook deze stond nog steeds tientallen punten hoger dan in de drie voorgaande jaren.

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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dex in de laatste vijf jaar is er wel de-
gelijk aan toe te schrijven dat het in 
de opkomende landen nog steeds 
goed vooruit gaat.
Een voorspeller voor de ontwikke-
ling van de mondiale zee- en lucht-
vrachtvolumes op de kortere termijn 
is de Stifel Logistics Confi dence In-
dex. Stifel, een ‘investment banker’ 
die onder meer actief is in de trans-

portsector, stelt deze op samen met 
consultant Transport Intelligence. 
De index geeft  de verwachtingen 
weer van verladers en andere beslis-
sers over logistieke ketens, opnieuw 
wereldwijd. De index is eigenlijk niet 
zozeer een index, maar eerder een 
barometer met een schaal van nul tot 
honderd, waarbij elke stand boven 
de vijft ig op groei duidt.

Deze index steeg in juli voor zee- en 
luchtvracht met 0,9 punten tot 56,1. 
In mei dit jaar werd een niveau van 
57,9 bereikt, de hoogste stand van dit 
jaar. In juni was er dus een lichte da-
ling, maar al met al wijst de Stifel-in-
dex op een positieve ontwikkeling. 
Sinds juli 2012, toen de index op de 
neutrale stand van 50 uitkwam, ging 
hij ruim zes punten omhoog. Klop-
pen we nu op deze barometer, dan 
zien we de naald geleidelijk verder 
opkruipen naar ‘mooi weer’.
Voor de zeevracht steeg de index die 
de verwachtingen voor de korte ter-
mijn uitdrukt in juli 1,6 punten naar 
53,8. In mei was de stand overigens 
55,7, maar in juni was er een lichte 
terugval. De meeste panelleden 
voorzien nu een aardige opleving 
van het zeevervoer van Azië naar 
Europa. De deelindex daarvoor 
steeg in juli 2,9 punten naar 55,6. In 
omgekeerde richting ging de index 
0,3 punten vooruit naar 51,4.

Gespannen
De verwachtingen voor de langere 
termijn – de komende zes maanden 
– zijn veel hoger gespannen. Voor 
het zeevervoer van Europa naar Azië 
kwamen die in juli uit op 61,0, in 
omgekeerde richting zelfs op 66,6. 
De meeste panelleden wijzen daarbij 
op het herstel van de economie in 
Europa. Dat herstel zal naar hun in-
druk wel een tijdje aanhouden.
Voor de luchtvracht wordt op korte 
termijn een stabiele ontwikkeling 
voorzien, na vier maanden van 
krimp. De juli-index voor het vervoer 
van Azië naar Europa steeg van 49,1 
naar 52,4, die voor vervoer van Euro-
pa naar de Verenigde Staten daalde 
met een half punt naar 49,2. Voor de 
komende zes maanden kwam de in-
dex Europa-VS echter uit op 57,2. In 
de loop van het jaar zullen de States 
hun voorraden volgens het panel 
fl ink aanvullen en een deel daarvan 
moet uit de Oude Wereld komen.

FOLKERT NICOLAI

Het gaat dan, prozaïsch gezegd, om 
oude wijn in nieuwe zakken.
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I
n grootste stijl kondigde pre-
sident Barack Obama in fe-
bruari zijn nieuwe plan aan 
om de transportinfrastruc-
tuur in zijn land naar een 

hoger niveau te tillen. Dat gebeurde 
in St. Paul, de hoofdstad van de 
noordelijke staat Minnesota. Oba-
ma hield één van zijn befaamde 
bevlogen redevoeringen, maar wat 
hij aan zijn gehoor verkocht was in 
wezen helemaal niet zo’n nieuw 
plan, geen grootschalig off ensief 
om nu werkelijk iets te doen aan de 
vrij slechte staat waarin de infra-
structuur ook in de Verenigde Sta-
ten in veel gevallen verkeert.
In zijn eerste ambtsperiode wist 
Obama de steun van beide grote 
partijen in het Congres te krijgen 
voor een nieuw project, TIGER ge-
naamd, waarbij met bescheiden fe-
derale subsidies grote investeringen 
in wegen, bruggen, tunnels, spoor-
wegen en dergelijke in de vijft ig 
Amerikaanse staten worden uitge-
lokt. TIGER, wat staat voor Trans-
portation Investment Generating 

Economic Recovery, lijkt een beetje 
op het Europese Marco Polo-pro-
gramma. Een kleine fi nanciële prik-
kel uit Washington moet infrapro-
jecten die in alle landsdelen zijn 
blijven liggen, uit het slop trekken.
Daar heeft  de regering-Obama voor 
dit jaar een injectie van 600 miljoen 
dollar voor over, vrij te maken uit de 
begroting van het verkeersministe-
rie, het Department of Transporta-
tion. TIGER mag dit geld verdelen 
over concreet aangemelde projecten. 
In 2009, toen TIGER in het leven 
werd geroepen, ging het om 60 mil-
joen dollar. Een jaar later was dat al 
600 miljoen dollar en dat is in de vol-
gende jaren min of meer zo geble-
ven. Van een indrukwekkende op-
voering van het budget hiervoor is 
dus dit jaar geen sprake.
Toch was dat wel wat de president 
met grote woorden in St. Paul kwam 
vertellen. Via het TIGER-program-
ma zijn in de afgelopen jaren voor 
3,5 miljard aan nieuwe projecten 
uitgelokt, in ‘alle vijft ig staten van 
Amerika, in het District of Colum-

bia en op Puerto Rico’. Het ging om 
270 projecten. Belangrijker nog: dit 
was de snelste en beste manier om 
goede banen te scheppen voor Ame-
rikanen die langs de kant van de ar-
beidsmarkt staan, zo wist Obama te 
vertellen.
Net als Europa kampen de Verenig-
de Staten met ernstige verkeers- en 
vervoersproblemen. Volgens een 
schatting gaan door congestie op de 
wegen jaarlijks 4,2 miljard werkuren 
verloren. De economische schade 
daarvan door verloren tijd en onno-
dig verstookte ‘fuel’ – benzine, die-
sel – zou een kleine tachtig miljard 
dollar bedragen. Veel luchthavens 
zijn overbelast, veel zeehavens kun-
nen de jongste generatie grote sche-
pen niet aan. Zelfs het trotse Inter-
state Highway System, van grote 
snelwegen die alle delen van de Sta-
tes met elkaar verbinden, vertoont 
steeds meer knaagsporen van de 
tand des tijds.
Dat komt ook, meldde Obama in 
Minnesota, doordat zijn land als 
percentage van zijn bruto binnen-

Obama laat tijge

       infrastruct
         problem

De Verenigde Staten kampen met precies dezelfde 

infrastructurele problemen als Europa. De infrastructuur is 

verouderd, de congestie neemt toe en middelen om daar iets 

aan te doen, zijn maar schaars voorhanden.

ILLUSTRATIE EDWARD OUWERKERK
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Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl

PETER WIERENGA
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Noord-Amerika. Het continent waar 
alles een tikkeltje groter is, het land 
van de superlatieven, en ga zo maar 
door. Met de Verenigde Staten als do-
minante speler in de wereldeconomie, 
ook al hijgen de Chinezen steeds har-
der in hun nek. Dan zou je verwachten 
dat ook de havens daar behoren tot de 
grootste op deze aardkloot. Maar 
schijn bedriegt, de Europese havens 

zijn nog altijd stukken groter, laat staan de Aziatische. Hoe 
dat nou zit, leest u op pagina 10-11.

Daarbij valt ook nog eens op dat de infrastructuur niet altijd 
even fantastisch is, to put it mildly. We kennen allemaal de (op 
zichzelf spectaculaire) televisiebeelden van ingestorte brug-
gen, die al te lang waren verwaarloosd. Het probleem blijkt 
diep te zitten. Dat geldt voor wegen, maar ook voor havens en 
openbaar vervoer. De regering-Obama probeert daar iets aan 
te doen met het ambitieuze programma TIGER (zie het arti-
kel hiernaast), maar of de schaal daarvan werkelijk zoden aan 
de dijk zet? 

Zo lijken die problemen van de VS eigenlijk best veel op de 
onze, met het geld als de bottleneck. 

Ook op andere fronten trekken de Oude en de Nieuwe We-
reld vaak gezamenlijk op. Niet dat ze het altijd volledig eens 
zijn, zeker ook niet op het geopolitieke vlak - waar Europea-
nen meer vertrouwen op ‘soft  power’, zoals diplomatie, en de 
Amerikanen iets sneller de spierballen rollen - maar toch, er 
is een zekere verwantschap.

Niet onlogisch dus, om te proberen om een vrijhandelsak-
koord te sluiten tussen de twee continenten. TTIP, zoals het 
heet (spreek uit: ‘tie-tip’), ofwel Transatlantic Trade and In-
vestment Partnership. (zie pagina 12-13) Een prima initiatief, 
waarbij het soms alleen over de keerzijden lijkt te gaan, met 
angst voor te veel macht voor het bedrijfsleven. En dat terwijl 
er heel veel goeds uit zou kunnen voortvloeien. Banen en dat 
soort dingen.

Voor de maritieme wereld is het van groot belang om in die 
onderhandelingen ook de Jones Act te betrekken, die hun 
kansen om zaken te doen in het Amerikaanse drastisch be-
pekt. Op dit punt stuit Europa vooralsnog op de protectionis-
tische inborst van de VS, alle mooie zalvende woorden van de 
Yankees ten spijt. Zeker in een (nog) kwetsbare economie zijn 
er weinig Amerikaanse politici die zich daaraan durven 
branden.

Hell yeah, ook de beste boezemvrienden kunnen wel eens een 
keertje stevig ruzie hebben. Ze hebben hun economie wél eer-
der aan de praat gekregen dan wij de onze. Kansen - daar mo-
gen ze met recht opportunities zeggen -  zijn er nog zat, aan 
de andere kant van de Atlantische Oceaan. En er is een reële 
kans dat het er nog meer worden.

Ingestort?



NIEUWSBLAD TRANSPORT 30 JULI-05 AUGUSTUS 2014

9DOSSIER

lands product in infrastructuur 
slechts de helft  investeert van wat 
landen als China en Duitsland erin 
steken. Een verrassend inzicht als 
wordt bedacht dat de meeste Duit-
sers het bedrag dat in hun eigen land 
jaarlijks naar het fysieke transport-
netwerk gaat als verregaand onvol-
doende aanmerken.

Heil
In infrastructuur voor landvervoer, 
zowel van goederen als personen, 
wil Obama de komende vier jaar 302 
miljard dollar investeren. Dat geld 
zal opnieuw voor een belangrijk deel 
bij de staten en lokale overheden 
vandaan moeten komen, mede om-
dat die doorgaans een belangrijk 
deel van de (snel)wegen in eigen be-
heer hebben. De Amerikaanse rege-
ring verwacht het heil verder van pu-
bliek-private samenwerking.
Een deel van het benodigde geld 
zoekt de federale overheid in een be-
lastingmaatregel. Bedrijven die 
vooral banen exporteren naar lage-
lonenlanden wil Obama’s regering 
zwaarder aanslaan en een deel van 
de opbrengst wordt juist als fi scale 
beloning uitgedeeld onder bedrijven 
die in de VS arbeidsplaatsen creëren. 
Daarbij gaat het om 150 miljard dol-
lar. Per saldo zal er een overschot 
zijn dat in infrastructuur wordt ge-
investeerd.
Het niet onaanzienlijke bedrag van 

63 miljard euro gaat deze zomer op 
aan het opkrikken van de vermo-
genspositie van het Highway Trust 
Fund. Dit eerbiedwaardige, uit 1956 
daterende, fonds is indertijd opge-
richt voor de fi nanciering van het 
Amerikaanse systeem van high-
ways. Het wordt gevoed uit de ac-
cijnsopbrengst op benzine en diesel. 
Via het fonds betaalt elke Ameri-
kaan die een gallon benzine uit de 
pomp haalt 18,3 dollarcent mee aan 
wegen en kunstwerken. De diesel-
verbruiker betaalt 24,4 cent per gal-

lon. De jaaropbrengst daarvan komt 
op ongeveer dertig miljard dollar.
Helaas is het fonds bij voortduring 
insolvent of dreigt het weer in die 
toestand terecht te komen. Tussen 
2008 en 2010 moest 35 miljard dol-
lar uit de algemene federale midde-
len worden uitgetrokken voor de 
redding van het fonds. Het fonds gaf 
de laatste vier jaar negentig miljard 
dollar aan het verbeteren en op-
knappen van het wegennet uit. Het 
zit nu weer tegen de insolventie aan 
en er moet dus opnieuw worden bij-
gespijkerd.

Voor onze begrippen is 63 miljard 
dollar een reusachtige som. Maar we 
mogen niet vergeten dat de States in 
de crisis biljoenen dollar uitgaf om 
de bankensector te redden. Alleen al 
de inkoop van door fondsen als Fan-
ny May en Freddie Mac verstrekte 
slechte hypotheken vergde vele hon-
derden miljarden dollars.
Zo beschouwd vallen de federale in-
frastructuuruitgaven van het land in 
wezen wel mee. Obama houdt het 
voor het landvervoer de komende 
vier jaar dus op ruim 300 miljard 

dollar, jaarlijks 75 miljard. Daarbij 
wordt de prioriteit gelegd bij zogehe-
ten Fix-it-First-investeringen: eerst 
moeten bestaande knelpunten wor-
den weggenomen en moet achter-
stallig onderhoud worden gepleegd.
Van dat geld gaat 206 miljard, twee-
derde deel, naar de snelwegen en de 
bevordering van de verkeersveilig-
heid. Het bedrag per jaar is 22% ho-
ger dan nu het geval is. Nog eens 72 
miljard dollar wordt gesluisd naar 
wat in de Verenigde Staten ‘transit 
systems’ heten: het openbaar ver-
voer met in hoofdzaak light rail en 

metro. Er moeten voorzieningen ko-
men – transferia, zouden wij zeggen 
– die de reiziger een gemakkelijker 
overstap bieden en zo de reistijd be-
korten.

Klus
Dat moet meer auto’s van de weg 
halen. Een hele klus als wordt ge-
dacht dat bijna alle personenver-
voer in de VS nog over de weg 
plaatsvindt. Specifi ek besteedt Wa-
shington de komende vier jaar ook 
nog eens 19 miljard dollar aan het 
personenvervoer met de trein. Voor 
het multimodale vrachtvervoer per 
spoor en over de weg en de overslag 
in de havens wordt tien miljard euro 
aan subsidies uitgetrokken om in-
vesteringen door lagere overheden 
en particuliere partijen op gang te 
brengen.
De regering-Obama heeft  ook al en-
kele jaren plannen voor oprichting 
van een National Infrastructure 
Bank, met een nog veel bredere taak 
dan transportinfrastructuur. Dit is 
een pas echt grootschalig project. 
De overheid zou daarbij tientallen 
miljarden dollars aan ‘seed money’ 
moeten verstrekken om het geleide-
lijk verouderende elektriciteitsnet 
van het land bedrijfszekerder te ma-
ken. Daar zouden dan honderden 
miljarden dollars aan geld van lage-
re overheden en misschien ook het 
bedrijfsleven op moeten afk omen.

De American Society of Civil Engi-
neers heeft  becijferd dat voor deze 
opknapbeurt tussen nu en 2020 een 
bedrag van 3,6 biljoen dollar nodig 
is. In de fi nanciering zit volgens deze 
organisatie nog een gat van 1,6 bil-
joen dollar: 1,6 duizendmiljard. O 
ja, en volgens de American Water 
Works Association van beheerders 
van installaties voor de watervoor-
ziening is de komende twee tot drie 
decennia 250 miljard dollar extra 
nodig om vooral de strijd tegen het 
inkomende zeewater te kunnen aan-
gaan. Dat heeft  met de rijzing van de 
zeespiegel te maken.
Wie al deze bedragen op zich laat 
inwerken, zal beseff en dat trans-
portinfrastructuur in de Verenigde 
Staten de komende decennia een 
hard gevecht met andere sectoren 
zal moeten blijven voeren over de 
voor aanleg en instandhouding be-
nodigde middelen. De door Barack 
Obama daarvoor losgelaten TIGER 
is in die strijd maar een heel klein 
tijgertje. Daarbij wordt door critici 
van dit programma telkens weer be-
twijfeld of het geld wel echt goed 
wordt besteed. Het moet immers, 
om alle staten – en niet te vergeten 
Puerto Rico – te vriend te houden, 
over een groot aantal partijen wor-
den verdeeld. 

FOLKERT NICOLAI

rtje los op
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Via het fonds betaalt elke Amerikaan per 
gallon benzine 18,3 dollarcent mee.
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Race tegen 
de klok

Havens aan de Noord-Amerikaanse 

oostkust zetten alles op alles om 

op tijd klaar te zijn voor de opening 

van het verbrede Panamakanaal in 

2015. Sommige zullen die deadline 

niet halen.

S
lechts twee havengebieden 
aan de Noord-Amerikaan-
se oostkust halen de top-50 
van ’s werelds grootste 
containerhavens, die de 

Amerikaanse Journal of Commerce 
(JOC) jaarlijks publiceert: New 
York/New Jersey met zo’n 5,5 mil-
joen teu (2012) op de 25e plek en 
Georgia Ports, met bijna drie mil-
joen teu op de 44e plek. Dat is onge-
veer twee keer minder dan de groot-
ste Europese havens (Rotterdam, 
Antwerpen en Hamburg) en een 
keer of vijf minder dan de Aziati-
sche grote drie, Shanghai, Singapore 
en Hongkong.
Daar komt bij dat de meeste havenge-
bieden de optelsom vormen van een 
aantal kleinere havens, die meestal 
over één grote containerterminal be-
schikken. Dat is bijvoorbeeld het ge-
val met Norfolk, Portsmouth en 
Newport News. Ze vormen samen 
Virginia Ports, in doorzet de derde 
havenregio aan de Noord-Atlanti-
sche kust, Canada inbegrepen. Deze 
regio rondom de monding van Baker 
River staat in maritieme kringen ove-
rigens beter bekend als Hampton 
Roads. Evenzo is in ‘Th e Big Apple’ 
de containeroverslag verspreid over 
zes verschillende terminals en even-
zovele operators.

meten met oppervlaktes tussen de 
honderd hectare en 200 hectare. De 
verklaring daarvan is dat in die ha-
vens nog steeds veel containers ‘op 
wielen’, ofwel op trailers, op de ter-
minal gestald worden. In Europa is 
deze methode, ooit geïntroduceerd 
door containerpionier Malcom 
McLean, zo goed als verdwenen en 
worden containers op de terminals 
vrijwel altijd in ‘stacks’ opgestapeld.

Leger
Eveneens opmerkelijk is dat aanleg 
en onderhoud van de maritieme toe-
gangswegen naar de havens een zaak 
is van het Amerikaanse leger in de 
vorm van het US Army Corps of En-
gineers, omdat de VS dat als een na-
tionale veiligheidskwestie be-
schouwt. De 37.000 mensen tellende 
overheidsdienst kreeg in het verle-
den nogal eens de kritiek dat er te 
langzaam is gereageerd op de schaal-
vergroting in de containervaart, 
waardoor de meeste havens slechts 
bereikbaar zijn voor schepen tot on-
geveer 8000 teu.
De verbreding van het Panamaka-
naal, die naar verwachting in 2015 
klaar is, heeft  echter voor een forse 
omslag gezorgd. Vanaf dat moment 
kunnen schepen tot ongeveer 12.500 
teu in plaats van de huidige maxi-

In totaal telt JOC twaalf belangrijke 
havenregio’s aan de oostkust, waar-
onder overigens slechts één in Cana-
da, namelijk Halifax. De Noord-
Amerikaanse terminalsector is, 
kortom, veel meer versnipperd dan 
die in Noordwest-Europe en in Azië. 
De oorzaak daarvan is waarschijn-
lijk dat de Amerikaanse (en Canade-
se) havens vooral een regionale rol 
spelen. Ze bedienen een min of meer 
vast omlijnd achterland en fungeren 
minder als draaischijf dan hun Eu-
ropese en Aziatische tegenhangers. 
Duidelijke uitzondering daarop is 
overigens Port Everglades, de uit-
valsbasis voor een groot aantal dien-
sten en dienstjes naar het Caribisch 
Gebied.
Ander opvallend aspect is dat de 
Amerikaanse terminals vaak een re-
latief grote oppervlakte hebben in 
verhouding tot het aantal overgesla-
gen containers en de kadelengte. Het 
beste voorbeeld daarvan is de Gar-
den City Terminal in Savannah (Ge-
orgia Ports Authority), die maar 
liefst 490 hectare in beslag neemt bij 
een kadelengte van 2700 meter. Ter 
vergelijking: ECT’s Delta Terminal 
beslaat 265 hectare en heeft  3,6 kilo-
meter kade. 
Ook drie van de zes terminals in 
New York/New Jersey zijn ruim be-
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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

Bijna 3 op 4 Belgische trans-
porteurs heeft trafi eken 
verloren aan concurrenten uit 
nieuwe lidstaten. Enquête 
#febetra http://bit.ly/1qJq2Fm
@PhilippeDegraef 

These cars have been stuck in 
this terrible traffi c jam for 70 
years… http://po.st/VVXGR1  
pic.twitter.com/aep0jlKdsF 
@ProfPaulKrugman

Erg nuttig en zeer aangenaam 
overleg met Facebook-vriend 
Henkie vd Kloot over #trans-
port #EU #handhaving #ILenT 
@petervdalen  

Gratis poster met douane 
kantoren van uitgang aan te 
vragen http://www.maco.nl/
landkaart-aanvragen 
@MacoCustoms 

Declarant, beëdigd jurist of 
student? Neem een kijkje op 
http://www.douanewetten.nl  
en bestel de wettenbundels! 
@NTnl

Voorzitter van havenvakschool 
@STCGroupNL: “Mantra over 
2000 vacatures in de haven is 
gewoon niet waar. Eerlijk werk 
voor eerlijk inkomen.”
@Havenzaken

Komt u als #chauffeur 
onderweg aan voldoende 
beweging? http://ow.ly/yJznt  
#TipsGezondTransport
@GezondTranspor1

Buitenl. trucks moeten zich 
na 6 mnd op Britse bodem 
melden om belasting te 
betalen. Dat schijnt niet te 
werken. http://bit.ly/1kKRhtl ”
@HVallenduuk

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

 Transport Costa Concordia 
gefi lmd met drone (+video)

 Acht ton boete voor 
Damen shipyards

 Deutsche Bahn: superlange 
trein over tien jaar

 ‘ECT doet er alles aan om 
terminals te ontlasten’

 Besluit Elbeverdieping in 
oktober

 Schultz: ‘Vlaanderen 
moet betalen’

 Rederij ingezet als 
verzoeningsmiddel

maal 5.000 teu via het kanaal de ha-
vens aan de oostkust bereiken. Ten-
minste, als die over minimaal vijft ig 
voet (15,25 meter) waterdiepte be-
schikken. De meeste havens haalden 
een paar geleden nog maar ongeveer 
veertig voet, reden waarom lobbyis-
ten de afgelopen jaren de deur in Wa-
shington hebben platgelopen met 
verzoeken om geld en toestemming 
om vaargeulen uit te diepen, bang als 
ze waren om de boot te missen. Dat is 
niet zonder succes gebleven; een paar 
jaar geleden besloot de regering-
Obama de procedure te versnellen en 
extra geld vrij te maken om toegangs-
geulen uit te diepen.
Daardoor hebben met name Balti-
more en Norfolk/Portsmouth hun 
toegankelijkheid op orde kunnen 
brengen. Ook de haven van New 
York/New Jersey ligt met zijn bag-
gerprogramma goed op schema om 
de deadline van 2015 te halen, stelde 
scheepvaartconsulent Drewry in 
een onlangs verschenen rapport. Dat 
kan echter niet gezegd worden van 
Savannah, Charleston, Jacksonville 
en Port Everglades. Ze hebben welis-
waar stuk voor stuk baggerpro-
gramma’s in voorbereiding, maar 
het ziet er naar uit dat die pas een 
jaar of drie later afgerond kunnen 
worden en in sommige gevallen pas 

tegen 2020. Savannah (Georgia Port 
Authority) bijvoorbeeld heeft  wel 
toestemming om de vaargeul uit te 
diep, maar de fi nanciering ont-
breekt. Washington zou 400 miljoen 
dollar moeten bijdragen en de haven 
heeft  een grote campagne opgezet 
om de regering zover te krijgen

Geautomatiseerd
Recordhouder qua diepgang aan de 
Noord-Atlantische kust is de termi-
nal van APM Terminals met 16,8 
meter, ruim voldoende voor de nieu-
we generatie Panamax-container-
schepen (zie foto). Het verregaand 
geautomatiseerde complex is nog 

maar zeven jaar oud en 
geldt als één van de mo-
dernste van de VS, maar 
juist deze terminal heeft  
de in Nederland gevestig-
de terminalgroep recen-
telijk verkocht aan een 
combinatie van Ameri-
kaanse en Britse inves-
teerders.
In een persverklaring liet 
de terminal operator we-
ten trots te zijn de termi-
nal te hebben ontwik-

keld, maar dat die niet 
meer paste in de we-

reldwijde strategie 

omdat APMT niet zelf de exploitatie 
in handen had. Dat laatste klopt, 
want APMT had die vier jaar eerder 
zelf overgedragen aan de Virginia 
Port Authority (VPA). Maar APMT 
liet zich enkele jaren geleden zeer 
kritisch uit over de wijze van beheer 
door VPA, dat nog vier terminals 
onder zijn hoede heeft : Norfolk In-
ternational Terminals, Newport 
News Marine Terminal, Virginia In-
land Port en Portsmouth Marine 
Terminal (zie kader).

APMT heeft  twee jaar geleden een 
bod van 3,8 miljard dollar op dat 
kwartet uitgebracht en de havenbe-
heerder voorgesteld om de exploita-
tie van de vijf terminals op zich te 
nemen. Het was daarmee niet de 
enige. Ook Virginia Port Partners 
(VPP), een gelegenheidscombinatie 
van onder meer zakenbank JP Mor-
gan en het New Yorkse Maher Ter-
minals was bereid diep in de buidel 
te tasten en legde een bod van 3,1 
miljard dollar op tafel.
Daarmee lag in feite de vraag op ta-

fel of havenbeheerder VPA bereid 
was om eigendom en exploitatie 
van de terminals te privatiseren, 
een vraag die - zij het pas na ander-
half jaar - met een duidelijk ‘nee’ 
beantwoord werd door zowel het 
bod van APMT als dat van VPP 
van de hand te wijzen. De daarop 
volgende verkoop van de terminal 
is niet meer dan logisch; APMT 
heeft  er nooit een geheim van ge-
maakt graag zijn eigen toekomst te 
willen bepalen.

APMT heeft  na de verkoop van de 
Virginia-terminal laten weten niet 
van plan te zijn zich van de Ame-
rikaanse markt af te keren. Dat is 
ook niet verwonderlijk want vol-
gens JOC was die vorig jaar goed 
voor 30,8 miljoen geladen teu’s. 
Met de 3,5 miljoen van Mexico en 
de 4,6 miljoen van Canada komt 
de totale Noord-Amerikaanse 
markt op bijna veertig miljoen teu. 
Wie wil daar nu niet een graantje 
van meepikken?

FO
TO

 A
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T

ROB MACKOR

TERMINAL PORT OPERATOR
Dundalk Marine Terminal Baltimore Ports America Baltimore

Seagirt Marine Terminal Baltimore Ports America Baltimore

Conley Container Terminal Boston Massachusetts Port Authority

North Charleston Terminal Charleston South Carolina State Ports Authority

Wando Welch Terminal Charleston APM-T 

Jacksonville Terminal Jacksonville APM-T 

Talleyrand Marine Terminal Jacksonville Hamburg Sud (SSA)

Trapac Container Terminal Jacksonville Trapac Jacksonville (MOL)

Port of Miami Terminal Operating Company Miami POMTOC/Ports America

Seaboard Marine Terminal Miami Seaboard Marine

South Florida Container Terminal (SFCT) Miami APM-T/Terminal Link

APM Terminal (Port Elizabeth Terminal) New York/New Jersey APM-T/Brookfi eld

Global Container Terminal New York/New Jersey GCT Global Container Terminals Inc (Ontario Teacher’s Pension Fund 100%)

Maher Terminal New York/New Jersey Maher Terminals (RREEF alternative Investment 100%)

New York Container Terminal (Howland Hook) New York/New Jersey New York Container Terminal Inc. (Ontario Teacher’s Pension Fund 100%)

Port Newark Container Terminal New York/New Jersey Port Newark Container Terminal LLC (Ports America/TIL)

Red Hook Marine Terminal New York/New Jersey American Stevedoring Inc.

Florida International Terminal Port Everglades Florida International Terminal, LCC (SAAM/AGUNSA)

Port Everglades Terminal Port Everglades Port Everglades Terminal LCC (TIL) 

Sun Terminal Port Everglades Sun Terminal (King Ocean)

Garden City Terminal Savannah Ceres - NYK

Hooker Point Container Terminal Tampa (FL) Ports America Florica Inc - Ports America (100%)

Newport News Marine Terminal Virginia Ports (Newport News) Virginia International Terminals - Virginia Port Authority

Norfolk International Terminal Virginia Ports (Norfolk) Virginia International Terminals - Virginia Port Authority

APM Terminals Portsmouth Virginia Ports (Portsmouth) Virginia International Terminals - Virginia Port Authority

Portsmouth Marine Terminal Virginia Ports (Portsmouth) Virginia International Terminals - Virginia Port Authority

Port of Wilmington Wilmington (NC) North Caroline State Ports Authority (NCSPA) BRON: DYNAMAR
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Lobbyisten hebben de afgelopen jaren 
de deur in Washington platgelopen.
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diensten meer juridische zekerheid  
te geven wil de ECSA dat de begrip-
pen in de Jones Act duidelijker en 
specifi eker worden omschreven. ‘Zo 
kan juridisch getouwtrek over welk 
schip er nu wel en niet mag varen, 
worden voorkomen.’ Maar markt-
toegang is niet het enige punt waar 
de reders veranderingen willen zien. 
Ook de zeer strenge veiligheidsre-
gels in de VS zijn ze een doorn in het 
oog. . 
‘Deze maatregelen treff en vooral 
onze bemanningsleden’, zegt Ver-

hoeven. ‘Die maken het voor hen 
praktisch onmogelijk om werk-
zaamheden op de kade te verrichten, 
zoals het assisteren bij laad- en los-
werkzaamheden. Dat is een moge-
lijk veiligheidsgevaar. Ook het nau-
welijks te verkrijgen walverlof is een 
bottleneck, dat maakt het veel min-
der aantrekkelijk om te gaan varen.’ 
Vooralsnog heeft  Verhoeven er geen 
zicht op in hoeverre de voorstellen 

Onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag 

tussen Europa en de Verenigde Staten (TTIP) zijn 

in volle gang. Reders en verladers zetten daarbij 

zwaar in op versoepeling van de Jones Act, 

veiligheidsmaatregelen en administratieve lasten.

W
ensen bekend 
maken en op het 
beste hopen. Dat 
is de strategie 
van de vele bran-

cheorganisaties die op 16 juli plaats 
hebben genomen achter het kathe-
der tijdens het TTIP Stakeholders 
Event in Brussel. Hun inzet: betere 
marktoegang en versoepeling van 
de veiligheidsmaatregelen, die vol-
gens sommige organisaties sinds 
9/11 buiten proportioneel zijn.
Verdeeld over drie sessies kreeg elke 
organisatie negen minuten de tijd 
om aan te geven wat er volgens hen 
in het vrijhandelsverdrag TTIP 
(Transatlantic Trade and Invest-
ment Partnership) tussen de Ver-
enigde Staten en Europa moet wor-
den opgenomen. De maritieme 
organisaties pleiten vooral voor ver-
soepeling van de Jones Act, een pro-

tectionistische wet die Europese be-
drijven toegang tot de 
Noord-Amerikaanse markt ontzegt. 
‘We moeten daarbij voorzichtig te 
werk gaan’, zegt secretaris-generaal 
Patrick Verhoeven van de Europese 
redersvereniging ECSA. ‘De Jones 
Act ligt heel gevoelig bij de Ameri-
kanen, we moeten daar niet frontaal 
op inbeuken want dan gaan de vak-
bonden steigeren. We kijken naar 
voorzichtige openingen.’ 
De Jones Act, offi  cieel de Merchant 
Marine Act of 1920 maar in de volks-
mond vernoemt naar oprichter se-
nator Wesley Jones, is een wet die de 
intra-Amerikaanse maritieme  
markt beschermd. Kort samengevat 
geldt voor alle schepen die tussen 
Noord-Amerikaanse havens varen: 
U.S. fl agged, U.S. built and U.S. cre-
wed. Wat tevens als gevolg heeft  dat 
het intra-Amerikaanse transport 

veel duurder is dan nodig. Als er 
openingen in deze wet gevonden 
kunnen worden, komt er een poten-
tieel interessante markt voor de Eu-
ropese reders bij. 
‘Waar wij op inzetten is het vrijge-
ven van de markt voor feeders en 
nichemarkten die zich op andere za-
ken richten dan transport van goe-
deren of personen zoals de bagger- 
en off shore-industrie’, zegt 
Verhoeven. ‘De Jones Act geldt nu 
voor alle schepen die tussen Ameri-
kaanse havens varen, maar wij zien 
feeders als een verlengde van het in-
ternationale transport en niet als in-
tra-Amerikaans transport.’ 

Overgeslagen
Verhoeven doelt daarmee op de con-
tainers die vanwege hun eindbe-
stemming in Noord-Amerika eerst 
elders op dat continent moeten wor-
den overgeslagen. Wanneer een  
container van Rotterdam naar Balti-
more moet bijvoorbeeld, is de kans 
groot dat deze eerst in New York 
wordt overgeslagen van een groot 
schip op een kleiner schip . Dat laat-
ste stuk tussen New York en Balti-
more moet volgens Verhoeven dus 
gezien worden als als verlengd inter-
nationaal transport. ‘Voor de Euro-

Van de Europeanen mag-ie zinken, de Merchant Marine Act ofwel de Jones Act.

pese rederijen valt daar winst te be-
halen, want de feedermarkt  in de 
Verenigde Staten heeft  een behoor-
lijke omvang’, zegt hij. ‘En om die-
zelfde reden moet ook de relay van 
lading worden vrijgegeven, die is 
ook niet toegestaan.’ Onder relay 
van lading worden goederen ver-
staan die door een eerste schip in de 
Verenigde Staten worden gelost, om 
vervolgens door een tweede schip 
weer opgepikt te worden om rich-
ting een bestemming buiten de VS 
gebracht te worden.

‘We willen ook dat de Jones Act zich 
gaat beperken tot daadwerkelijk 
transport en dat Europese schepen 
die zich niet bezighouden met trans-
port van goederen wel worden toe-
gestaan.’ De ECSA schaart zich 
daarmee achter de European Dred-
ging Assosciation (EuDA). ‘Wat be-
treft  de baggerschepen kunnen we in 
de VS marktbehoeft e creëren.’ Om 
reders van zulke specialistische 

‘We willen een marktopening creëren 
voor feeders en offshore aanbieders.’ 

Europa probeert Jones Act zacht 
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Royal Brinkman heeft een 

vrachtwagen van het type 

Volvo FE, met een laadvermo-

gen van 15 ton. De auto is 

voorzien van volledige ADR-

uitrusting voor het vervoer en 

de distributie van ‘gevaarlijke 

stoffen’. De Royal Brinkman 

truck wordt ingezet voor 

leveringen van producten aan 

kwekers in de Bommelerwaard. 

Het intensieve fi jnmazige 

distributiewerk in deze regio 

verlangt een ergonomische 

werkplek voor de chauffeur: 

met lage instap, grote cabine, 

extra zichtraam in de rechter-

deur en een camerasysteem 

voor zicht achter en rondom. 

Van der Mark Internationaal. 

Transport B.V. uit Oud Beijer-

land heeft onlangs 2 nieuwe 

DAF 105 super spacecabs 460 

pk  EURO VI overhandigd 

gekregen door Gert de Jong van 

Best Trucks. De transporteur uit 

Oud Beijerland is gespeciali-

seerd in distributie en grou-

page. De auto’s gaan rijden op 

Zuid-Frankrijk, Spanje en Italië. 

Er is gekozen voor kwaliteit en 

zuinigheid van Nederlandse 

bodem, Van der Mark weet dat 

uit ervaring, want ze doen dit al 

vanaf 1910.  

Gefco Benelux heeft de Autho-

rised Economic Operator 

(AEO)-status in de categorie 

Douane behaald. Dit betekent 

dat douanetransacties door de 

Europese Unie nu offi cieel als 

veilig worden beschouwd. 

GEFCO Benelux behaalde de 

AEO-certifi cering voor de 

volgende vestigingen: Zaandam 

(wegvervoer), Oosterhout 

(wegvervoer en autologistiek) 

en Schiphol Amsterdam 

(luchtvervoer) in Nederland, en 

Ghislenghien (autologistiek), 

Eigenbrakel (wegvervoer), 

Zaventem (luchtvervoer), 

Zeebrugge en Antwerpen 

(zeevervoer) in België.

De nieuwe logistieke hub in 

Zwevegem is de eerste vesti-

ging van DB Schenker in België 

die het A-klasse certifi caat 

krijgt van de Transported Asset 

Protection Association (TAPA). 

TAPA-certifi caten worden 

wereldwijd erkend als een van 

de strengste onafhankelijke 

veiligheidscertifi caten op 

gebied van logistiek. Het 

logistieke centrum van DB 

Schenker in Zwevegem werd in 

augustus 2013 geopend voor 

het overslaan van pan-Europese 

goederen. Er is meer dan 5.000 

vierkante meter operationele 

logistieke ruimte.

VTL, Fuwa Wegvervoer en 

Gezond Transport bundelen 

hun krachten in Sectorinstituut 

Transport en Logistiek (STL). 

Door het aanbieden van 

geïntegreerde dienstverlening 

op het gebied van werk, 

gezondheid en opleiding kan de 

nieuwe organisatie inspelen op 

snel veranderende omstandig-

heden op de arbeidsmarkt in de 

sector transport en logistiek. 

Om nog beter te kunnen 

inspelen op logistieke behoef-

ten van klanten en relaties, is 

door VSDV Transport een 

nieuwe werkmaatschappij 

opgericht: VSDV LogistiX. Het 

bedrijf hoopt hiermee beter in 

te kunnen spelen op de 

logistieke vraagstukken van 

hun klanten, in de Benelux en 

Noord-Frankrijk. Van Straalen 

de Vries Transport BV is al tien 

jaar een bekende naam op het 

gebied van logistieke dienstver-

lening. Het bedrijf heeft ruim 

110 vrachtauto’s rondrijden.

Tien nieuwe LAG roestvrijstalen 

tankwagens maken sinds kort 

deel uit van het wagenpark van 

Rinnen GmbH, een Duitse 

multinational gespecialiseerd in 

het vervoer van vloeistoffen en 

ADR-producten. De tankver-

voerder koos nu voor de 

Belgische tankwagenproducent 

LAG.  De tankopleggers, 

ontwikkeld en geproduceerd te 

Bree in België, beschikken over 

drie compartimenten met een 

totale inhoud van 35 000 L. 

Deze opleggers zijn geïsoleerd 

en ontwikkeld voor het vervoer 

van chemische producten.  

 BEDRIJFSNIEUWS  

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

redactie@nieuwsbladtransport.nl
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kans maken om te slagen. ‘De Jones 
Act ligt bijzonder gevoelig in de VS, 
vandaar dat we voorzichtig doen. 
Keiharde eisen om afschaffi  ng zul-
len alleen maar tot onbegrip en irri-
tatie leiden.’ 
Ook de Amerikaanse redersvereni-
ging geeft  geen duidelijk signaal of 
dit haalbare voorstellen zijn, zegt 
Verhoeven. Ook vanuit de TTIP-on-
derhandelaren van zowel de VS als 
de EU is nog geen verdere toelich-
ting gekomen. Het is voor Europese 
rederijen niet onmogelijk om voet 
aan de grond te krijgen in Noord-
Amerika, maar er moet wel een 
aparte onderneming voor worden 
opgezet. Zo heeft  Maersk de Ameri-
kaanse transporttak Maersk Line 
Limited, die intra-Amerika trans-
port verzorgd. 
Goed gaat het echter niet met dit be-
drijf. Vanwege de krimp in de defen-
siemarkt, waar het bedrijf voor een 
belangrijk deel afh ankelijk van is, 
wordt het bedrijf opgesplitst. Ver-
wacht wordt dat de tanker- en defen-
sie-activiteiten onder de naam 3PSC 
en de commerciële tak als SeaLand 
zal verder gaan.
De reders staan niet alleen in hun  
pleidooi voor versoepeling. Ook de 
verladers hebben het nodige op de 

Amerikaanse markt aan te merken. 
De European Shippers Council, die 
ook plaatsnam achter het katheder, 
valt over de grote mate van admini-
stratieve plichten van met name de 
veiligheidsmaatregelen. 

Zwarte lijst
De Nederlandse verladersorganisa-
tie EVO en Fenedex, de vereniging 
van Nederlandse exporteurs, stem-
men in. ‘De administratieve lasten 
(non-tarifaire handelsbarrières) die 
de veiligheid van het internationale 
goederenvervoer waarborgen, ver-
anderen bijna dagelijks’, aldus EVO. 
‘Zo moeten bedrijven iedere klant 
controleren op aanwezigheid op de 
‘zwarte lijst’ en moeten zij controle-
ren of de klant voldoet aan een veel-
heid van vergunningseisen. Aan al 
deze veiligheidsmaatregelen zijn be-
drijven al snel 40.000 euro per jaar 
kwijt.’ Volgens EVO en ook Fenedex 
remmen de administratieve plichten 
de economische groei. Zij pleiten 
voor internationaal afgestemde re-
gelgeving in het handelsverdrag, en 
veiligheidseisen moeten volgens hen 
bovenal proportioneel zijn aan de 
mogelijke risico’s.

TOBIAS PIEFFERS

ONMISBAAR
Marietje Schaake (D66) monitort 
namens het Europees Parlement 
de TTIP-onderhandelingen. ‘Open-
bare aanbestedingen staan zeker 
op de agenda. Ik kaart het met 
grote regelmaat aan als een kern-
punt voor de EU wanneer ik met de 
onderhandelaars spreek.’ Voor de 
Amerikanen is het lastig. ‘Omdat 
er om de haverklap verkiezingen 
zijn, is het open gooien van mark-
ten in economisch moeilijke tijden 
een boodschap die bijna nooit 
goed uitkomt.’ Schaake signaleert 
bovendien dat enkele controversi-
ele punten (zoals een arbitragehof 
voor bedrijven) het publieke debat 
domineren, waardoor onderdelen 
als de Jones Act amper zichtbaar 
zijn. Om dit beter voor het voet-
licht te krijgen ‘zijn bedrijven en 
experts uit de transportsector zelf 
van onmisbaar belang’. Ze hoopt 
dat de Europese Commissie alle 
stakeholders goed bij het proces 
betrekt. ‘Alleen als er voldoende 
steun is, zal TTIP slagen.’ En hoe-
wel ze steeds meer lastige details 
verwacht, blijft het doel staan: 
meer banen en groei zonder over-
heidsinvesteringen.

jes te verdrinken
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AGENDA

Transport Compleet Gorinchem 
2  t/m 4 september  

De eerste editie van de vakbeurs 

Transport Compleet binnen Evene-

mentenhal Gorinchem borduurt 

voort op de Carrosserie Vakdagen. 

Nu ook met lichte bedrijfswagens.

• www.evenementenhal.nl

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. 

Thema dit jaar: de kleurrijke haven.  

• www.wereldhavendagen.nl 

Havendebat Antwerpen 
18 september 

De bereikbaarheid van de Vlaamse 

havens is een blijvend actueel thema 

in Antwerpen. Centraal thema is de 

ontwikkeling van het Saeftinghedok. 

O.a. Eddy Bruyninckx is aanwezig.  

• www.havendebatantwerpen.be 

Maritime Tech 2014 
23 september  

Technisch jaarcongres over innovatie 

in maritiem ontwerp, bouw en onder-

houd. Met sprekers van Wärtsilä, 

TU Delft, NIOZ, Boskalis, MTI Holland, 

TNO en Allseas. 

• www.maritimetech.nl

Prologistics 
24 & 25 september  

De achtste editie van deze vakbeurs 

in Brussel brengt alle logistieke 

trends in supply chain intelligence, 

contract logistics, air freight & cargo 

distribution en e-commerce.   

• www.prologistics.be

Vage regels hinderen 
 SOCIALE DUMPING  Mag IKEA Slowaakse chauffeurs inzetten?

Mag IKEA gebruik maken 
van de Europese vrije markt 
voor personen en goederen? 
Dat is de vraag waarover 
Brussel zich de komende tijd 
zal buigen.

Mag een Europees woonwarenhuis 
voor de belevering van zijn vestigin-
gen in de Benelux gebruik maken 
van een Belgische vervoerder, die via 
een Slowaakse dochter een Slowaaks 
uitzendbureau inschakelt dat ver-
volgens goedkope Slowaakse chauf-
feurs inhuurt om de klus te klaren?
In de Verenigde Staten zou deze con-
structie geen probleem zijn. Sterker, 
in dat land zou men zich afvragen: 
waarom zo ingewikkeld? Elke Ame-
rikaan mag zich waar ook in de Sta-
tes onbeperkt op elke arbeidsmarkt 
tegen elk aannemelijk loon aanbie-
den. In de Europese Unie echter is 
arbeidsmigratie, want daarom gaat 
het, een ernstig vraagstuk.
De Unie is immers geen land, maar 
een statenbond waarin het integra-
tieproces tussen lidstaten met een 
hoog en lidstaten met een lager wel-
vaartsniveau nog lang niet is vol-
tooid. Als zich dan goedkope ar-
beidskrachten in dure landen op de 
markt melden, gaat het wringen. 
Enerzijds wordt in dat geval ge-
klaagd over verdringing van ‘eigen’, 
behoorlijk betaalde werknemers 
door ‘buitenlanders’, anderzijds 
over ‘sociale dumping’ en ‘ontwrich-
ting’ van de eerlijke concurrentie-
voorwaarden tussen economische 
spelers.
Agnes Jongerius, in het nieuw geko-
zen Europese Parlement lid namens 
de PvdA, wierp de vraag onlangs 
nog maar eens op. Ze wil van de Eu-
ropese Commissie weten of IKEA, 
het woonwarenhuis waarom het in 
de aanhef van dit artikel ging, een 
dergelijke constructie mag toepas-
sen om zich van goedkoper vervoer 
van en naar zijn vestigingen te ver-
zekeren.
Jongerius, oud-voorzitter van de 
FNV, weet nauwkeurig waarover ze 
het heeft . In Nederland proberen 
vakbonden en werkgevers in het 
wegvervoer er samen uit te komen in 
welke gevallen er wèl en in welke er 
géén sprake zou zijn van een toelaat-
bare constructie. Menige rechter 
heeft  er zich ook al over moeten bui-
gen. De consensus tussen de sociale 
partners is, offi  cieel althans, dat ge-
lijk werk in een bepaald land ook on-
geveer met gelijke munt dient te 
worden betaald. In het Nederlandse 
geval dient dus de CAO voor be-
roepsgoederenvervoer over de weg 
te worden aangehouden.

Maar dat gebeurt dus niet. Elke 
maand brengt het Bundesamt für 
Güterverkehr nieuwe statistieken 
uit over het aantal door vrachtauto’s 
afgelegde tolplichtige kilometers op 
het Duitse wegennet. Bij elke rap-
portage blijken vervoerders met 
hoofdzakelijk Oost-Europese chauf-
feurs meer marktaandeel te hebben 
gewonnen. Die doen exact hetzelfde 
werk als hun collega’s uit de Benelux, 
uit Frankrijk of Duitsland. Maar ze 
verdienen er veel minder mee.
Een bijkomend eff ect is dat hun 
werkgever dank zij dit loonkosten-
verschil marge overhoudt om te in-
vesteren in modern materieel. Blij-
kens cijfers van hetzelfde Bundesamt 
rijden Poolse en Hongaarse vervoer-
ders al lang niet meer met sterk ver-
vuilende voertuigen over de Duitse 
snelwegen. Hun vloot doet wat de 

emissiewaarden betreft  niet of nau-
welijks onder voor die van Benelux-
vervoerders en betaalt dus per kilo-
meter ook evenveel ‘Maut’.
Niet zelden zijn deze vervoerders 
trouwens een fi liaal van een ‘westers’ 
bedrijf, dat tijdig de bakens verzette 
en gebruik maakte van de EU-uit-
breiding en het wegvallen van steeds 
meer binnengrenzen voor het vrije 
vervoer van onder meer lading. Dat 
is naar algemene opvatting volko-
men legaal.
Rijden de chauff eurs uit het voorma-
lige Oostblok dus voor een veel lager 
salaris door Europa heen, de wester-
se solidariteit gaat niet zover dat we 
ons daarom in het bilaterale verkeer 
druk om maken. De pijlen zijn voor-
al gericht op het cabotagevervoer, of 
beter het misbruik dat van de regels 
voor dat vervoer wordt gemaakt. Dat 

Recht zo die gaat?
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JOHN KLOMPERS, ONDERNEMER
j.klompers@gmail.com

Ik hoor vaak binnen de expeditie bran-
che dat medewerkers de belangrijkste 
‘asset’ van een bedrijf zijn. Dit klopt 
natuurlijk ook, omdat binnen de com-
merciële dienstverlening de mate 
waarin je de klantenwensen kunt in-
vullen of vertalen tot succes leidt. Om 
dit te bereiken heb je onder andere ta-
lentvolle goedopgeleide medewerkers 
nodig. 

Als directeur was ik erg betrokken bij dit onderwerp. Het was 
iets waar ik toch zo’n 10% van mijn werktijd aan besteedde. 
Goed opgeleide, talentvolle mensen hadden iets magisch 
voor mij en ik wilde deze mensen graag binnen mijn organi-
satie hebben.

Voor dit artikel ben ik eens gaan nadenken waarom ik altijd 
voor talenten van mensen ben gevallen.  Wat was het dat mij 
ertoe bracht om deze mensen aan te nemen, zelfs boventallig.

Vaak begon het met noodzaak. Meer dan eens had ik last van 
een onrustig gevoel. Een gevoel dat moeilijk in een aantal 
woorden is samen te vatten. Ik noem het daarom maar de 
noodzaak tot veranderen. Een status quo was voor mij im-
mers het begin van het einde. Een organisatie moet in mijn 
beleving continu in beweging zijn, onder andere door nieuwe 
grenzen op te zoeken en door nieuwe wegen te bewandelen. 
Zonder het aantrekken van goedopgeleide talenten was dit 
naar mijn mening niet mogelijk.  

Maar er is meer voor nodig dan alleen maar het aantrekken 
van talenten. Jij als leider bent de initiator van dit initiatief en 
niemand anders! Jij moet zorgen dat de organisatie door-
drongen is dat ‘we’ vernieuwing nodig hebben. Jij moet een 
omgeving creëren waarin deze talenten kunnen aarden, jij 
moet zorgen voor uitdaging en misschien nog wel het belang-
rijkste, jij moet ze coachen (dus je eigen tijd investeren).

Terugkijkend ben ik zeer dankbaar dat ik heb mogen werken 
met hele grote talenten. Zij hebben immers de organisaties 
waar ik voor gewerkt heb, naar nieuwe hoogtes gebracht met 
hun onvermoeibare drang naar vernieuwing, succes en car-
rièreperspectief.

Ik wil dit onderwerp de komende tijd verder uitwerken om 
een toegevoegde waarde te creëren naar de huidige leiders 
binnen de expeditie industrie. Maar hier heb ik uw reactie 
voor nodig. Ik roep u daarom op om te reageren naar Nieuws-
blad Transport of dit onderwerp een diepgaande opvolging 
behoeft .

Veel denkplezier!

Talent
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Gert Jan van 
Sluis is de 

nieuwe HR-

directeur voor 

Europa van de 

logistieke 

dienstverlener Menlo Logistics. 

Hij werkt vanuit het hoofdkan-

toor in Amsterdam. Van Sluis 

heeft veertien jaar ervaring in 

personeelsmanagement. Hij 

werkte onder andere bij NXP en 

Philips. 

Gert Geeve is per 14 juli aan de 

slag gegaan als Manager 

Logistics & Material Control bij 

SBM Offshore. Geve was 

hiervoor Manager Logistics at 

Huisman Equipment b.v.  

Peter Somers, lid van het 

directiecomité van Bpost, 

verlaat op 31 juli het Belgische 

postbedrijf. Dat kondigde Bpost 

zelf aan. Een reden voor het 

vertrek is niet bekendgemaakt. 

Voorlopig zal de divisie recht-

streeks aan ceo Koen Van 

Gerven rapporteren. 

Parlementariër 

Claire Perry 
(Conservatives) 
is benoemd tot 

staatssecretaris 

van het Britse 

departement van Transport. De 

Britse tak van de organisatie 

van vrouwen in de scheepvaart, 

WISTA-UK, is verheugd met haar 

benoeming. ‘Het bewijst eens te 

meer dat vrouwen een serieuze 

rol spelen op de werkplek,’ stelt 

de voorzitter van WISTA-UK, 

Maria Dixon. 

Michiel 
Greeven (47) 
is benoemd tot 

Managing 

Director van 

DHL Express 

Nederland. Hij 

was tot voor kort VP Marketing 

& Sales bij de expresdivisie. 

Michiel studeerde economie en 

bekleedde verschillende interna-

tionale managementposities 

binnen DHL op het vlak van 

operations en sales. 

Martin Blok (45) 
volgt Greeven 

op in zijn rol als 

Vice President 

Sales. Martin 

Blok had tot voor 

kort de commerciële verant-

woordelijkheid voor de zakelijke 

en corporate klanten van KLM, 

Air France, Delta, Alitalia en 

Kenya Airways op de Neder-

landse markt.  

TIACA (The International Air 

Cargo Association) heeft Amar 

More, Senior Vice President van 

Kale Logistics, in het bestuur 

benoemd. Amar zal met het 

TIACA-team werken aan het 

bredere gebruik van e-freight in 

de luchtvrachtmarkt. Dat 

laatste is een gezamenlijk 

initiatief van verladers, expedi-

teurs, luchtvaartmaatschap-

pijen en vrachtafhandelaars. 

PERSONALIA

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

Trd
Deventer

Rechtbank Oost-Nederland

Tcr Vervoer Regio Zutphen
Zutphen

Rechtbank Oost-Nederland

R De Groot V.O.F.
Apeldoorn

Rechtbank Oost-Nederland

Sneltax Jeko B.V.
Amsterdam

Rechtbank Amsterdam

PICARDIE
Sint-Amands

Rechtbank Mechelen

SCHIP SIMBA
Brecht

Rechtbank Antwerpen

Nc Sablage SPRL
Seneffe

Rechtbank Charleroi

Seabourne Express Courier N.V.
Brucargo

Rechtbank Brussel 

FAILLISSEMENTENeerlijke concurrentie

komt mede doordat de naleving van 
die regels nauwelijks kan worden ge-
controleerd. De controle is boven-
dien niet geharmoniseerd, zodat 
elke lidstaat op dit punt zijn eigen 
gang kan gaan.
Waar alle problemen met de ar-
beidsmigratie in Europa samenko-

men, zien we langs de weg. Er zijn de 
meldingen van chauff eurs uit Oost-
Europa die voor een appel en een ei 
weken- of soms maandenlang in 
West-Europa actief zijn, de cabota-
geregels massaal overtreden, de wet-

telijke rij- en rusttijden niet in acht 
nemen, daardoor de verkeersveilig-
heid in gevaar brengen en bovendien 
met vrachtauto en al kamperen op 
plaatsen die daarvoor helemaal niet 
zijn aangewezen. Dit duidt op een 
ernstig handhavingsprobleem.
Sommige lidstaten willen dat pro-

bleem te lijf gaan door gebruik te 
maken van de vaagheid van de Eu-
ropese regelgeving. Dat stelde on-
langs de internationale wegver-
voersorganisatie IRU vast. Deze riep 
de Europese Commissie op, Frank-

rijk tot de orde te roepen omdat dit 
land een boete van 30.000 euro en 
eventueel één jaar celstraf in het 
vooruitzicht stelt voor chauff eurs 
die hun verplichte wekelijkse rust in 
de cabine van de vrachtauto door-
brengen en daarbuiten hun potje ko-
ken.
Frankrijk interpreteert daarbij de 
Europese verordening uit 2006, die 
bepaalt dat rusttijd tot 24 uur in de 
topsleeper kan worden genoten. De 
verordening omvat geen bepalingen 
over de vraag of ook langere rusttij-
den in en om het voertuig kunnen 
worden doorgebracht. Deze leemte 
in de regelgeving betekent volgens 
Parijs dat dit niet het geval zou zijn, 
hetgeen niet per se een logische uit-
leg is. De Europese regelgever kan 
immers hebben verzuimd te bepalen 
of ook langer rust in de vrachtauto-
cabine kan worden genomen.

Logica
Het mag wel duidelijk zijn dat een 
chauff eur, om onder deze sanctie uit 
te komen, het voertuig gedurende de 
rust even kan verplaatsen om elders 
opnieuw aan de rust te beginnen, 
maar die logica is het Franse parle-
ment voorlopig ontgaan. Reden 
waarom Peter van Dalen, Europarle-
mentslid namens ChristenUnie en 
SGP, de Europese Commissie nog 
eens heeft  opgeroepen de rechtma-
tigheid van deze ‘absurde’ boete te 
onderzoeken.
Volgens Van Dalen tracht Frankrijk 
met de draconische boete- en gevan-
genismaatregel de eigen markt te be-
schermen tegen concurrentie uit 
Midden- en Oost-Europa. Tegen 
chauff eurs die wekenlang op een 
Franse parkeerplaats kamperen om 
hun reguliere rust te ‘genieten’ in af-
wachting van een al dan niet legale 
cabotagerit. Maar hiermee maskeert 
Frankrijk het eigen falen om de ca-
botage- en detacheringsregels in de 
Unie goed te handhaven, meent de 
Europarlementariër.
Dat de Oost-Europese concurrentie 
schade aanbrengt aan het Benelux-
vervoer bleek onlangs weer uit cijfers 
van Febetra, de Belgische wegver-
voersorganisatie. Febetra onder-
zocht in 2005 al eens de toestand van 
het wegvervoer in eigen land en deed 
dat dit jaar opnieuw. Meer vervoer-
ders – 83% tegenover toen 66% - zien 
de concurrentie uit de nieuwe lidsta-
ten als bedreiging. Driekwart van de 
vervoerders raakt vracht kwijt aan 
deze concurrenten. Van alle afge-
snoepte lading gaat 15% naar Poolse 
transporteurs, naar Roemeense in-
middels nog meer.

FOLKERT NICOLAI

Frankrijk tracht met de draconische 
boete de eigen markt te beschermen.
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De mooiste truck wordt toegejuicht 
vanaf vluchtstroken en viaducten
Tegen de mooiste truck kun je na-
tuurlijk geen nee zeggen. En tegen 
je chauff eursbruid ook niet.

Dit is hem dan, de mooiste truck van 
Nederland. De Scania R620 met 
chauff eur Evan van Ginkel (22 jaar 
oud) won de prijs op het 34e Truck-
star Festival, op het TT-circuit van 
Assen, waar 55.000 mensen op af 
kwamen. Volgens de vakjury is het 
een ‘indrukwekkende 7-assige com-
bi, die zwaar werk doet in moeilijke 
omstandigheden en er toch in show-
conditie bij staat’. 
Het TT-circuit was gevuld met ruim 
2.200 vrachtwagens, waaronder de 
nieuwste modellen van de grote 
truckmerken en veel bijzondere 
trucks uit heel Europa. En dat heeft  
ondergetekende met eigen ogen 
kunnen vaststellen, toen hij per toe-
val op zondag tussen de terugkeren-
de truckers belandde. 

TRUCKSTAR FESTIVAL
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Langs de A28 stonden veel fans, ja 
hele families te zwaaien, op vlucht-
stroken en viaducten, soms comfor-
tabel gezeten op een klapstoel. 
Dan was er ook nog een ‘chauff eurs-
huwelijk’ dat zaterdag voor de 
hoofdtribune plaatsvond. Chauff eur 

Peter Levolger en Kim Kleisterlee uit 
Lepelstraat hadden duizenden colle-
ga’s als getuigen en werden toege-
zongen door Henk Wijngaard. Vol-
gens Truckstar het bewijs dat het 
chauff eursvak veel méér dan een be-
roep is. Waarvan akte.  | PW

Lego dobbert door

Ronddobberende stukjes 
Lego houden strandwande-
laars en oceanografen al 
jaren bezig. 

De blokjes en fi guurtjes zijn afk om-
stig uit een container die zeventien 
jaar geleden in zee viel en ze spoelen 
nog steeds aan op allerlei stranden. 
De container, met zo’n vijf miljoen 
stukjes Lego, sloeg in 1997 een kilo-
meter of vijft ig van het Britse Land’s 
End overboord van de ‘Tokio Ex-
press’, nadat het schip door een een 
‘freak wave’ was geraakt. De kapi-
tein verklaarde indertijd dat het 
schip eerst een slagzij van 60 graden 
naar de ene kant maakt en vervol-
gens 40 graden naar de andere kant 
overhelde.
Feit is in elk geval dat in één keer 62 
containers overboord sloegen. 
Waaronder dus die Lego-container, 
die overigens voor New York be-
stemd was. Sindsdien worden de 
plastic stukjes speelgoed met grote 
regelmaat gevonden op de stranden 
van onder meer Cornwall, Devon, 
Ierland en Wales.

Octopusjes
Een speling van het lot wil dat een 
groot deel van de Lego-onderdelen 
een maritiem tintje heeft . Zo ontwa-
ren wandelaars op de Britse en Ierse 
stranden met grote regelmaat plastic 
octopusjes, dolfi jntjes, harpoentjes 
en duikapparatuur tussen de schel-
pen en plukken zeewier. Toch wor-
den gele narcisjes het meest gevon-
den, maar daarvan waren er volgens 
het manifest van de ‘Tokio Express’ 
dan ook niet minder dan 353.264 
aan boord.
De Amerikaanse oceanograaf Cur-
tis Ebbesmeyer volgt de Lego-exo-
dus al jaren. Hij is ervan overtuigd 
dat het speelgoed, meegevoerd door 
oceaanstromingen, nagenoeg overal 
ter wereld kan aanspoelen en tien-

duizenden kilometers kan ronddob-
beren. Overtuigend bewijs kan hij 
alleen nog niet leveren. ‘Ik ga regel-
matig naar stranden in Florida waar 
Lego wordt gevonden, maar dat is 
steeds de verkeerde soort, spul dat 
door spelende kinderen is achterge-
laten’, vertelde hij tegen de BBC.
Wel kreeg hij pas geleden een e-mail, 
waarin de vondst van een zwem-
vliesje werd gemeld die uit de be-
wuste container afk omstig zou kun-
nen zijn, maar die heeft  hij nog niet 

kunnen verifi ëren. ‘Maar als dit in-
cident één ding duidelijk maakt, is 
dat wat naar de zeebodem gaat daar 
niet hoeft  te blijven’, aldus de diep-
waterdeskundige.
Voor zover bekend zijn er op de Ne-
derlandse stranden overigens nog 
geen plastic octopusjes of zeedraak-
jes gevonden. Misschien een idee om 
het komend weekend ‘ns een fl inke 
strandwandeling te ondernemen?

Lego-oogst op een Brits strand.
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ROB MACKOR

 OCEANOGRAFEN  Figuurtjes kunnen overal ter wereld aanspoelen

QUOTE VAN DE WEEK

Arthur van Dijk, voorzitter 
van TLN, is niet erg blij met 
de verschillende initiatie-
ven in Europa, zo zegt hij 
in deze krant (pagina 2)

Elk land 
verzint zijn 
eigen tol.
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‘Merde’, verklaarde Claude, zijn glas 
pastis ledigend. De burgemeester van 
Artichaut-les-Bains, tevens eigenaar 
van een kleinschalige varkensfokkerij, 
bestelde een nieuw glas en herhaalde: 
‘c’est de merde’.
‘Wat scheelt er nu weer aan’, wilde Ma-
rie, de sneeuwwitte uitbaatster van de 
Coq Hardi, weten. ‘Is de mest niet in 
goud veranderd?’

‘C’est pas la paine’, knorde Claude, zijn sjerp afl eggend op de 
bar. ‘Parijs heeft  een wet afgekondigd die het chauff eurs ver-
biedt langer dan een etmaal op één plaats in hun cabine hun 
rust te nemen. Les foux!’

‘Dat zal toch zo’n vaart niet lopen’, veronderstelde Marie. Ze 
dacht aan die aardige Poolse chauff eur, die soms wekenlang 
tegenover haar café-restaurant kampeerde, haar merlotjes 
keurig afrekende en in een enkel geval haar restjes tripes bij-
na brakend naar binnen werkte. Op een dag had ze het met 
choucroute geprobeerd, maar die jongen was per slot pas 
veertig en Marie kwam op ruim het dubbele. Zeer ruim, bien 
entendu.
Claude stond in al zijn waardigheid op en kon Marie melden 
dat de boete op overtreding van deze nieuwe regel 30.000 
euro zou bedragen. ‘Une amende de trente mille euro, voilà.’

‘Dus Janusz moet hier weg’, informeerde Marie. ‘Ja,’ meende 
Claude, ‘hoewel de regels ook weer niet overduidelijk zijn.’ 
Want waarom, zo overwoog hij, kon Janusz niet even de grens 
met Duitsland over om vervolgens terug te keren? Daarover 
zei de Europese wetgeving immers niets. Het probleem was 
wel dat de Pool op dat moment moest worden ingerekend 
voor een overschrijding van zijn rij- en rusttijden. De préfec-
ture zou daar vrij precies in kunnen zijn.

Marie maakte de kas op, 86,50 euro, en Claude frommelde de 
tekenen van de waardigheid van zijn ambt in z’n broekzak. 
‘Ik ga hier natuurlijk niet op controleren’, stelde hij vast. ‘Ik 
heb mijn handen al vol aan die écotaxe.’
‘Die er ook niet komt’, zei Marie. ‘Ah, mon ami, wat heb je een 
luizenbaantje.’

Ze scharrelde in de ijskast en haar hand kwam te voorschijn 
met een schotel zuurkool. Er moet wel boter bij, vond Claude, 
anders is-ie niet te vreten.

Merde, dit le maire


