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De lijnvaart op West-Afrika 
dreigt in gevaar te komen als 
gevolg van de ebola-epidemie. 
Steeds meer landen in de regio 
weigeren schepen die in een van 
de getroff en landen zijn geweest.

West-Afrikaspecialist UAL, dat met zes-
tien schepen vanaf Noord-Amerika en 
Noord-Europa op het gebied vaart, heeft  al 
diverse vaarschema’s moeten omgooien en 
lading in andere havens gelost. ‘De situatie 
is nu nog werkbaar, maar ik vrees dat rede-
rijen diensten zullen moeten staken als de 
aanloopverboden zich uitbreiden’, zegt ge-
neral manager Harald Maas van het kan-
toor in Rotterdam.
Voorlopig beperken de gevolgen zich nog 
tot vertragingen en extra kosten, omdat la-
dingen via een extra haven moeten worden 
doorgevoerd. In sommige gevallen kan de 
rederij de kosten aan de klant doorbereke-

ook zonder problemen havens in Europa 
en in Midden- en Noord-Amerika binnen 
kunnen lopen en dat er ook geen negatief 
reisadvies voor de regio is afgegeven door 
de World Health Organization. ‘In Angola 
bijvoorbeeld gaan ze veel minder panieke-
rig met de situatie om. Daar worden wel 
controles gehouden, maar als alles in
orde is, kan het schip gewoon binnenko-
men.’
Een woordvoerder van het Antwerpse 
kantoor van de Nederlandse rederij Nile 
Dutch, die ook veel op de regio vaart, zegt 
nog geen last te hebben van de aanloopver-
boden. 
In de getroff en landen heeft  de ziekte al 
meer dan 1400 slachtoff ers gemaakt. Ebola 
werd in 1976 voor het eerst vastgesteld in 
Zaïre, wat tegenwoordig de Democrati-
sche Republiek Congo is. Het virus werd 
daarom vernoemd naar de rivier Ebola, die 
door het noorden van het land stroomt.

nen. Dat was bijvoorbeeld het geval bij een 
schip dat op het laatste moment in Gabon 
geweigerd werd. De rederij kon zich daar-
bij op force majeure beroepen en alle extra 
kosten doorbelasten. 
Maas heeft  inmiddels contact gezocht met 
het ministerie van Buitenlandse Zaken 
(BuZa) met het verzoek om tussenbeide te 
komen, maar nog geen reactie gekregen. 
Sinds vorige week weigeren onder meer 
Gabon, Kameroen, Congo en Equatoriaal 
Guinea schepen die eerder een haven in 
Guinee, Sierra Leone, Liberia of Nigeria 
zijn geweest.

Overdreven
Maas noemt de reactie ‘overdreven’ en 
zegt dat de rederijen hun bemanningen uit 
voorzorg onder meer een ‘walverbod’ heb-
ben opgelegd. ‘Wij doen er alles aan om 
verspreiding van het virus tegen te gaan en 
denken dat onze schepen helemaal geen 
gevaar vormen’, zegt Maas. 
Hij wijst erop dat de betrokken schepen 

Een schoonmaker desinfecteert een verdacht schip.
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 AANLOOPVERBODEN   Steeds meer havens weigeren schepen uit getroffen landen

Lijnvaart West-Afrika 
in de knel door ebola

ROB MACKOR

NEXTLOGIC
Keyrail-directeur 
Sjoerd Sjoerdsma 
(1963) stapt over naar 
Nextlogic, waarvan hij 
programmamanager 
wordt. Nextlogic is 
gericht op het 
verbeteren van de  
operationele keten in de containerbinnenvaart.
Sjoerdsma vormt sinds de oprichting in 2006 samen 
met Cees Tommel de directie van Keyrail. Hij wil zijn 
opgedane kennis en ervaring op het gebied van 
samenwerking tussen ketenpartners inzetten als 
programmamanager bij Nextlogic.

Spoorman naar binnenvaart

DE MARKT
De markt voor tweedehands schepen heeft het 
moeilijk. In juli zijn negentig tweedehands schepen van 
eigenaar gewisseld; dertig minder dan in dezelfde 
maand vorig jaar. Dat blijk uit maandelijkse cijfers van 
scheepsmakelaar Golden Destiny. Die schrijft de 
inzinking toe aan de belabberde prestaties van de 
droge bulkmarkt. De Baltic Dry Index daalde van juni 
op juli 2014 met 13% naar 327 punten. Ten opzichte van 
vorig jaar staat de graadmeter zelfs 29% lager. Over het 
gehele jaar ligt het aantal aan- en verkopen van 
tweedehands schepen nog wel 20% hoger dan in 2013. 
Scheepsmakelaar Allied Shipbroking ziet de afgelopen 
dagen de activiteiten alweer iets aantrekken. 

Tweedehands schip minder gewild

miljoen liter diesel is 
er de eerste zes 
maanden van dit jaar 
minder verkocht dan 
in dezelfde periode 

vorig jaar. Juni was met een afzet van 530 miljoen liter 
(-9,4%) zelfs de slechtste verkoopmaand sinds 
augustus 2003. Dit meldde brancheorganisatie Bovag 
dinsdag op basis van CBS-cijfers. De hogere dieselprijs 
brengt de transporteurs ertoe buiten Nederland hun 
vrachtwagens vol te tanken, terwijl particulieren uit 
België en Duitsland ook niet langer meer de Neder-
landse grenspompen bezoeken, stelt Bovag. 
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DIESEL VERKOOP DALEND

BEDRIJVEN
Jan van Opzeeland heeft zijn bedrijf, Opzeeland 
Transport uit Heeswijk Dinther, overgedaan aan Part 
BV in Geldermalsen. Van Opzeeland kon geen opvol-
ging in de eerste lijn vinden. Zijn bedrijf is met dertig 
trekkers actief in het staalvervoer en het intermodale 
vervoer van 45-voets containers. In de Benelux 
vervoert Opzeeland onder meer kraanwagens, 

staalopleggers en 
machines. In het 
intermodale vervoer is 
het ook actief in 
Frankrijk. Part telt 
zestien trekkers. Beide 
bedrijven gaan onder 
de eigen naam verder.

Verkocht bij gebrek aan opvolger
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 NIEUWE POLL: KLM moet Martinair een tweede kans geven

een prima idee 

een doekje voor het bloeden 

te weinig, te laat  

27 %

30 %

43 %

Het plan van Havenbedrijf Rotterdam 
om de congestie te bestrijden is... 

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 342 mensen op de stelling van 19 AUGUSTUS

De ondernemingsraad van 
Martinair heeft  een reddingsplan 
ingediend bij de directie van Air 
France-KLM. Via de aanschaf 
van nieuwe brandstofzuinige 
freighters moet de vrachtmaat-
schappij uit de rode cijfers 
komen. De Vereniging van 
Nederlandse Verkeersvliegers 
(VNV) juicht dit plan toe maar 
haar voorzitter Steven Verhagen 
vraagt zich ook af of Air 
France-KLM nog wel de porte-
monnee wil trekken voor 
Martinair.

Hoezo?
Wij zijn als vakbond in het verle-
den ook met suggesties gekomen 
om Martinair te helpen, maar daar 
wordt door het management ver-
volgens niets mee gedaan. Daar 
zijn we dan ook mee gestopt. Wij 
zijn per slot van rekening niet het 
management, maar een vakbond 
die de belangen van de 250 piloten 
van Martinair behartigt.

Teleurgesteld?
Ik mis in deze hele discussie rond 
het voortbestaan van Martinair de 
strategische onderbouwing. In 
2008 zei Air France-KLM nog bij 
de overname van Martinair dat de 
vrachtmaatschappij van groot 
strategisch belang was voor het 
overleven van de groep in de 
vrachtsector.  Zes jaar later willen 
ze de vrachtmaatschappij op de 
brandstapel gooien. Waar is de 
strategie gebleven? Ik begrijp ook 
wel dat er een grote crisis is geweest 
en de maatschappij met verlies 
draait, maar andere maatschappij-
en als Luft hansa Cargo weten wel 
winst te behalen. Ik mis bij het ma-
nagement van Air France-KLM de 
wil er iets van te maken. Die spirit 
ontbreekt. Ze doen gewoon niets. 
Dat gebrek aan vitaliteit frustreert 
vooral de mensen bij Martinair, 
die er wel iets van willen maken.  

Denkt  u  dat wordt aangestuurd 
op de deconfi ture van Martinair?
Bewust of onbewust lijkt het daar 
wel op. Het lijkt wel of het manage-

ment het niet meer in de hand 
heeft . Dat is jammer.

Martinair maakt fors verlies. 
Sluiting lijkt dan een logische 
stap.
Het is natuurlijk de vraag hoe zui-
ver die cijfers zijn en hoe je rekent. 
Het lijkt nu dat alle kosten aan 
Martinair worden toeberekend en 
niet aan de luchtvaartgroep Air 
France-KLM. Martinair wordt zo 
in mijn ogen een beetje afgeser-
veerd. Luft hansa Cargo weet met 
een vergelijkbare vrachtvloot wel 
winst te maken, maar daar rekenen 
ze schijnbaar anders. Daar vallen 
de kosten niet geheel toe aan de 
vrachtdivisie. Waarom kunnen ze 
dat dan niet bij de KLM? Ook Car-
golux schijnt met een moderne 
vrachtvloot goedkoper te kunnen 
vliegen en de concurrentie uit het 
Midden-Oosten aan te kunnen. Ik 
vraag mij dan ook af wat er bij Air 
France-KLM Cargo aan de hand is. 
Waarom kan het management in 
een logistiek land bij uitstek als Ne-
derland, met de haven van Rotter-
dam en de bloemenveiling van 
Aalsmeer voor de voordeur, de 
vracht niet rendabel krijgen? KLM 
is het eigenlijk aan haar stand ver-
plicht als grote vrachtvervoerder 
om de vrachtvloot aan te houden.

Wat denkt u dat het probleem is 
met KLM Cargo?
Ze hebben in het verleden te dure 
leasecontracten voor een te lange 

periode afgesloten. Ze zitten daar-
door nu met een relatief dure en 
oude vrachtvloot. Dat is de groot-
ste kostenpost. KLM wil het pro-
bleem oplossen door een deel of de 
hele vloot af te stoten, maar zo sim-
pel is het niet. Ze kiezen een beetje 
voor de makkelijke weg, maar ver-
geten dat als je stopt met freighters 
je ook automatisch marktaandelen 
inlevert. Je zou ook kunnen kiezen 
voor een optie waar de leasecon-
tracten in één keer worden afge-
schreven en er een voorziening 
wordt genomen met als gevolg een 
veel lagere kostenbasis voor de 
freighters. De OR van Martinair 
gaat een stap verder en wil nieuwe 
freighters aanschaff en. De vraag is 
of Parijs dat wil. Ik zie het ze nog 
niet doen. Een vrachtvariant van 
een B777 levert minder op dan de 
aanschaf van een B777 pax.

Wat is nu een reëel scenario?
KLM moet die leasecontracten 
blijven betalen. Je kunt dan beter 
blijven vliegen. Als je dan afb ouwt 
conform de pensionering van de 
piloten en er elk jaar een freighter 
uithaalt, kom je mijns inziens heel 
ver. Maar ik weet niet of dat echt 
een reëel scenario is. Wat we wel 
weten is dat als er een sociaal plan 
moet komen, het Air France-KLM 
ook heel veel gaat kosten. 

Heeft  de VNV daarover plannen?
We hebben daar wel onze gedach-
tes over, maar het is nog te vroeg 
om daarover iets concreets te zeg-
gen. Eén ding is wel duidelijk. Ge-
dwongen ontslagen zullen er niet 
vallen. Daarover zitten de bonden 
en het bedrijf op een lijn. 
 
Verwacht u op 4 september een 
besluit over Martinair? 
Het zou mij niet verbazen als een 
beslissing weer wordt uitgesteld. Ik 
zou dat ook toejuichen. Want ik 
verwacht nu niets positiefs van een 
defi nitief besluit. Laat ze het maar 
uitstellen en hopelijk komt van uit-
stel dan ook afstel.  
 

STEVEN VERHAGEN, VOORZITTER PILOTENVAKBOND VNV

‘KLM heeft  in het verleden 

te dure freighters gehuurd’

JOHN VERSLEIJEN
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JOHN VERSLEIJEN 
redactie@nieuwsbladtransport.nl

De prijsafspraken in de luchtvracht-
sector trekken nu al meer dan zes jaar 
diepe sporen door de branche en de za-
len van rechtbanken in menig groot  
luchtvracht verladend land. 
Na de boetes van de mededingingsau-
toriteiten kwamen de verladers en ex-
pediteurs met miljoenenclaims. Deze 
claims werden in de VS grotendeels 
snel geschikt door de ongeveer twintig 

frauderende luchtvaartmaatschappijen, maar elders, zoals in 
de Europese Unie, loopt het niet zo’n vaart. 

De airlines spelen hier een beetje de vermoorde onschuld en 
traineren het liefst de talrijke rechtszaken, waarvan er alleen 
al in Amsterdam nu vier spelen. Het gaat daarbij in deze Ne-
derlandse claimzaken om bijna duizend bedrijven die geld 
willen zien van onder meer Air France-KLM en Martinair, 
prominente leden van het luchtvrachtkartel, voor het bereke-
nen van te hoge luchtvrachttoeslagen in de periode 2000 tot 
2007. 

Tegelijkertijd heeft  een aantal luchtvaartmaatschappijen, 
waaronder de KLM, bij het Europese Gerechtshof bezwaar 
gemaakt tegen de hoogte van de opgelegde boetes van de Eu-
ropese Commissie. Ook dat past in de tactiek om de grote fi -
nanciële consequenties van het frauderend handelen tussen 
2000 en 2007 zo lang mogelijk uit te stellen in de hoop op be-
tere tijden. 
Zo worden in het laatste jaarverslag van 2013 van Air France-
KLM de juridische claims wel benoemd maar wordt er tevens 
geen enkele uitspraak gedaan over de fi nanciële gevolgen 
voor de maatschappij of reserveringen genomen in de boe-
ken. De reden daarvoor is volgens de experts van de Frans-
Nederlandse maatschappij dat ‘de uitkomst van de rechtsza-
ken nog niet kan worden ingeschat’. Dat is een vreemde 
constatering aangezien dezelfde maatschappijen in de VS wel 
tot uitkering zijn overgegaan en een beetje kunnen inschat-
ten wat het afk open van de claims in Europa zou gaan kosten.

Het lijkt erop dat de luchtvaartmaatschappijen in Europa ho-
pen dat de prille Europese claimcultuur nog voldoende ont-
snappingsmogelijkheden biedt. Dat is natuurlijk zowel fi nan-
cieel als juridisch spelen met vuur, terwijl er ook ethisch, het 
gaat uiteindelijk om prijsafspraken, het nodige is af te dingen 
op de houding van de luchtvaartmaatschappijen en hun te-
genstand om gedupeerde bedrijven  te compenseren.     

Bij DB Schenker, niet de eerste de beste, is het geduld nu op. 
De expediteur kiest in de VS voor een frontale aanval tegen 
een zestal airlines waaronder de KLM. De dochteronderne-
ming van Deutsche Bahn is het traineren beu en hoopt via de 
Amerikaanse rechter een forse schadevergoeding af te dwin-
gen na vier jaar vergeefs te hebben onderhandeld over een 
schikking. Het is zeker niet uitgesloten dat straks meer logis-
tieke dienstverleners het voorbeeld van Schenker zullen vol-
gen en de spanningen in de luchtvrachtbranche tussen de air-
lines en expediteurs de komende tijd zullen toenemen.      

Wie dit getouwtrek rond claims en boetes bekijkt, vergeet wel 
eens dat dezelfde sector al jaren marktaandeel verliest aan de 
containervaart en de expresvervoerders door het circus rond 
de toeslagen, overcapaciteit niet weet te saneren, digitaal 
twintig jaar achterloopt  en  dezelfde doorlooptijden kent als 
veertig jaar geleden. Vernieuwing is eigenlijk hard nodig, 
maar innovatie kan alleen als de zondes uit het verleden wor-
den weggewerkt en partijen stoppen om via advocaten te 
communiceren.  Dat inzicht lijkt nog ver weg.        

Luchtvrachtkartel
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Antwerpen stelt Brabo 
aan als oliebestrijder

VERVUILER BETAALT

Gent: drie ton premie 
voor terminal operator 

geldt voor een jaar, met de mogelijk-
heid  van verlenging, en is volgens de 
havenbeheerder een goede basis 
voor het bedrijf om in gespeciali-
seerd materieel te investeren.
De kosten van het opruimen moeten 
worden betaald door de veroorzaker 
en de bedrijven in Antwerpen zijn 
verplicht om Brabo in de arm te ne-
men. Het Havenbedrijf zal daarvoor 
nog een ‘havenonderrichting’ op-
stellen. Vorig jaar waren er tien olie-
calamiteiten in Antwerpen.
In Rotterdam heeft  het Havenbedrijf 
de oliebestrijding sinds vier jaar uit-
besteed aan Hebo Maritiemservice 
uit Zwartsluis, dat er een aantal ge-
specialiseerde schepen voor standby 
houdt. Daarvóór deed de havenbe-
heerder dat zelf. | ROB MACKOR

Het Gemeentelijk Havenbedrijf 
Antwerpen heeft  Brabo Cleaning 
Company aangesteld voor de be-
strijding van watergebonden olie-
calamiteiten in het havengebied.

De bestrijding van olievervuiling 
gebeurde tot nu toe op ad-hocbasis,  
door per incident een opdracht aan 
een gespecialiseerd bedrijf te geven. 
Volgens een woordvoerster van het 
Havenbedrijf is het effi  ciënter om 
met één bedrijf te werken. Boven-
dien verbetert dat volgens haar de 
kwaliteit omdat er duidelijkere voor-
waarden gesteld kunnen worden.
Brabo moet ‘een zeer snelle respons’ 
garanderen en de verontreiniging zo 
snel mogelijk indammen en oprui-
men. De overeenkomst met Brabo 

nieuwe containerdienst van en naar 
Antwerpen en andere havens zou 
minimaal drie afvaarten per week 
moeten bieden.
Havenbedrijf Gent zegt dat de ‘open 
projectoproep’ voor een intermoda-
le containerbinnenvaartdienst tus-
sen de havens van Gent en Antwer-
pen past in het langetermijnbeleid. 
Het subsidiebedrag van maximaal 
200.000 geldt voor de eerste drie 
jaar.
De zeehaven Gent is via een netwerk 
van binnenwateren verbonden met 
Nederland, Duitsland en Noord-
Frankrijk. De haven gaat er ook nog 
steeds van uit dat het Canal Seine - 
Nord Europe er komt en dat de ha-
ven zo een goede waterverbinding 
met de regio Parijs krijgt. | RM

Het Havenbedrijf Gent zoekt een 
operator die een containertermi-
nal voor de binnenvaart naar on-
der meer Antwerpen, Zeebrugge, 
Rotterdam wil exploiteren. De ha-
venbeheerder stelt daarvoor drie 
ton subsidie beschikbaar.

De haven wil uitgroeien tot de draai-
schijf tussen deze zeehavens ener-
zijds en Vlaanderen en Noord-
Frankrijk anderzijds. Industriële 
verladers en logistieke bedrijven in 
en rond Gent en Antwerpen hebben 
behoeft e aan zo’n faciliteit, aldus de 
havenbeheerder.
De bouw en exploitatie van een con-
tainer barge terminal past in de uit-
bouw van het Kluizendok, het nieu-
we havengebied van Gent. Een 

DRAAISCHIJF

Containervaart stoot 
fors minder CO2 uit 

DFDS onderbreekt 
dienst Lübeck-Klaipeda 

Volvo komt met truck 
op methaangas

Portbase maakt Duitse 
export ‘papierloos’

SCHEEPVAART
De CO2-uitstoot door de contai-
nervaart lag in 2013 7,7% lager dan 
in 2012, blijkt uit een studie door 
Business for Social Responsibility. 
De daling wordt toegeschreven 
aan inspanningen van de rederij-
en zelf. Door betere dataverwer-

king en een nieuwere vloot is de 
scheepvaart veel effi ciënter en 
schoner geworden. Sinds het eer-
ste jaarlijkse onderzoek in 2009 is 
de CO2-uitstoot door de contai-
nervaart met 22% afgenomen. 

BESTEMMINGEN
DFDS staakt zijn in juni gestarte 
dienst tussen Lübeck en Klaipeda. 
De boycot van westerse levens-
middelen door Rusland leidde tot 
een drastische daling van het la-
dingaanbod. In deze dienst bood 
de Deense rederij drie afvaarten 

per week. Bij de start in juni lieten 
de verwikkelingen rondom Oekra-
ine en de sancties tegen Rusland 
en West-Europa zich nog niet 
voorzien. Het bedrijf houdt het ei-
gen kantoor in Lübeck open. 

WEGVERVOER
Volvo Trucks heeft een vrachtauto 
in de FE-serie op de Europese 
markt gebracht die op methaan-
gas rijdt. Offi cieel heet de brand-
stof ‘compressed natural gas’. Bio-
methaan vermindert de uitstoot 
van CO2 met 70%. Het nieuwe 
voertuig, met een Euro VI-motor 
met een vermogen van 320 pk, is 
bedoeld voor korte ritten waarbij 
veel stops worden gemaakt, bij-
voorbeeld bij het lokale distribu-
tievervoer.

DOUANE
Portbase heeft het systeem van 
papierloos exporteren ook open-
gesteld voor Duitse export. Port-
base is het ‘Port Community Sy-
stem’ van de Rotterdamse haven. 
Duitse exporteurs kunnen voort-
aan bij de Duitse douane hun uit-
voeraangifte indienen, waarna de 
vervoerder de lading naar de Rot-
terdamse haven kan brengen zon-
der papieren ladingdocumenten 
te hoeven meenemen.

KORTVrachtprijzen stijgen licht
 CONJUNCTUUR   Meeste expediteurs voorzien duidelijk meer vrachtvolumes in september

De vrachtprijzen in het 
Europees vervoer zullen dit 
jaar iets stijgen. Ze zijn de 
laatste jaren gemiddeld 
vrijwel gelijk gebleven.

De vrachtprijzen in het Europese 
goederenvervoer zijn de laatste jaren 
nauwelijks van hun plaats gekomen. 
De Transport Market Monitor van 
consultant Capgemini en Transpo-
reon, een van de grote Europese 
elektronische vrachtuitwisselings-
platforms, kwam in het tweede 
kwartaal van dit jaar uit op welge-
teld 100,0 punten. Dat is precies de 
waarde waarmee deze index vijf jaar 
geleden begon.
De vrachtprijzen zijn gemiddeld ook 
niet gedaald. In het tweede kwartaal 
was er zelfs een stijging met 9,3%, 
maar die is vrij normaal voor de 
maanden april tot en met juni. 
Wordt met hetzelfde kwartaal van 
vorig jaar vergeleken, dan deed zich 
een daling voor met 0,6%. Sinds 
2010 heeft  de gemiddelde vrachtprijs 
over een termijn van één jaar gere-
kend steeds tussen de 100 en de 102 
geschommeld. 
Een sterke daling deed zich in het 
tweede kwartaal voor in de capaci-
teitsindex, die ook elk kwartaal 
wordt opgesteld door Transporeon 
en Capgemini. Die ging met 31% 
omlaag van 114,4 naar 78,9. Dat dit 
op een sterk herstel van de vracht-
prijzen voor het hele jaar zou dui-
den, willen de onderzoekers niet be-
vestigen. Voor het hele jaar rekenen 
ze op een lichte stijging van de trans-
portprijsindex.

Verwachtingsindex
De vrachtvolumes die ten vervoer 
worden aangeboden, zullen de ko-
mende maanden in elk geval wel toe-
nemen. Dat blijkt uit de jongste Eu-
ropean Freight Forwarding Index 
van Danse Bank. Aan dit conjunc-
tuuronderzoek wordt meegewerkt 
door een panel van ongeveer 250 Eu-
ropese expediteurs en andere logis-

tieke beslissers. De beoordeling van 
de huidige gang van zaken kwam in 
juni uit op 55, wat wil zeggen dat de 
meeste panelleden de volumes zagen 
toenemen. Voor de maand juli daal-
de deze beoordeling tot 43, maar dat 
is normaal voor de vakantieperiode.
Belangrijker is dat de zogenoemde 

verwachtingsindex voor augustus 
steeg tot 48 en die voor september, 
als de vakanties weer voorbij zijn, tot 
59. Zes van de tien expediteurs zien 
voor die maand dus een duidelijk vo-
lumeherstel. Het meest optimistisch 
zijn ze voor het wegvervoer. De ver-

wachtingsindex voor deze modali-
teit voor augustus komt uit op 53, die 
voor september zelfs op 62. Het getal 
zegt niet alles over de mate waarin 
vrachtvolumes zullen stijgen, maar 
betekent wel dat een fl inke meerder-
heid van de panelleden op een stij-
ging rekent.

Voor luchtvracht verwachten de ex-
perts voor de maand augustus een 
stabilisatie, met een index van 50. 
Voor september komen ze op een in-
dex van 57. Voor zeevracht werd de 
actuele situatie in juli nog met 36 be-
oordeeld. De verwachtingsindex 

voor augustus steeg al naar 45, maar 
voor september wordt pas echt op 
een fl ink herstel gerekend, met een 
index van 57. Opvallend is dat de 
meeste expediteurs voor de Duitse 
markt voor de komende maanden 
juist eerder op een daling van het la-
dingaanbod rekenen, met een ver-
wachtingsindex van slechts 31. Voor 
de Benelux komt die index veel ho-
ger uit: op 58.
Het Duitse bondsverkeersministerie 
rekent erop dat het vrachtvervoer in 
tonnen dit jaar met 3,5% zal toene-
men. Volgend jaar wordt dat 2,6%. 
Voor het wegvervoer komt de 
vrachtgroei uit op respectievelijk 4 
en 2,7%, voor het spoorvervoer op 
2,4 en 2,7% en voor luchtvracht op 
1,8 en 2,0%.

Vooral van de komende maand heeft een panel van Europese expediteurs hoge verwachtingen. 
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Het meest optimistisch zijn de
expediteurs over het wegvervoer.

FOLKERT NICOLAI
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Van consolidatie in de lijnvaart tot ontwikkelingszone Saeftinghe ...
Alle ontwikkelingen in de haven in één ochtend.
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Van congestie en cabotage, tot concurrentie uit Oost-Europa ...
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Intermodaal vervoer heeft de toekomst. Alle grote verladers 
en logistiek dienstverleners verschuiven complete 
ladingstromen van weg naar shortsea, binnenvaart en spoor. 
De praktijk bewijst dat intermodaal vaak lonend is, direct of 
indirect. Het Handboek Modal Shift biedt een actueel overzicht van 
het maken van de overstap van asfalt naar spoor en/of water.

WEGEN NAAR INTERMODAAL VERVOER
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Tegenslag voor 
gps-project Galileo

EUROPA

Haskoning ontwerpt 
brug die niet open hoeft  

Twee satellieten voor het Europese 
gps-systeem Galileo zijn op de ver-
keerde hoogte de ruimte in ge-
bracht. Het gaat om de satellieten 
Doresa en Milena, die met een So-
joez-raket van Russische makelij in 
een baan om de aarde zijn gebracht.  

Ze hadden een omloop moeten ma-
ken op een hoogte van 29.900 kilo-
meter, om daar in een volmaakte cir-
kel rond het aardoppervlak te gaan 
vliegen. In werkelijkheid kwamen ze 
terecht op een hoogte van 26.200 ki-
lometer en is hun baan om de aarde 
ook nog eens ellipitisch. Bovendien 
wijkt de hellingshoek af van de ge-
plande.
De twee satellieten zijn beide ge-
bouwd door het Duitse OHB, voor 

een prijs van 100 miljoen euro per 
stuk. Volgens Aerospace, dat voor de 
uitvoering van het Galileo-project 
moet zorgen, zijn ze in de huidige 
toestand waarschijnlijk niet bruik-
baar. Een onderzoekscommissie 
moet dit gaan onderzoeken.
In totaal moeten op grond van het 
Galileo-project 26 satellieten in een 
baan om de aarde worden gebracht, 
allemaal om Europa van zijn eigen 
gps-systeem voor de navigatie van 
voer-, vaar- en vliegtuigen te voor-
zien.
Sojoez zou de komende jaren, tot 
2019, nog een vijft iental satellieten 
op hun plaats van bestemming moe-
ten brengen. De Europese raket Ari-
ane zou voor de resterende satellie-
ten zorgen. | FOLKERT NICOLAI

Royal HaskoningDHV heeft  een 
nieuw type sluis bedacht, waarbij 
de brug niet meer open hoeft  om-
dat het schip naar beneden gaat. 
Volgens het ingenieursbureau ko-
men er in Nederland drie locaties 
in aanmerking voor deze ‘kantel-
sluis’.  

De kantelsluis is een drijvende buis 
die per vaarrichting ruimte biedt 
voor vijf jachten. In de buis liggen 
twee kanalen, gevuld met water. Als 
de buis recht ligt, is het wateropper-
vlak 4 meter lager dan het buitenwa-
ter. Volgens ontwerper Carolus Pol-
dervaart zakt het schip in totaal acht 
meter naar beneden. Zodra het schip 
onder de brug door is, kantelt de 
sluis terug en ligt het schip weer op 

het niveau van het buitenwater. Pol-
dervaart: ‘Bij drukke autobruggen 
als de Zeelandbrug, de Haringvliet-
brug en de Ketelbrug kunnen daar-
door bijna alle jachten passeren zon-
der dat de brug open hoeft . Geen 
wachtende auto’s en ook geen wach-
tende jachten, dus.’ Volgens Royal 
HaskoningDHV zou een kantelsluis 
onder de Haringvlietbrug over een 
periode van 25 jaar maatschappelijk 
honderd miljoen euro opleveren. 
Volgens Poldervaart is het energie-
verbruik van het systeem bijzonder 
laag: ‘gelijk aan een spaarlamp die 
vier uur brandt’. De sluis wordt ge-
maakt van staal en kan op een 
scheepswerf worden gebouwd en 
zou per uur 15 tot 30 ‘te hoge’ jach-
ten kunnen verwerken. | ROB MACKOR

WEGVERVOER

Havensubsidie nog paar 
dagen beschikbaar 

CPB: wereldhandel 
trekt iets aan

CNV is bereid tot
nieuw cao-overleg

Belgisch palletschip 
in de vaart

SCHEEPVAART

Bedrijven uit het Rotterdamse ha-
vengebied hebben nog tot 1 sep-
tember de tijd om aanvragen in te 
dienen voor de stimuleringsrege-
ling ‘Duurzame initiatieven’. Daar-
voor is nog 2,6 miljoen euro
beschikbaar. Deltalinqs, de vereni-

ging van Rotterdamse onderne-
mingen in het havengebied, trok 
kort voor de vakantieperiode aan 
de bel omdat er op dat moment 
nog geen enkele aanmelding bin-
nen was. Toen was er nog vijf mil-
joen euro beschikbaar. 

DE MARKT

De wereldhandel is in juni iets 
aangetrokken. Het handelsvolu-
me steeg met 0,1%, na een afna-
me van 0,4% in mei, meldt het 
Centraal Planbureau op basis van 
zijn eigen wereldhandelsmonitor. 
In het tweede kwartaal was spra-

ke van een stijging van de interna-
tionale handel met 1%. Over het 
eerste kwartaal daalde deze nog 
met 0,6%. De wereldwijde indu-
striële productie is in juni niet ver-
anderd, evenmin als in mei. 

WEGVERVOER

CNV Vakmensen is bereid op 10 
september het cao-overleg in het 
beroepsgoederenvervoer over de 
weg te hervatten. Dat heeft on-
derhandelaar Tjitze van Rijssel 
van deze bond laten weten na in-
tern beraad. Van Rijssel meent dat 
het cao-loze tijdperk in de be-
drijfstak nu lang genoeg heeft ge-
duurd en dat ook de werkgevers 
dat inzien. TLN wil ook graag pra-
ten, nadat de onderhandelingen 
in maart waren afgebroken.

BINNENVAART

De Belgische binnenvaart opera-
tor Blue Line Logistics (BLL) heeft 
zijn eerste Pallet Shuttle Barge in 
gebruik genomen, de ‘Zulu 01’. BLL 
hoopt uiteindelijk een vloot van 
zo’n veertig van dit soort pallet-
schepen in de vaart te brengen. 
Het bedrijf wil zo het vervoer van 
niet-gecontaineriseerde pallets 
en big bags over water een impuls 
geven. Die markt heeft een enor-
me omvang. 

KORTSchenker pakt kartel aan
 PRIJSAFSPRAKEN   Duitse expediteur stapt naar rechter VS nadat gesprekken schikking zijn mislukt

derhandelingen steeds meer de in-
druk dat de luchtvaartmaatschap-
pijen bezig waren met allerlei 
vertragingstactieken om maar niet 
te hoeven uitbetalen. 

Rekening
KLM en de andere luchtvaartmaat-
schappijen lopen nu het risico via de 
Amerikaanse rechter een hogere re-
kening gepresenteerd te krijgen voor 
kartelafspraken. In het verleden 
hebben magistraten in de VS hoge 
schadevergoedingen toegekend aan 
gedupeerde bedrijven van kartelaf-
spraken. Schenker wacht een uit-
spraak met vertrouwen af, maar zegt 
nog niet alle hoop op een schikking 
te hebben opgeven. ‘Onze deur staat 
nog open’, aldus de woordvoerder.

DB Schenker claimt voor 
een rechtbank in New York 
een miljoenenbedrag van 
Air France-KLM, Martinair 
en een viertal andere lucht-
vaartmaatschappijen. De 
Duitse expediteur zegt de 
prijsafspraken en de lange 
onderhandelingen over een 
schikking beu te zijn.

De expeditiedochter van de Deut-
sche Bahn zegt dat de luchtvaart-
maatschappijen tussen 1999 en 2006 
via prijsafspraken de toeslagen voor 
brandstofh effi  ngen en veiligheid 
kunstmatig hoog hielden en eist een 
aanzienlijke compensatie van de 
maatschappijen. Volgens Schenker 
ging het om een ‘geheime en illegale 
samenzwering’. 
Behalve Air France-KLM en doch-
teronderneming Martinair gaat het 
bij de nieuwe rechtszaak om Cargo-
lux, Qantas, SAS en het Japanse 
ANA, meldt het Amerikaanse fi nan-
ciële persbureau Bloomberg.
Een groot aantal verladers en expe-
diteurs heeft  de afgelopen jaren al 
schikkingen getroff en in de VS met 
de verschillende luchtvaartmaat-
schappijen die hebben deelgenomen 
aan het luchtvrachtkartel. Daarmee 
vermeden de frauderende maat-
schappijen, in totaal rond de twintig, 
dure  en langdurige  gezamenlijke 
claimzaken met de ladingsaanbie-
ders in de VS. 
Schenker koos een andere weg en 
heeft  de afgelopen vier jaar afzon-
derlijk onderhandeld over een  
schikkingsbedrag met de diverse 
luchtvaartmaatschappijen in de VS. 
Volgens een woordvoerder van 
Schenker leidden die onderhande-
lingen met de luchtvaartmaatschap-
pijen uiteindelijk niet tot het ge-
wenste eindresultaat. ‘We hebben 
gepraat, gepraat en nog eens gepraat. 
In totaal meer dan vier jaar, maar de 
andere partijen weigerden te schik-
ken op basis van een wederzijdse 

consensus’, zegt de woordvoerder.  
‘We zijn het nu als Deutsche Bahn en 
DB Schenker zat dat wij door kartels 
worden opgelicht, of het nu in de 
luchtvracht is, bij de bouw van rail-
infrastructuur of bij andere zaken 
waarin  wij actief zijn’, stelt hij.   
Volgens Schenker is er in het tijdsbe-

stek van de claimzaak per airline 
‘voor miljoenen dollars’ aan lucht-
vracht geboekt door de Duitse lucht-
vrachtexpediteur. Schenker wijst er 
verder op dat het ministerie van Jus-
titie in de VS een boetebedrag van 
1,75 miljard dollar heeft  opgelegd 

aan het luchtvrachtkartel en de EU 1 
miljard euro. Er kan dan ook geen 
twijfel bestaan over de schuld van de 
maatschappijen, aldus Schenker. 
Desalniettemin toonden de lucht-
vaartmaatschappijen zich tijdens de 
onderhandelingen over een com-
pensatiebedrag nauwelijks berouw-

vol over de prijsafspraken, meldt de 
woordvoerder van Schenker. Ook 
was er amper een besef dat Schenker 
tot de grote ladingaanbieders in de 
internationale luchtvrachtsector be-
hoort. De advocaten van de Duitse 
expediteur kregen gedurende de on-

DB Schenker eist miljoenen euro’s terug van de aangeklaagde luchtvrachtmaatschappijen, waaronder Cargolux.

‘Vier jaar van onderhandelen over 
compensatie heeft ons niets opgeleverd.’

JOHN VERSLEIJEN
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Vopak krijgt in paar  
 TERMINALS   Ondanks verkoop van vijftien terminals groeit de capaciteit met    

Tankopslagconcern Vopak 
gaat de komende anderhalf 
jaar vijft ien kleinere termi-
nals afstoten. Daar staat 
tegenover dat er nog ruim 
zes miljoen kuub nieuwe 
capaciteit wordt bijgebouwd.

Voormalig beurslieveling Vopak 
lijkt de weg omhoog weer gevonden 
te hebben. De iets beter dan ver-
wachte halfj aarcijfers en een aan-
scherping van de strategie hebben 
het vertrouwen in het Rotterdamse 
tankopslagconcern voorlopig her-
steld. Beleggers beloonden het aan-
deel vorige week met een koers-
sprong van 15%.
2012 markeerde het einde van een 
periode van acht jaar waarin het re-
sultaat van het concern elk jaar steeg 
en uiteindelijk meer dan verdrievou-
digde tot 768 miljoen euro (ebitda). 
Beleggers, verwend geraakt door de 
steeds fl orissantere cijfers, straft en 
het aandeel vorig jaar echter af met 
fi kse koersdaling, omdat het resul-
taat voor het eerst omlaag ging (tot 
753 miljoen) en Vopak een verdere 
daling van 5 tot 10% voor dit jaar in 
het vooruitzicht stelde. Vopak zag de 
bezettingsgraad van zijn terminals 
dalen, vooral omdat de internatio-
nale concurrentie in hoog tempo 
nieuwe capaciteit in gebruik heeft  
genomen.
Begin juli kondigde het concern aan 
dat vijft ien kleinere terminals zullen 
worden verkocht en dat de investe-
ringen in onderhoud en verbetering 
van het terminalnetwerk met hon-
derd miljoen worden verlaagd tot 
700 miljoen tot en met 2015. Dat 
moet leiden tot een kostenverlaging 
van dertig miljoen per jaar vanaf 
2016. Het brutoresultaat daalde in de 
eerste helft  van dit jaar met 5% tot 
384,5 miljoen. Vopak verwacht nu 
dat het eindresultaat dit jaar op min-
stens 700 miljoen zal uitkomen en 
voorspelt dat het record van 2012 in 

2016 overtroff en zal worden. Omdat 
die uitlatingen aan de bovenkant 
van de prognoses van analisten la-
gen, schoot de koers vorige week 
omhoog.
In een toelichting op de halfj aarcij-
fers zei fi nancieel topman Jack de 
Kreij dat Vopak ‘voldoende’ tijd 
neemt voor de verkoop van de klei-
nere terminals – zonder die overi-
gens met name te nomen – maar ook 
dat de hele operatie de komende an-
derhalf jaar haar beslag krijgt. Tot 
dusverre heeft  de Rotterdamse on-
derneming overigens nog geen con-

crete desinvesteringen bekendge-
maakt.
Hoewel de voltallige raad van be-
stuur zijn uiterste best deed om te 
benadrukken dat het op de totale 
concernomzet eigenlijk maar klein 
bier is – het vijft iental vertegenwoor-
digt 4% van het bruto resultaat –, liet 
topman Eelco Hoekstra zich ontval-
len dat Vopak ‘een nieuwe smoel’ 
krijgt. Hij duidde daarbij overigens 
vooral op recente uitbreidingen, zo-
als de nieuwe Pengerang terminal in 
Maleisië en de overname van twee 
distributieterminals in Canada. 

De Gate Terminal op de Maasvlakte moet het nog vooral hebben van de distributie van     

K+N Nederland ziet de 
winst halveren in 2013

JAARVERSLAG

land in het jaarverslag.
De netto-omzet, exclusief douaneaf-
drachten, lag vorig jaar op 368 mil-
joen euro, terwijl het bedrijfsresul-
taat met 10,5 miljoen euro ruim vier 
miljoen euro onder dat van 2012 uit-
kwam.

Containervaart
K+N wist vorig jaar ondanks het te-
ruglopende resultaat een groei in de 
luchtvrachttonnage van 12% te be-
reiken, meldt de directie verder. Dat 
resulteerde in een toename van het 
rendement in de luchtvracht met 
6%, aldus het expeditiebedrijf. Bij de 
containervaart was er een marginale 
groei van 1%  in het volume terwijl 
de winstmarge per teu 2% lager uit-
viel. | JV

Kuehne + Nagel (K+N) Nederland 
zag de winst in 2013 bijna halveren 
naar 8,2 miljoen euro. Dat blijkt 
uit het recent bij de Kamer van 
Koophandel gedeponeerde jaar-
verslag.

In 2012 werd door de Zwitserse lo-
gistieke groep in Nederland inclu-
sief de nieuwe acquisities J. van de 
Put Fresh Cargo Handling en Agri-
Air op Schiphol nog een nettowinst 
van 15,4 miljoen euro behaald. Dat 
sterke resultaat werd destijds posi-
tief beïnvloed door enkele eenmali-
ge baten uit de verkoop van het
belang van 26,8% in Rhinecontainer 
aan Contargo en het afstoten van 
land en gebouwen in Nederland,
aldus de directie van K+N Neder-
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Rhenus stak 7,5 ton in 
mislukt Aircargoshop

EXPEDITIE

ten. Het gaat om de warehousing in 
Etten Leur (14.000 vierkante meter), 
Tilburg (12.000 vierkante meter) en 
Venlo (11.000 vierkante meter). 
Deze activiteiten zijn grotendeels 
verplaatst naar een nieuw distribu-
tiecentrum in Eindhoven van 57.000 
vierkante meter. De logistiek dienst-
verlener heeft  voor dit nieuwe on-
derkomen een huurcontract afgeslo-
ten voor tien jaar en hoopt in de loop 
van dit jaar de verhuizing van de ac-
tiviteiten uit de drie gesloten vesti-
gingen te kunnen afronden.

Boekwinst
De Nederlandse Rhenus-groep zag 
vorig jaar de winst meer dan halve-
ren van 4,7 miljoen euro naar 1,8 
miljoen. Dat resultaat werd ook nog 
deels positief beïnvloed door een 
boekwinst van bijna een half mil-
joen euro op de verkoop van WACO 
Finland. 
Het bedrijfsresultaat slonk naar 
twee miljoen euro, een daling van 
ruim 70% vergeleken met het boek-
jaar 2012. De totale omzet in Neder-
land nam verder met vier miljoen 
euro af en kwam uit op 335 miljoen 
euro. Rhenus verloor omzet in de 
luchtvracht (2,6 miljoen euro), zee-
vracht (twee miljoen euro) en de 
vrachtafh andeling (vier miljoen 
euro), maar wist de inkomsten uit 
het wegvervoer (vijf miljoen) te ver-
hogen, blijkt uit de jaarcijfers.
Ondanks de omzetdaling in de  
lucht- en zeevrachtexpeditie bleven 
de volumes in deze markten vorig 
jaar nagenoeg gelijk, meldt Rhenus. 
Wel is er druk op de ‘winstgevend-
heid van de diverse expeditiedien-
sten door de populariteit van het 
tenderen, aldus de directie.
De expeditiegroep zette in 2013 ver-
der in op verandering. Zo verdween 
met fi nancieel topman Paul Scholte 
de laatste bestuurder uit de Neder-
landse TMI-tijd en werd de admini-
stratie van de dochterbedrijven ver-
der gebundeld. Verder werd fashion 
bij Rhenus Air & Ocean gevoegd. | JV

Rhenus BV heeft  over 2013 in to-
taal 760.000 euro gestopt in de in-
middels gestaakte activiteiten van 
de digitale luchtvrachtwinkel Air-
cargoshop.
 
Dat blijkt uit de jaarcijfers 2013 van 
de Nederlandse Rhenus Groep, 
waaronder de logistieke activiteiten 
vallen van onder meer de expeditie-
bedrijven als Rhenus Air & Sea, Co-
pex, KDS, Racon en Transmarcom. 
De derde luchtvrachtexpediteur van 
Nederland na K+N en DHL moest 
verder vorig jaar 1 miljoen euro re-
serveren op de negatieve waarde van 
de dochters Rhenus ICT en de gsa-
activiteiten op Schiphol.
Via Aircargoshop probeerde Rhe-
nus het direct boeken tussen verla-
ders en luchtvaartmaatschappijen 
mogelijk te maken, maar de virtuele 
expediteur werd door het geringe 
animo onder de verladers eind 2013 
stopgezet. 
Uit de jaarcijfers van vorig jaar blijkt 
verder dat de problemen bij afh ande-
lingsdochter Skylink Handling op 
Schiphol nog steeds groot zijn. De 
Rhenus-directie spreekt van een 
‘moeilijk jaar’ voor de vrachtafh an-
delaar. Het personeel is vorig jaar 
met 20% verminderd naar 42 mede-
werkers, terwijl er tegelijkertijd een 
nieuw management is aangesteld.  
Skylink Handling hoopt verder via 
aanvullende activiteiten voor expe-
diteurs het verlies van de grote klan-
ten als Emirates Skycargo en JAL 
Cargo te boven te komen. De moe-
derholding in Duitsland ziet vracht-
afh andeling nog steeds als een kern-
activiteit en heeft  geen plannen om 
de loods van bijna 10.000 vierkante 
meter in de verkoop te doen. 
Pogingen van de Turkse afh andelaar 
Celebi om via een overname van 
Skylink een positie te krijgen op
de Nederlandse afh andelingsmarkt 
zijn mislukt, melden insiders op 
Schiphol. 
Rhenus heeft  verder vorig jaar in de 
contractlogistiek drie fi lialen geslo-
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‘Maak van Martinair de 
prijsvechter SkyTeam’

 LUCHTVRACHT

dochter Martinair, zou dan een on-
derdeel kunnen worden van Sky-
Team Cargo, waarvan KLM en Air 
France de grondleggers zijn, aldus 
Wraight. De lasten en lusten van een 
vrachtvloot in een markt met over-
capaciteit worden zo verdeeld over 
een groot aantal luchtvaartmaat-
schappijen. Daarnaast zijn er geen 
problemen met de mededingingsau-
toriteiten bij het delen van deze 
vrachtcapaciteit, stelt hij.
De Canadees is er van overtuigd dat 
met het juiste management de 
vrachtvliegtuigen vrij snel uit de 
rode cijfers kunnen komen en zelfs 
voor extra lading kunnen zorgen in 
de bellyruimte van de passagiers-
vliegtuigen, want een oude lucht-
vrachtwijsheid gaat nog steeds op. 
‘Vracht trekt vracht aan.’

Reddingsplan 
De ondernemingsraad (OR) van 
Martinair heeft  ook een reddings-
plan voor de vrachtmaatschappij in-
gediend bij de directie van Air 
France-KLM, meldt Het Financieele 
Dagblad. Inzet is een modernisering 
van de vrachtvloot met de brand-
stofzuinige vliegtuigen. Daarmee 
zou Martinair als zelfstandig bedrijf 
ook op prijs weer kunnen concurre-
ren met andere maatschappijen, al-
dus de OR. | JOHN VERSLEIJEN

De Canadese luchtvrachtexpert 
Stan Wraight, voormalig topma-
nager van KLM Cargo,  weet hoe 
zijn oude Nederlandse werkgever 
vrachtmaatschappij Martinair 
weer winstgevend kan krijgen:  
‘Breng de vloot onder bij een lucht-
vaartalliantie’, luidt zijn advies.

Wraight, nu directeur van lucht-
vrachtconsulent Strategic Aviation 
Solutions International (SASI), ziet 
met lede ogen aan dat KLM/Martin-
air en andere maatschappijen niet 
meer winstgevend kunnen vliegen 
met de vrachtvliegtuigen en deze 
willen afstoten. Zonde, oordeelt de 
Canadees. Met de vrachtvliegtuigen 
valt nog steeds geld te verdienen. Je 
moet dan wel weten hoe.
Wraight hielp onder meer mee aan 
de bouw van de vrachtvloot van de 
KLM en via een ingezonden brief in 
het Britse vakblad Th e Loadstar 
heeft  hij ook een oplossing aange-
dragen hoe de vloot behouden kan 
blijven voor Schiphol.  Zijn suggestie 
is simpel en logisch. ‘Waarom wor-
den de slecht renderende vracht-
vliegtuigen niet als onafh ankelijke 
‘low cost’-cargocarriers onderge-
bracht bij luchtvaartallianties?’, 
vraagt hij zich af.
De verliesgevende KLM-vracht-
vloot, die nu wordt beheerd door 

 jaar ‘nieuwe smoel’
   zes miljoen kubieke meter 

Verder zit er nog voor ruim zes mil-
joen kubieke meter aan uitbreidin-
gen in de pijplijn, waardoor de capa-
citeit de komende jaren wereldwijd 

met nog eens zo’n 20% zal toenemen 
tot ruim 38 miljoen kuub.
In het nieuwe profi el wil Vopak zich 
concentreren op vier soorten termi-

nals: grote hubs voor intercontinen-
tale stromen, importterminals met 
een sterke marktpositie, industriële 
en chemieterminals in het Midden-

Oosten, Azie en Noord- en Zuid-
Amerika en gasterminals. Het con-
cern heeft  zijn netwerk van, nu nog 
79, terminals aan de hand van die 

vier criteria tegen het licht gehouden 
en geconcludeerd dat 64 daar aan 
voldoen.

LNG te duur
Het concern blijft  de LNG-sector, 
die wereldwijd sterk in beweging is, 
als een belangrijke groeimarkt zien. 
Operationeel topman Frits Eulde-
rink zei te verwachten dat de mondi-
ale gasmarkt de komende jaren in 
omvang waarschijnlijk zo’n 30% zal 
groeien en dat het aandeel van vloei-
baar aardgas, ofwel LNG, daarbin-
nen waarschijnlijk sneller zal toene-
men. Niettemin wordt de Gate 
Terminal op de Maasvlakte, die drie 
jaar geleden in gebruik werd geno-
men, nog steeds maar mondjesmaat 
gebruikt. Volgens cijfers van Haven-
bedrijf Rotterdam verwerkte de ter-
minal in de eerste helft  van het jaar 
ongeveer een half miljoen ton, een 
fractie van de totale capaciteit.
Volgens Eulderink gaat het daarbij 
vooral om de distributie van kleine-
re partijen LNG, met name naar 
Scandinavië. Tot op heden wordt de 
terminal echter nauwelijks gebruikt 
voor zijn oorspronkelijke doel: het 
voeden van het Nederlandse gasnet. 
De reden is simpel: ‘pijpleidinggas’, 
dat onder meer uit Rusland en Noor-
wegen naar West-Europa wordt aan-
gevoerd, is  gemiddeld ongeveer 20% 
goedkoper dan in Rotterdam aange-
voerd LNG. Dat deert Vopak overi-
gens niet echt: de volledige capaciteit 
is voor jaren verhuurd aan vijf grote 
klanten, Dong, Econgas OMV, 
RWE, Eneco en E.ON Ruhrgas.
Toch zijn volgens Vopak ook de 
gasimporteurs nog steeds blij dat ze 
over de Gate Terminal kunnen be-
schikken. Als Rusland zou besluiten 
om de gaskraan richting West-Euro-
pa geheel of gedeeltelijk dicht te 
draaien, kunnen ze het tekort via de 
Maasvlakte-terminal onmiddellijk 
aanvullen, zonder dat daarvoor 
technische aanpassingen nodig zijn.

     LNG over zee. 
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Gate kan onmiddellijk bijspringen
als Rusland de gaskraan dichtdraait.

FO
TO

 M
A

RT
IN

A
IR

Aantal Maut-kilometers 
bijna terug op peil 2008

WEGVERVOER

We moeten er wel bij bedenken dat 
Duitsland het wegennet waarop de 
tol wordt geheven, iets heeft  uitge-
breid met 1100 kilometers aan Bun-
desstrassen, grote doorgaande we-
gen met vier rijstroken of meer.
In de eerste helft  van 2009, toen de 
economische crisis toesloeg, daalde 
het aantal gereden kilometers sterk, 
naar 11,9 miljard. In de jaren erna 
was er een geleidelijk herstel, zo 
blijkt uit gegevens van het Bundes-
amt für Verkehr (BAG). In juli nam 
het groeitempo overigens wat af. Het 
aantal gereden kilometers op tolwe-
gen steeg in die maand met 3,1% ten 
opzichte van juli vorig jaar.
In de eerste zes maanden van dit jaar 
nam het aantal buitenlandse voer-
tuigen op de tolwegen opnieuw toe. 

Het aantal gereden kilometers op 
Duitse tolwegen nadert het record 
van 2008. De groei van de laatste 
jaren komt geheel van Midden- en 
Oost-Europese vrachtauto’s.

Het aantal door vrachtauto’s van 
twaalf ton of meer afgelegde kilome-
ters op Duitse tolwegen was in de 
eerste helft  van dit jaar nog steeds 
niet helemaal terug op het niveau 
van 2008. Met een groei van 3,7% in 
vergelijking met dezelfde periode 
vorig jaar werd een totaal van 13,9 
miljard ‘tolkilometers’ bereikt.
Dat was meer dan in enig ander jaar 
sinds de invoering van de ‘Maut’ in 
2005, met uitzondering dus van de 
eerste helft  van 2008, toen de teller 
op 14,1 miljard kilometers uitkwam. 
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Het aandeel van Duitse trucks daal-
de in vergelijking met de eerste helft  
van 2013 met 1,4 punt tot 60,4%. In 
het jaar 2008 hadden Duitse vracht-
auto’s nog een aandeel van ongeveer 
66%. Vooral vrachtauto’s met een 
Midden- of Oost-Europees kenteken 
zijn al jaren in opmars.
Dit jaar steeg het aandeel van Poolse 
trucks tot 12,4%. Het Tsjechische 
aandeel groeide een fractie tot 4,2% 
en het Nederlandse daalde 0,2 punt 
tot 3,8%. Na deze kopgroep volgt een 
reeks andere landen. Frankrijk en 
Italië moeten Roemenië en Honga-
rije nog voor laten gaan.
België, dat ooit een forse vervoerder 
op Duitsland was, wordt door het 
BAG nu ingedeeld bij de groep ‘rest 
EU’, die 14,3% van alle tolkilometers 
voor haar rekening neemt. In juli 
bleek het aantal door Belgische 
vrachtauto’s afgelegde kilometers 
opnieuw met 5,5% gedaald in verge-
lijking met een jaar eerder. Het Ne-
derlandse aantal kilometers slonk in 
die maand trouwens met 2,3%. | FN



FEATURE8
NIEUWSBLAD TRANSPORT 27 AUGUSTUS- 2 SEPTEMBER 2014

De Deltawerken van Venetië
Niet alleen stijgt de zeespiegel, door de jaren heen verzakt Venetië ook een beetje. Vandaar het

grote project om de stad te redden. En natuurlijk hebben Nederlanders daar een aandeel in.
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H
et Utrechtse bedrijf 
Strukton is bezig 
aan de stormvloed-
kering bij Venetië, 
een project waarvan 

justitie overigens vermoedt dat er-
bij gefraudeerd is. 35 mensen zijn 
opgepakt, onder wie de burgemees-
ter van Venetië en enkele zakenlui. 
Zij zouden zo’n 20 miljoen euro 

hebben weggesluisd uit fondsen 
voor de stormvloedkering.
Het prijskaartje van het totale pro-
ject is 5,5 miljard euro. Doel is om de 
Lagune van Venetië af te kunnen 
sluiten van de Adriatische Zee om de 
stad te beschermen tegen het water.
De stormvloedkering wordt aange-
legd bij de drie ingangen van de la-
gune: bij de plaatsen Lido, Mala-

mocco en Chioggia. Strukton werkt 
mee aan de bouw van de Chioggia 
Flood Barrier. Deze stormvloedke-
ring bestaat uit een systeem van cais-
sons waarin beweegbare vloeddeu-
ren worden geplaatst. Het systeem 
wordt alleen gesloten bij extreem 
hoog water, vergelijkbaar met de 
Maeslantkering in Nederland. In to-
taal maken acht betonnen caissons 

er deel van uit. Deze gevaartes van 
60 meter lang, 40 meter breed en 21 
miljoen kilo zwaar worden met 
sleepboten naar de ingang van de la-
gune van Venetië gevaren. Daar 
worden ze afgezonken; het eerste 
exemplaar begin juni, nummer acht 
kan elk moment aan de beurt zijn.
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Intermodales 
Container-Netzwerk
www.neska-intermodal.eu

D
e Nederlandse bin-
nenvaart mag dit jaar 
rekenen op een volu-
megroei van 1,1%. 
Volgend jaar zal de 

groei toenemen tot 1,9%. De volu-
megroei zette in de loop van vorig 
jaar al in. Over heel 2013 kwam 
deze uit op 0,4%, maar dat was aan 
de laatste kwartalen te danken. In 
de eerste jaarhelft  was er nog een 
fl inke krimp, zo blijkt uit cijfers van 
Panteia NEA in zijn jongste korte-
termijnvoorspeller.
In de loop van vorig jaar liet de 
Transportindex, die deze krant in 
samenwerking met onder meer 
Panteia NEA publiceert, een forse 
stijging zien van de deelindex bin-
nenvaart. Die index klom tot ver bo-
ven de in de voorgaande drie jaar ge-
bruikelijke waarden. Dat suggereerde 
een duidelijk herstel van de bedrijfs-
tak, die in de jaren na de crisis van 
2008 zuchtte onder overcapaciteit en 
vraaguitval.

Ladingvolume
Deze stijgende lijn kon de binnen-
vaart in de eerste helft  van dit jaar 
vasthouden. Het betekent niet dat de 
hele branche van varende onderne-
mers en grote binnenvaartreders het 
ineens goed doet. De Transportin-

dex meet immers alleen de scheeps-
bewegingen, niet het ladingvolume 
dat ze vervoeren. Overduidelijk is 
wel dat veel meer schepen veel vaker 
van hun ligplaats afk wamen dan in 
voorgaande jaren, ten teken dat ze 
weer lading te vervoeren hadden en 
dat dit volume de moeite waard was 
om in beweging te komen.
Het gaat dus beter met de patiënt. De 
bouwnijverheid herstelt zich na ja-
ren van krimp, het containervervoer 
laat een licht opwaartse tendens zien 
en delen van de droge-ladingvaart 
profi teren van bijvoorbeeld de sterke 
Europese invoer van steenkool. 
Daar staat tegenover dat bijvoor-
beeld de tankvaart onverminderd 
kampt met overcapaciteit, veroor-
zaakt door de overinvestering in 
nieuwe, dubbelwandige scheeps-
ruimte.
In 2019 moeten enkelwandige tan-
kers op grond van Europese regelge-
ving volledig zijn uitgefaseerd. Maar 
de meeste daarvan varen nu nog 
rond, voorzover ze vrachten kunnen 
krijgen. ING raamde de overcapaci-
teit in de tankvaart een jaar geleden 
op 25 tot 30%. Naar verwachting zal 
deze de komende vijf jaar maar zeer 
geleidelijk afnemen, aldus de Cen-
trale Commissie voor de Rijnvaart.
Voor de hele binnenvaart zijn de 

vooruitzichten ook niet overmatig 
gunstig. Dat de bouw aantrekt is 
voor delen van de branche een opste-
ker. ING voorspelt voor de bouwsec-
tor een groei van 2,5% dit jaar, ge-
volgd door 2% groei volgend jaar. De 
agrarische sector, een andere grote 
opdrachtgever van de binnenvaart, 
zal dit en volgend jaar met 1% groei-
en. Veel is dat niet, maar het legt wel 
een bodem onder het vrachtvolume.

Extra dreun
Het jaar begon voor fl inke delen van 
de binnenvaart prettig. De haven 
van Rotterdam sloeg 9% meer agri-
bulk en steenkolen over, terwijl de 
containeroverslag op een plus van 
3% uitkwam. De aanvoer van mine-
rale olie daarentegen liet een daling 
van 13% zien. Voor de binnentank-
vaart betekende dat een extra dreun 
boven op de structurele problemen. 
Eén troost is er wel: het is vooral 
Antwerpen dat vloeibare lading van 
Rotterdam afsnoept, door forse in-
vesteringen in opslagcapaciteit. 
Voor de meeste tankvaarders ligt 
Antwerpen net zo naast de deur als 
Rotterdam. Een nadeel is er dan ook 
weer, want in de tankvaart kampen 
net zoveel Belgische ondernemers 
met de overcapaciteit als Nederland-
se.

Hier en daar 
een opklaring

Het lijkt al een jaar behoorlijk te gaan met delen van 

de binnenvaart. Maar de bedrijfstak verkeert in structurele 

problemen, die maar moeilijk te overwinnen zijn.
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Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl

FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Een kwarteeuw geleden blaakte de bin-
nenvaart van optimisme. De wegen wer-
den steeds voller. Er was een ontluikend 
besef van klimaatsverandering. Een bin-
nenschip was per eenheid vervoerde la-
ding veel schoner dan de vrachtauto. Het 
intermodale vervoer was in opkomst. 
Steeds meer reders, verladers en expedi-
teurs vertrouwden containers een deel 
van het traject toe aan de binnenvaart.

Er ontstond, in de Benelux en Duitsland, geleidelijk een net-
werk van ‘inland terminals’. De eerste plannen voor de ‘Jowi’ 
lagen op de tekentafel. Er waren jonge, energieke ondernemers 
die bij de bank met niet al te veel moeite geld wisten los te peu-
teren om te investeren in nieuwe, moderne capaciteit. Maar te-
gelijk herontdekten ook verladers aan ‘klein vaarwater’ de mo-
gelijkheden om voor de aanvoer van grondstoff en van spitsen 
en kempenaars gebruik te maken.

Door de crisis van 2008 is deze renaissance van de binnenvaart 
abrupt tot stilstand gekomen. Sindsdien overheerst een zurig 
pessimisme. De vrachtauto, die gemiddeld om de zeven jaar 
wordt vervangen, is veel schoner geworden, terwijl de meeste 
binnenschepen, soms al dertig of veertig jaar in de vaart, moei-
te hebben aan kapitaal te komen om hun verouderde motoren 
aan de tegenwoordige milieu-eisen aan te passen.

Er is plotsklaps grote overcapaciteit in delen van de markt ont-
staan. Bijvoorbeeld in de tankvaart, die zich maar heeft  te voe-
gen naar de eis van dubbelwandigheid. Bijvoorbeeld in de dro-
ge-ladingvaart, die in de crisisjaren bij gebrek aan werk 
langdurig voor de kant bleef liggen, terwijl de hypotheekver-
strekker toch halfj aarlijks zijn nota’s en aanmaningen aan het 
postadres verzond.

Dit beeld heeft  de binnenvaart te lang uitgestraald. Er kwamen 
werkgroepen en commissies die eindelijk iets meenden te moe-
ten doen aan de ‘versplintering’ van de branche in veel te veel 
organisaties, die elkander vooral bestreden, terwijl zij samen 
een groter doel voor ogen zouden moeten hebben. Dat schoot 
niet erg op, er is jaren over doorgeborduurd, er werden onder-
ling lelijke woorden gewisseld en de buitenwacht kreeg aldoor 
meer de indruk dat er sprake was van veel gespin en weinig wol.

Er is nu gelukkig toch een soort fusieproduct ontstaan, BLN-
Schuttevaer, dat voor even een einde aan het gepalaver over 
sloop- en oplegregelingen heeft  gemaakt en weer naar de toe-
komst durft  te kijken. De nieuwe club wil vooral de verduurza-
ming van de binnenvaart bevorderen, onder meer door het ge-
bruik van alternatieve brandstoff en zoals LNG (zie verhaal 
elders in dit dossier). Daar zie je ook de hand in van Schutte-
vaer, een vereniging die veel meer is gericht op praktisch nut 
dan op theoretisch en politiek gezever.

Doet de binnenvaart het nu echt zo slecht? De statistieken wij-
zen uit dat de bedrijfstak het laatste jaar in elk geval aanzien-
lijk minder slecht draait dan in de hele reeks van jaren sinds de 
crisis uitbrak. Er is bijvoorbeeld ook nog altijd geen signaal dat 
het net van inland terminals te dicht zou worden. Binnen-
vaartvervoer van containers blijft  een groeimarkt, waarin de 
ondernemer ook bij transporten over relatief korte afstanden 
rendabel kan ondernemen. De Tweede Maasvlakte en de toe-
nemende samenwerking tussen grote havens als Rotterdam en 
Antwerpen zullen daar een extra impuls aan geven. Dat oude 
optimisme, van een kwarteeuw geleden, moet weer terug.

Dat optimisme moet terug
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Intussen zit ook de droge-lading-
vaart in sommige marktsegmenten 
nog met een forse overcapaciteit. 
ING adviseerde vorig jaar de sloop 
van 250 droge-ladingschepen, om zo 
een half miljoen ton aan capaciteit 
uit de markt te nemen. Die overca-
paciteit schat de bank op 950.000 
ton, ongeveer 14% van de totale ca-
paciteit. De onderzoekers dringen 
vooral aan op het wegsaneren van 
kleinere schepen, hoewel de nieuw-
bouwgolf van de afgelopen jaren 
toch voornamelijk grotere schepen 

betrof, met een lengte van 135 meter 
en een tonnage van meer dan 3000 
ton per stuk.
De ingebruikname van de Tweede 
Maasvlakte, in de loop van dit jaar, 
zal volgens deze bank maar een klei-
ne bijdrage leveren aan het herstel 
van de binnenvaart. Weliswaar zal 
deze Rotterdamse havenuitbreiding 
de vraag naar binnenvaartcapaciteit 
vergroten. Dit omdat het Havenbe-
drijf Rotterdam uitdrukkelijk wil 
dat de rol van het binnenschip in de 
aan- en afvoer wordt vergroot ten 
koste van de vrachtauto. Maar het 
grootste deel van de op de ‘MV2’ 
overgeslagen lading betreft  ‘tran-

shipment’, waarbij goederen van het 
ene zeeschip op het andere worden 
overgeslagen.
ABN Amro stelde in juli dit jaar ver-
heugd vast dat de hele Nederlandse 
transportsector in het eerste kwar-
taal 1,5% meer aan volume te ver-
werken kreeg dan in dezelfde perio-
de vorig jaar. Het probleem voor de 
sector is dat de tarieven die lading-
groei niet konden bijhouden. Dit 
gold in verhoogde mate voor de bin-
nenvaart. Die zag de omzet welis-
waar stijgen, maar kampte met 
vrachtprijzen die door overcapaci-
teit aanhoudend onder druk ston-
den. Er werd meer gevaren tegen een 
gemiddeld lager tarief per ton ver-
voerd gewicht.
Niet alleen heeft  de ‘aanwas’ van de 
vloot de afgelopen jaren de capaciteit 
verhoogd – aanvankelijk juist bij een 
dalend vrachtaanbod –, ook zijn de 
nieuwe, grotere schepen veelal effi  -
ciënter, wat het capaciteitsoverschot 
nog eens verhevigt. Buitendien zijn 
veel binnenschepen waarvan de ei-
genaar afstand wil doen buiten Ne-
derland moeilijk verkoopbaar en
komen binnenschepen na het faillis-
sement van hun eigenaar weer terug 
in de vaart om tegen lagere vrachtta-
rieven te worden ingezet, zegt ABN 
Amro.
Deze bank velt een ongunstig oor-
deel over de bedrijfstak. ‘Het oplos-
singsgerichte vermogen blijft  be-
perkt, met name doordat de 
binnenvaart te versnipperd is.’ 
Structureel zit het in de branche nog 
steeds niet goed. In de droge-lading-
vaart was er dit jaar tot dusver een 
lichte opwaartse trend, al was het 

maar omdat steenkool op de wereld-
markt sterk in kostprijs is gedaald en 
nu in grote hoeveelheden naar onder 
meer de Duitse industrie wordt ge-
bracht. Dat levert hogere netto dag-
prijzen op, waarvoor ondernemers 
wel kostendekkend kunnen varen. 
Maar wat ze er feitelijk aan overhou-
den is niet veel meer dan wat de ei-
genaar nodig heeft  om de kosten van 
het schip te kunnen bestrijden en 
iets meer dan een droge boterham te 
eten.

Drijvende opslag
De tankvaart heeft  volgens de ban-
ken dubbel pech. Behalve met over-
capaciteit kampt deze deelmarkt 
met een stabiele olieprijs, een afne-
mende verwerking van olie in Euro-
pa en een zogenoemde ‘backwarda-
tion’. Daarmee wordt bedoeld dat de 
oliehandel de prijs van het ruwe pro-
duct de komende jaren eerder ziet 
dalen dan stijgen. Het heeft  dan geen 
zin olie of producten daarvan in 
voorraad te nemen om ze later voor 
meer geld op de markt te brengen. 
Veel tankschepen die de laatste jaren 
in elk geval verdienden aan de func-
tie van ‘drijvende opslag’ zijn daar-
door leeggekomen en weer in de ac-
tieve vaart teruggekeerd. Dat maakt 
de spoeling nog dunner.
Door de crisis, de overcapaciteit en 
de voor hen slechte vrachtprijsont-
wikkeling liggen veel binnenvaart-
ondernemers aan het fi nanciële
infuus. Banken zijn onder omstan-
digheden een stuk kritischer gewor-
den bij de kredietverstrekking. 
Schippers die hun bedrijf opgeven 
en het schip willen verkopen, lopen 

op tegen de geringe vraag naar 
vrachtruimte. Daardoor worden 
vooral relatief kleinere schepen ge-
sloopt, terwijl daaraan volgens 
marktkenners juist meer behoeft e 
ontstaat, omdat steeds meer verla-
ders aan klein vaarwater voor een 
toenemend deel van hun vervoer op 
binnenvaart willen overschakelen.
Volgens de nieuwe overkoepelende 
binnenvaartorganisatie Binnen-
vaart Logistiek Nederland (BLN, te-
genwoordig een samenwerking met 
Koninklijke Schuttevaer) is er daar-
om behoeft e aan een nieuwe fi nan-
cieringsbron voor kleinere onderne-
mers in de branche. Het zogeheten 
‘relatiebankieren’ voor het midden- 
en kleinbedrijf is voor de grootban-
ken niet interessant meer.
Kredieten tot 250.000 euro zijn voor 
hen niet meer rendabel in de markt 
te zetten en er is trouwens op dat ni-
veau, door de vergaande automatise-
ring bij banken, ook weinig of geen 
persoonlijk contact meer met de on-
dernemer. Daardoor komt de fi nan-
ciële lat voor veel ondernemers te 
hoog te liggen en haken kleinere 
starters af. BLN-Koninklijke Schut-
tevaer onderzoekt daarom de moge-
lijkheden van een ‘kredietunie’ voor 
de binnenvaart, waarbij de meer ver-
mogende ondernemers tegen aan-
vaardbare voorwaarden geld weg-
zetten bij bijvoorbeeld starters. De 
binnenvaart wil haar eigen bank 
worden. Als BLN en Schuttevaer 
daar samen een bruikbare modus 
voor weten te vinden, is dat beslist 
geen slecht idee.

FOLKERT NICOLAI

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

Sommige mensen zijn zo dol 
op hun #Volvo, dat ze hem het 
liefst meenemen naar binnen 
#VoLove “@soncamiones: For 
home pic.twitter.com/
RrMFdEp8Kn”
@gerritwermink
  
Kleurrijke beroepen in de 
haven! Ken jij er nog meer? 
http://ow.ly/Awd1A  #wereld-
havendagen #havenrotterdam
@talentgezocht   

De moderne #chauffeur 
gebruikt geen “zendbakkie” 
meer. Hij blijft op de hoogte 
van het laatste nieuws via 
#Facebook-pagina #chauf-
feursnieuws 
@jaclei

Jawel, de 1e, echte digitale 
vrachtbrief is digitaal onderte-
kend met @TransFollow ! 
Hulde voor de teams! Cham-
pagne @steeph

In @KidsMarina beleven 
kinderen voor een middag of 
een dag het ultieme havenge-
voel als kapitein 
http://ow.ly/AjWTI
@RotterdamInfo 

Stremming Oude Maas 
komend weekend gaat niet 
door. Invaren en plaatsen 
nieuw brugdeel #Botlekbrug 
op zijn vroegst 12/9
@De_Havenmeester   

Felle strijd om distributiecen-
tra Europa http://fd.nl
@ORatWork  

Stimuleringsregeling duurza-
me haven: De indientermijn 
loopt t/m 1 september EUR 2.6 
mln beschikbaar.
@RobertTieman  

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

 Oost-Europese truckers 
vinden Nederlands gaatje 
in Belgische wet 

 Winst Maersk spuit 
omhoog 

 Geldboetes voor overtre-
den cabotageregels 

 Plaatsing brugdek nieuwe 
Botlekbrug uitgesteld 

 Rotterdam houdt vast aan 
Russische olieterminal 

 Frans CMA CGM vindt 
samenwerking met 
Aziaten 

 APL Logistics in de etalage 

Veel ondernemers 
liggen aan het 
fi nanciële infuus en 
banken zijn kritisch.
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Druppelsgewijs gaat
binnenvaart over op LNG

Het is schoon, goedkoop en er zijn enorme voorraden van. LNG 

heeft alles mee om de rol van diesel over te nemen als brandstof 

voor de binnenvaart. Toch heb je voor het tellen van de schepen die 

al op vloeibaar gas varen, slechts één hand nodig. 

Deen Shipping heeft vergevorderde plannen om samen met VeKa een LNG-binnenvaarttanker te bouwen, de ‘LNG Prime’. Shell-tanker ‘Greenstream’ vaart volledig op vloeibaar gas. 

De ‘Argonon’ van Deen Shipping was in 2011 het eerste binnenvaartschip in Europa dat op LNG ging varen. 

‘E
lke stortbui begint 
met een paar drup-
pels. Dat geldt ook 
voor de overgang 
naar LNG. Nu drup-

pelt het nog, maar over een paar 
jaar kan het zomaar stortregenen’, 
zegt Erwin Tijssen van BLN-Ko-
ninklijke Schuttevaer. Met vier bin-
nenvaartschepen die op LNG varen, 
op een totale vloot van ongeveer 
7.000, is eerder sprake van druppels 
op een gloeiende plaat. ‘Het gaat 
inderdaad langzaam’, beaamt de 
beleidsadviseur milieu & veiligheid 
van de brancheorganisatie. ‘De 
doelstelling van het Nationaal LNG 
Platform van drie jaar geleden, vijf-
tig schepen in 2015, gaan we niet 
halen.’ Tijssen noemt een aantal 
oorzaken. De gevolgen van de crisis 
bijvoorbeeld. Daardoor zijn de fi -
nanciële mogelijkheden beperkt en 

mengsel genoemd. De ‘MTS Argo-
non’ van de Zwijndrechtse rederij 
was in november 2011 het eerste bin-
nenvaartschip in Europa dat op een 
mix van LNG (80%) en diesel (20%) 
ging varen. ‘We zijn heel tevreden 
over de ‘Argonon’’, zegt business de-
veloper Ed de Jong van Deen Ship-
ping. ‘Het schip presteert uitstekend 
en de brandstofk osten zijn gemid-
deld meer dan 30% lager dan als het 
schip volledig op diesel zou varen. 
De ‘Argonon’ vaart in Rotterdam en 
Antwerpen en wordt in die havens 
door tankwagens voorzien van 
LNG. Een andere manier om te bun-
keren is er nog niet. Het schip wordt 
ingezet voor het vervoer van heavy 
fuels. Met ons schoonste schip ver-
voeren we dus de vuilste brandstof. 
Dat klinkt tegenstrijdig, maar juist 
omdat we als bedrijf milieubelasten-
de ladingen vervoeren, investeren 

is voor de sector, vanwege de over-
capaciteit, minder noodzaak om te 
investeren in nieuwbouw. ‘Boven-
dien zijn in de afgelopen tien jaar 
heel veel nieuwe, met name tanker-
schepen gebouwd. Het duurt tien-
tallen jaren voordat die aan vervan-
ging toe zijn.’ Daarnaast noemt 
Tijssen de hoge kosten. LNG-tech-
niek in de binnenvaart is immers 
nieuw, volop in ontwikkeling en 
wordt nog weinig toegepast. De 
schepen zijn daardoor naar verhou-
ding duur. Ook aan het ombouwen 

van bestaande dieselschepen naar 
LNG hangt een stevige prijskaart. 
Een ander punt is de grootte van 
LNG-installaties. Tijssen: ‘Door de 
beperkte bunkermogelijkheden zijn 
LNG-schepen uitgerust met grote 
brandstoft anks. Dat gaat ten koste 
van de laadcapaciteit. Varen op 
LNG is daarom op dit moment al-
leen interessant voor heel grote 
schepen.’ 
Hoewel er nog een lange weg te gaan 
is, beschouwt BLN-Koninklijke 
Schuttevaer LNG wel degelijk als een 

kansrijk alternatief voor diesel. 
‘Maar niet als het enige alternatief ’, 
zegt Tijssen. ‘Ook biodiesel dichten 
wij grote kansen toe. Dat de binnen-
vaart moet ‘vergroenen’, daar zijn we 
het volledig mee eens. Welke brand-
stof daarbij een beslissende rol gaat 
spelen, ligt in onze visie nog open.’ 

Dual fuel
Deen Shipping ziet LNG wel als dé 
brandstof van de (nabije) toekomst. 
Maar dan wel gemengd met een 
beetje diesel. Dual fuel wordt dit 
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Barge Service Center

Eind dit jaar komen twee nieuwe containerterminals (RWG 
& APMT2) in bedrijf. Hierdoor verdubbelt het aantal 
aanlooppunten voor de binnenvaart nagenoeg. Het resultaat 
is een verdere versnippering van de containerstromen. Het 
bundelen van deze kleinschalige volumes op een neutraal 
Barge Service Center biedt duidelijke voordelen voor de 
binnenvaart en containerterminals. De centraal gelegen 
Rotterdam Container Terminal van de Kramer Group is 
bewezen en startklaar als  Barge Service Center.

Kramer Group
Missouriweg 17
3199 LB Maasvlakte-Rotterdam
Portnumber 7220
T +31 (0) 181 362 880
F +31 (0) 181 362 437
info@kramergroup.nl
www.kramergroup.nl
    @kramergrouprtm

www.samskipmultimodal.com

Snel, frequent en groen vervoer nodig?
Neem nu contact op: 088 400 1000

Müller Fresh Food Logistics uit 

Holten opent vrijdag 29 augus-

tus de eerste fase van een 

grootscheepse uitbreiding op 

een terrein van ruim 5 hectare in 

Holten. De uitbreiding is nodig 

om de verdere groei van de 

logistiek dienstverlener mogelijk 

te maken. Müller is gespeciali-

seerd in warehousing en 

distributie van koelverse en 

diepgevroren levensmiddelen. 

Prologis Park Venlo wordt 

uitgebreid met DC6: een nieuw 

distributiecentrum van 36.000 

vierkante meter in Trade Port 

Noord. Het dc krijgt een hoogte 

van 12,2 meter en een BREEAM 

duurzaamheidscertifi caat van 

‘very good’. Het is begin 2015 

beschikbaar voor verhuur. Met 

de bouw van Venlo DC6 breidt 

Prologis de portefeuille in Venlo 

uit. Op dit moment is Prologis 

eigenaar van vijf volledig 

verhuurde distributiecentra van 

in totaal 156.000 vierkante 

meter in Prologis Park Venlo. 

BTS, Volkswagen Crafter en 

MAN dealer uit Wognum, opent 

1 september een vestiging in 

Beverwijk op terrein van het 

BUKO.

 BEDRIJFSNIEUWS  

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

redactie@nieuwsbladtransport.nl

ERIK STROOSMA

we veel in innovaties die bijdragen 
aan een beter milieu. Zo gaan we sa-
men met scheepsbouwer VeKa een 
LNG-binnenvaarttanker bouwen. 
Als alles volgens planning verloopt, 
wordt de ‘LNG Prime’ begin 2016 in 
gebruik genomen.’ 
De Danser Group is een andere 
LNG-pionier in de binnenvaart. De 
barge operator uit Sliedrecht liet als 
eerste in de wereld een container-
binnenvaartschip met een diesel-
motor ombouwen naar LNG. Dat 
schip, het koppelverband ‘Eiger-
Nordwand’, vervoert sinds eind juli 

containers in lijndienst van Rotter-
dam en Antwerpen naar Bazel en 
vice versa. Net als de ‘Argonon’ heeft  
de ‘Eiger-Nordwand’ een dual fuel-
motor. Het schip vaart voor mini-
maal 95% op LNG. Volgens direc-
teur Ben Maelissa is de beslissing 
voor het ombouwproject in de eerste 
plaats genomen op bedrijfseconomi-
sche gronden. ‘Een glazen bol heb ik 
helaas niet, maar op basis van de cij-
fers van nu is dit zakelijk gezien de 
beste investering. Inspelen op de 
groeiende vraag naar schoner trans-
port en onze verantwoordelijkheid 
nemen inzake het milieuvraagstuk 
zijn de andere twee redenen die ten 
grondslag lagen aan deze beslissing. 
Als familiebedrijf hebben we oog 
voor de toekomst en de komende ge-
neraties. Ook daarom vinden wij het 
belangrijk om te investeren in scho-
ne technieken.’ 
De Danser Group verwacht de om-
bouwkosten binnen ongeveer zeven 
jaar terug te verdienen. Volgens 
Maelissa zijn de eerste ervaringen 
met de dual fuel-aandrijving posi-
tief, maar is het nog te vroeg voor 
een degelijke evaluatie. De directeur 
geeft  aan dat op basis van de resulta-
ten van de ‘Eiger-Nordwand’ vol-
gend jaar besloten wordt welke vol-
gende stap het bedrijf gaat zetten in 
het LNG-traject. 
Voor de ombouw van de ‘Eiger-
Nordwand’ ontving de Danser 
Group subsidie van de Europese 
Unie. Maelissa laat weten dat dit 
geen enkele rol speelde bij de beslis-
sing aan het project te beginnen. Hij 
is van mening dat er voldoende sub-
sidieregelingen zijn voor LNG-pro-
jecten in de binnenvaart, maar vindt 
ook dat deze behoorlijk ingewikkeld 
zijn en dat de weg ernaartoe voor 
veel schippers moeilijk te vinden is. 
Hierin ziet hij een rol weggelegd 
voor het Expertise- en Innovatie-
centrum Binnenvaart (EICB). ‘Zij 
zijn beter in staat dan de overheid 
om de schippers te bereiken en 
drempels naar subsidiemogelijkhe-
den te verlagen.’ 

Kip/ei-dilemma 
Dat het EICB die rol al actief oppakt, 
blijkt onder meer uit de in april dit 
jaar gelanceerde LNG-enquête. 
Hiermee wilde het centrum samen 
met de Rebel Group (platform van 
maatschappelijk betrokken onder-
nemers) onderzoeken welke wensen 
en behoeft en er leven bij schipper/ei-
genaren en rederijen die overwegen 
te gaan varen op LNG. ‘Wij merken 
dat de belangstelling voor LNG 
groeit’, aldus project- en innovatie-
manager Erwin van der Linden van 
het EICB. ‘De enquête is inmiddels 
afgesloten en leverde tientallen reac-
ties op. Die gebruiken we om onze 

informatievoorziening over LNG 
nog beter aan te laten sluiten bij de 
behoeft en van de branche. Een een-
duidig beeld kwam niet naar voren 
uit de enquête. Wel valt op dat een 
gedeelte van de schippers en onder-
nemingen erg enthousiast is en een 
ander deel een afwachtende houding 
aanneemt.’ Als oorzaak voor die 
houding noemt Van der Linden, be-
halve de redenen die Erwin Tijssen 
van BLN-Koninklijke Schuttevaer al 
aanvoerde, ook het nog ontbreken 
van regelgeving met betrekking tot 
varen op LNG en het kip/ei-dilem-

ma. Met dat laatste doelt Van der 
Linden op het probleem waarmee 
ook andere alternatieve brandstof-
fen kampen. Door het ontbreken 
van een infrastructuur (binnen-
vaartschepen mogen momenteel 
slechts in een paar havens LNG bun-
keren) is de drempel om over te stap-
pen op vloeibaar aardgas hoog. Aan 
de andere kant is het voor brandstof-
leveranciers nu niet aantrekkelijk 
om te investeren in bijvoorbeeld 
bunkerstations omdat er nog maar 
weinig op LNG gevaren wordt. 

Infrastructuur 
Specifi ek gericht op de binnenvaart 
gebeurt momenteel inderdaad wei-
nig op het gebied van infrastructuur 
voor LNG. Wel lift  de sector mee met 
een aantal grote projecten, zoals de 
ontwikkeling van LNG-opslag- en –
bunkerfaciliteiten in de Eemshaven 
en de uitbreiding van de Gate-termi-
nal op de Maasvlakte met een LNG-
breakbulk-terminal. Die laatste is 
naar verwachting in 2016 klaar en 
maakt het mogelijk LNG kleinscha-
lig te distribueren als brandstof voor 
onder meer binnenvaartschepen. 
Shell wordt ‘launching customer’ 
van de breakbulk-terminal. De olie-
maatschappij gelooft  in de toekomst 
van LNG, aldus een woordvoerder, 
en laat dat nu al nadrukkelijk zien. 
Zo chartert Shell met de tankers 
‘Greenstream’ en ‘Rhinestream’ de 
helft  van de huidige binnenvaart-
vloot die op LNG vaart. In tegenstel-
ling tot de ‘Argonon’ en ‘Eiger-Nord-
wand’ varen de Shell-tankers 
volledig op vloeibaar gas. Volgens 
prognoses van de oliemaatschappij 
neemt LNG rond 2025 zo’n 10% van 
de totale commerciële brandstof-
voorziening voor zijn rekening. Spe-
cifi eke cijfers over het toekomstig 
gebruik in de binnenvaart heeft  
Shell niet. 
In de regelgeving rond het gebruik 
van LNG zit eveneens beweging, zo 
meldt het Nationaal LNG Platform. 
Helemaal rond is het nog niet, maar 
daarop vooruitlopend komt er al wel 
meer duidelijkheid voor de binnen-
vaartsector. Nu mogen binnen-
vaartschepen alleen op LNG varen 
als zij hiervoor een ontheffi  ng krij-
gen van de Inspectie Leefomgeving 
en Transport. Daarvoor in de plaats 
komen volgens het platform voor-
schrift en waaraan deze schepen 
moeten voldoen. Een hele verbete-
ring voor ondernemers die interesse 
hebben in LNG, aldus de lobbyorga-
nisatie. Het Nationaal LNG Plat-
form houdt overigens op 18 septem-
ber in Schiedam een vrij te bezoeken 
bijeenkomst over LNG in de binnen-
vaart (nationaallngplatform.nl). 

‘Nu druppelt het nog, maar over een 
paar jaar kan het zomaar stortregenen.’ 
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AGENDA

Wereldhavendagen 
5 t/m 7 september 

Evenement in de Rotterdamse haven.  

Met spectaculaire demonstraties op 

het water, bezichtigingen van indruk-

wekkende schepen en spannende ex-

cursies. 

• www.wereldhavendagen.nl

Congres Wegvervoer België  
18 september 

Over de bereikbaarheid van Antwer-

pen, de concurrentie uit Oost-Europa 

en hoe staat de sector er nu precies 

voor? Daarop ligt de focus tijdens het 

Congres Wegvervoer België.  

• www.nieuwsbladtransport.nl/cwb 

Havendebat Antwerpen 
18 september 

NT Publishers organiseert voor de 

tweede keer het Havendebat Ant-

werpen, met Eddy Bruyninckx als een 

van de gasten. Centraal thema is ont-

wikkeling van het Saeftinghedok. 

• www.havendebatantwerpen.be

Havendebat Amsterdam 
9 oktober 

Het Havendebat Amsterdam laat het 

havenbedrijfsleven met elkaar in dis-

cussie gaan over wat er speelt in de 

haven en waar kansen en uitdagin-

gen liggen. 

• www.havendebatamsterdam.nl

Harbour Run
12 oktober 

Een obstacle run door de Rotterdam-

se haven. Het parcours van 10 km 

voert over haventerreinen, kades, 

langs schepen, kranen, containers en 

door een aantal havenloodsen. 

• www.harbourrun.nl

Schade door conflict 
 BOYCOTS   Economen voorzien alleen bij verdere escalatie serieus effect

In het beroerdste geval zou 
een escalatie van het Oekra-
ine-confl ict Nederland een 
half procentje groei kunnen 
kosten. Dat wijst een nadere 
analyse van het Centraal 
Planbureau uit.

Hoe bedreigend is het confl ict met 
Rusland voor de Nederlandse eco-
nomie? Voorlopig vallen de gevolgen 
ervan wel mee, aangezien slechts 
1,4% van de totale Europese export 
naar Rusland gaat. Bovendien wordt 
van die export op dit ogenblik slechts 
3% door de wederzijdse sancties van 
de Europese Unie en Rusland getrof-
fen, namelijk groente en fruit, vlees, 
vis en gevogelte en melkproducten. 
Begin deze week haalde Rusland 
trouwens weer een aantal van die 
producten van de boycotlijst af.
Het eff ect van de boycot valt nu dus 
nog wel mee. Dat kan veranderen als 
het confl ict uit de hand loopt, waar-
schuwt het Centraal Planbureau 
(CPB), dat onlangs een analyse op de 
toestand rondom Oekraïne en de 
mogelijke economische gevolgen 
daarvan losliet. De analyse is geba-
seerd op enkele modellen die de ‘on-
zekerheid’ beschrijven die zich van 
een economie meester kan maken 
naar aanleiding van grote onrust in 
de wereld.
De uitkomsten wijzen er niet direct 
op dat de gevolgen van zo’n escalatie 
voor Nederland ernstig zouden zijn. 
Als de Russische invoer uit de Euro-
pese Unie en uit de Verenigde Staten 
verder zou terugvallen door extra 
boycotmaatregelen, dan dempt dit 
de groei van de Nederlandse econo-
mie, uitgedrukt in bruto binnen-
lands product (bbp), in het eerste 
jaar met 0,3 tot 0,5%, afh ankelijk 
van de omvang van deze extra maat-
regelen.
Dat percentage moeten we aft rekken 
van de basisprojectie van de bbp-
groei. In juni kwam het CPB in zijn 
jongste ramingen voor dit jaar uit op 
een groei van 0,75%. Die zou dus in 
het ergste geval terugzakken naar 
0,25%. Voor volgend jaar zou het ef-
fect van zware boycots alweer vrij-
wel zijn uitgewerkt. De bbp-groei 
voor volgend jaar raamt het CPB op 
1,25% en die raming kan dus voorlo-
pig worden gehandhaafd.

Beurzen
De modellen die het planbureau 
hanteert, zijn ontwikkeld op grond 
van eerdere ingrijpende gebeurte-
nissen in de wereldpolitiek, zoals de 
inval van Irak in Koeweit, de aansla-
gen met vliegtuigen op de Twin To-
wers in New York en het Pentagon in 

Washington in 2001, de Tweede 
Golfoorlog, de kredietcrisis en de 
Europese schuldencrisis. Het snelst 
waarneembaar is bij zulke inciden-
ten het negatieve eff ect op de mondi-
ale fi nanciële beurzen, meestal ge-
volgd door een snel herstel van de 
koersen.
Wat later worden de gevolgen voor 
de wereldhandel zichtbaar. Consu-

menten zullen, uit onzekerheid over 
de uitwerking van het incident, hun 
bestedingen terugdraaien en bedrij-
ven stellen hun investeringsplannen 
uit. Het model NiGem beschrijft  
vooral de eff ecten van een crisis op 
de voor Nederland relevante wereld-
handel, het model Saffi  er de mate 
van onzekerheid bij consumenten en 

bedrijfsleven en de eff ecten daarvan 
voor de economie in termen van af-
wijkingen van de basisprojecties.
Voor Nederland, als belangrijk Eu-
ropees doorvoerland, is de uitwer-
king op de relevante wereldhandel 
bij de meeste van zulke incidenten 
aanzienlijk. Mocht de Oekraïne-cri-
sis nog ernstiger vormen aannemen, 
dan is dat ook nu het geval. Het we-

reldhandelseff ect zou in het eerste 
jaar -0,6% bedragen. Dat lijkt niet 
zoveel, maar het zou de groei in de 
havens, de luchthavens en in het 
landvervoer wel degelijk onder druk 
zetten. Die verwachte groei is dit jaar 
niet indrukwekkend en zou in het 
slechtste geval kunnen wegsmelten.
Loopt de ruzie met Rusland nog ho-

De Russische boycot treft op dit moment maar een klein deel van de EU-export.

Volgend jaar zou het effect van zware 
boycots alweer zijn uitgewerkt.

R
A

A
D

 &
 R

E
C

H
T

EPKE SPIJKERMAN, ADVOCAAT
www.boekel.com

Een chauff eur werkzaam bij een trans-
portbedrijf is sinds augustus 2009 ar-
beidsongeschikt. Per 1 januari 2011 
zijn de bedrijfsactiviteiten, inclusief 
het personeel, verkocht aan een andere 
transportonderneming. De afspraak is 
dat de zieke chauff eur pas overgaat 
naar de koper zodra hij volledig ar-
beidsgeschikt is. In juni 2011 heeft  het 
UWV een loonsanctie opgelegd aan de 

verkoper, vanwege onvoldoende reïntegratie-inspanningen. 
Daardoor moet een jaar langer dan gebruikelijk het salaris 
van de zieke chauff eur worden betaald. Op enig moment 
wordt de loondoorbetaling aan de chauff eur gestaakt. Hij 
vordert vervolgens doorbetaling van salaris, primair van de 
verkoper, subsidiair van de koper.

In de procedure bij de kantonrechter wordt uitgegaan van het 
begrip ‘overgang van onderneming’, zodat alle werknemers 
en hun rechten en verplichtingen automatisch zijn overge-
gaan naar de koper. De afspraak dat de zieke chauff eur niet 
meegaat, is in strijd met de wet. Evenmin wordt aangenomen 
dat de band van de werknemer met de overgegane onderne-
ming door de arbeidsongeschiktheid volledig was verbroken. 
Ook is geen sprake van een ‘duidelijke en ondubbelzinnige 
weigering’ om mee over te gaan. De kantonrechter stelt ver-
volgens vast dat de verkoper aansprakelijk is voor de loonsanc-
tie en het salaris van de chauff eur. 

In hoger beroep stelt ook het gerechtshof te Den Bosch vast 
dat sprake is van overgang van onderneming. Het hof oor-
deelt ook dat de band tussen de zieke chauff eur en de overge-
dragen onderneming niet door de arbeidsongeschiktheid 
was verbroken. De loonsanctie komt volgens het hof voor re-
kening van de koper. Deze hangt samen met hoe de ‘werkge-
ver’ inhoud heeft  gegeven aan de reïntegratieverplichtingen. 
Aangezien de koper de (nieuwe) werkgever is als gevolg van 
de overgang van onderneming, is deze daarom aan te spreken 
voor loon.

Bij overgang van onderneming gaan werknemers die in de 
onderneming werkzaam zijn van rechtswege over naar de ko-
per. Er bestaat rechtspraak waaruit blijkt dat een geschorste 
werknemer die naar alle waarschijnlijkheid niet zal terugke-
ren in zijn functie, feitelijk geen band meer heeft  met de on-
derneming en daardoor niet mee over gaat. Dat geldt ook 
voor een zieke werknemer waarvan uitgesloten is dat hij ooit 
nog het werk zal kunnen hervatten. Ook gaat een werknemer 
niet mee over, indien hij duidelijk en ondubbelzinnig kenbaar 
maakt dit niet te willen.

In dit geval was van geen van deze gevallen sprake en dus was 
de chauff eur in dienst getreden bij de koper. Met betrekking 
tot de loonsanctie overweegt het hof dat ook de verplichting 
tot reïntegratie overgaat op de koper. Een potentiële koper 
van een onderneming doet er goed aan hier rekening mee te 
houden, voordat een onderneming wordt gekocht.

Overgang en ziekte  
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Aloïs Stöger is 

door zijn partij, 

de SPÖ, naar 

voren geschoven 

als nieuwe 

verkeersminister 

van Oostenrijk. Hij was hiervoor 

minister van gezondheid. Stöger 

volgt Doris Bures (eveneens 

SPÖ) op. Als verkeersminister 

was Bures met haar Nederlandse 

collega Melanie Schultz van 
Haegen een van de felste 

tegenstanders van de tol voor 

personenauto’s, die buurland 

Duitsland wil invoeren.

Frank Appel, 
CEO van Deut-

sche Post, neemt 

plaats in een 

nieuwe commis-

sie van de VN 

voor duurzaam transport. Twaalf 

experts uit de hele wereld 

denken de komende drie jaar na 

over effi ciëntere en ecologische 

verkeerssystemen. Voorzitter 

van de commissie is Volvo-CEO 

Olof Persson. Jean-Pierre 
Loubinoux, directeur van   

International Union of Railways, 

zit ook in de commissie.

Dennis van 
Gijtenbeek 
versterkt per 1 

september het 

landelijke 

Industrial & 

Logistics team van CBRE. Als 

senior consultant Industrial & 

Logistics ligt zijn focus op alle 

aan- en verhuuractiviteiten die 

betrekking hebben op logistieke 

objecten in heel Nederland. Van 

Gijtenbeek is afkomstig van 

Cushman & Wakefi eld, waar hij 

logistiek en industrieel vast-

goedadviseur was. 

PERSONALIA

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

Megabarging B.V.
Elst

Rechtbank Oost-Nederland

Scheepvaartbedrijf “er-ro”
Maasbracht

Rechtbank Rotterdam

Stk Scheepvaart En 
Transportkantoor B.V.

Rotterdam

Rechtbank Rotterdam

Inga Trans SPRL
Anderlecht

Rechtbank Brussel

F & P Logistics N.V.
Meer

Rechtbank Turnhout

Transidel Express SPRL
Molenbeek-Saint-Je

Rechtbank Brussel

FAILLISSEMENTEN is te overzien

ger op, dan zou de voor Nederland 
relevante wereldhandel in het eerste 
jaar – 2014 dus – met 1,2% kunnen 
krimpen. Daarvoor is wel nodig dat 
Rusland tientallen procenten van 
zijn import uit de Europese Unie 
weert. Voor het tweede jaar, 2015, is 
het eff ect in beide scenario’s weer 
volledig verdampt. In latere jaren 
zoekt de wereldhandel weer de pro-
jecties op die vóór de crisis waren 
opgesteld.

Schrikreactie
In beide scenario’s zou de ‘schrikre-
actie’ van huishoudens beperkt blij-
ven. De consumptieve bestedingen 
zouden in het eerste jaar met 0,1 tot 
0,3% dalen ten opzichte van de cen-
trale CPB-projectie. In het tweede 
jaar rolt er een negatief eff ect van 0,1 
tot 0,2% uit. De grootste uitwerking 
heeft  een uit de hand lopend confl ict 
op de bedrijfsinvesteringen. Die 
zouden met 1,6 tot 3,2% afnemen in 
vergelijking met eerdere voorspel-

lingen. Het eff ect op de export zou in 
jaar één 0,4% tot 0,9% negatief zijn 
en in het tweede jaar geheel zijn uit-
gewerkt. De schade aan de invoer 
zou een half tot een heel procent be-
dragen en in jaar twee nagenoeg zijn 
hersteld.
De CPB-analyse houdt rekening met 
een ‘onzekerheidsimpuls’, die de Eu-
ropese industrie zou treff en met een 
productievermindering van 0,45% 
in het eerste jaar bij fl inke escalatie 
van het confl ict. Voor Nederland 
zou deze vermindering – ten opzich-
te van het ‘basispad’ – op ruim het 
dubbele uitkomen. Dat is weliswaar 
een deukje in het economisch herstel 
van dit ogenblik, maar ook niet meer 
dan dat.
Bovendien zou de industriële pro-
ductie zich in de volgende drie jaar 
weer snel herstellen en treedt al met 
al niet of nauwelijks productieverlies 
op. Verergert de ruzie met Rusland 
niet al te zeer, dan blijft  het negatieve 
eff ect voor de industriële productie 
in Europa beperkt tot 0,2%.
De uitkomsten van de analyse wij-
ken niet sterk af van de centrale pro-
jecties die het CPB in de voorzomer 
al publiceerde. Die kwamen erop 
neer dat de bbp-groei bij escalatie 
van het confl ict een kwart tot een 
half procent neerwaarts moest wor-
den bijgesteld. De analyse geeft  daar 
wel een extra onderbouwing aan.
Bij het ter perse gaan van deze krant 
was onduidelijk hoe het confl ict met 
Rusland over Oekraïne zich zou ont-
wikkelen. De eerste zending hulp-
goederen die het Russische leger in 
vrachtauto’s de grens over liet gaan 
naar de opstandige gebieden in het 
oosten van Oekraïne leek slechts of 
hoofdzakelijk humanitaire goede-
ren te bevatten en geen militaire ver-
sterking voor de separatisten. Een 
tweede colonne is onderweg, waar-
van nog moet worden afgewacht wat 
de aard van de lading is.
Van Russische zijde was begin deze 
week ook sprake van een ‘de-escala-
tie’. Terwijl de Europese Unie vast-
hield aan sancties op de export van 
bijvoorbeeld ook voor militaire 
doeleinden bruikbare goederen, 
haalde Moskou een aantal produc-
ten af van de lijst met onder de im-
portsancties vallende verswaren. 
Het ‘Westen’ – de Europese Unie, de 
Verenigde Staten, Canada, Australië 
en Noorwegen - mag weer aardap-
pelzaden, pootaardappelen, voe-
dingsingrediënten, lactosevrije 
melkproducten, vitamineprepara-
ten, eiwitconcentraten, voedingsve-
zels, alsmede jonge zalm en forel 
naar Rusland vervoeren.
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Rotterdams gastenboek in vier delen

werkers. Naast de besproken sche-
pen is er daarom in het boek ook 
aandacht voor de mensen die wer-
ken in de dagelijkse havenpraktijk. 
Van de draught surveyor tot de 
speurhondengeleider, en van de ma-
ritiem kunstschilder tot de haven-
arts komen aan bod. 

Zonder haven geen schepen en zon-
der schepen geen havenbanen. 
Cees de Keijzer, afk omstig uit de 
scheepvaart, en maritiem journa-
list Hans Roodenburg bundelen 
beide in Mooie schepen en banen in 
de haven van Rotterdam. 

Ook in dit vierde deel, dat deze week 
verschijnt, gaan beide scheeps- en 
havenexperts weer in op de bijzon-
derheden die schepen te vertellen 
hebben. Bij elk afgebeeld schip wordt 
antwoord gegeven op vragen als 
‘waar komt het vandaan, wat voor la-
ding zit erin, waar gaat het naartoe, 
onder welke vlag en met wat voor be-
manning vaart het’? Door de pretti-
ge educatieve wijze wordt een bij-
zonder beeld geschapen van de 
bezoekende schepen, waardoor het 
economische belang van Rotterdam 
nog eens wordt onderstreept. Want 
nog steeds biedt de haven aan circa 
92.000 mensen directe werkgelegen-
heid en daarom staat men nog steeds 
te springen om vakkundige mede-

BOEK

Het vierde deel van Mooie Schepen 
en Banen kost € 18,95 en is in de  
boekhandel verkrijgbaar of te be-
stellen via de website www.mooie-
schepenenbanen.nl. Ook deel twee 
en deel drie zijn nog verkrijgbaar. 
Het eerste deel van de serie is uitver-
kocht. | NATHALIE MONTFOORT

Water, steen en glas

Zin in cultuur? De Wereld-
havendagen bieden een kans 
om de architectonische 
hoogstandjes langs de Maas 
van nabij te bewonderen.

Binnenkort zijn de Wereldhavenda-
gen weer in Rotterdam, namelijk op 
5, 6 en 7 september. Een prima gele-
genheid om een bezoek aan Europa’s 
grootste haven (nog steeds ja...) te 
combineren met een uitje naar een 
van de architectonische hoogstand-
jes die de Maasstad in de top-10 ‘Pla-
ces to go’ van de New York Times pa-
rachuteerden. 
Het havenbedrijf heeft  een top-5 van 
beeldbepalende gebouwen samen-
gesteld en tijdens de Wereldhaven-
dagen worden er excursies georgani-
seerd waarbij ze vanaf water, spoor 

of weg te bewonderen zijn. Welke 
zijn dat dan, zult u vragen. Smaken 
verschillen, maar de offi  ciële selectie 
is: de verkeerscentrale Rotterdam in 
de Botlek, koffi  ebranderij Santas, het 
STC-gebouw Waalhaven, het hoofd-
kantoor van BP en de Euromax-ter-
minal.

Midnight Express
Laatstgenoemde terminal van ECT, 
het bedrijf dat de laatste tijd meer in 
het nieuws is door de congestie bij 
zijn kades, is bijvoorbeeld te berei-
ken via de ‘Midnight Express’. En 
dan hebben we het nog niet eens 
over andere trips, zoals een rondlei-
ding – ze zijn er dagelijks, wel eerst 
even aanmelden – door het gebouw 
De Rotterdam, van Neerlands be-
roemdste en tevens meest omstre-
den architect Rem Koolhaas. 

Nog niet moe? Leg een bezoek af aan 
het voormalige terrein van de Rot-
terdamsche Droogdok Maatschap-
pij (RDM, bekend van de rechtsza-
ken tegen ondernemer Joep van den 
Nieuwenhuijzen en voormalig ha-
ventopman Willem Scholten) op 
Heijplaat, waar de oude scheepswer-
ven zijn omgebouwd tot een – het 
moet gezegd – fraaie campus.
Of ga wandelen met Herco Kruik, de 
man die van zo ongeveer elke plek in 
de havenstad de inheemse bijnaam 
kent – zoals de Koopgoot of de Kuip, 
dan wel minder bekende als de Ge-
crashte IJscokar... En voor de zwaar-
ste cultuurfreaks wordt zelfs een 
Shakespeare-drama opgevoerd op 
de oude zeesleper ‘Fighter’ in de 
Schiehaven.

Je kunt volgende week behalve de bootjes ook gebouwen bewonderen of naar Shakespeare op het water.
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 UITJE   De toppers van de Wereldhavendagen

FO
TO

 H
AV

EN
BE

D
RI

JF
 R

O
TT

ER
D

A
M

QUOTE VAN DE WEEK

De Russische 
Sthandart-terminal 
in de Europoort is van 
strategisch belang 
voor Nederland als 
energieknooppunt.
Pex Langenberg, havenwethouder 
in Rotterdam
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De Inspectie Leefomgeving en Trans-
port, de ILT, gaat opslagbedrijven 
voortaan ruim tevoren laten weten 
wanneer de inspecteur op bezoek 
komt. Dit heeft  grote voordelen. De be-
trokken bedrijven kunnen hun gevaar-
lijke chemicaliën nog snel, uit het zicht 
van de inspecteur, in een achterkamer-
tje opbergen. Bedrijven kunnen boven-
dien het stapeltje documenten bijeen 

zoeken dat de inspecteur nodig heeft  om zijn werk goed te 
doen. Dat scheelt beide partijen tijd en voorkomt ook dat de 
inspecteur helaas moet vaststellen dat het bedrijf er een enor-
me tyfuszooi van heeft  gemaakt.

Edwin Atema van FNV Bondgenoten, met wie ik het niet al-
tijd eens ben, heeft  opgemerkt dat deze aangekondigde be-
zoeken ‘absurd’ zijn. Boeven worden hier heel blij van, zei 
Atema. Op de plaats delict kunnen de bewijzen van de mis-
daad immers vlug worden weggemoff eld, zoals tieners met 
een aangebroken chipszak, een lege colafl es en de spelcompu-
ter doen, als hun ouders een avondje naar de schouwburg zijn 
geweest en de sleutel keurig volgens afspraak om elf uur in 
het slot van de voordeur steken. Wat hebben de kinderen hun 
huiswerk goed gedaan!

FNV’er Atema heeft  zich nog keurig uitgedrukt. Ik ga maar 
eens een stapje verder. Welke volslagen idioot bij de ILT kan 
hebben bedacht dat het beter is om bedrijven die chemicaliën 
opslaan voortaan niet bij nacht en ontij binnen te wandelen 
en alle overtredingen van de veiligheidsregels genadeloos te 
registreren?

Natuurlijk moet je die opmerking meteen weer relativeren. 
De ILT wil een selectie loslaten op de betrokken bedrijven, 
waarbij de zogenaamd bonafi de ondernemingen met rust 
worden gelaten en de ondernemingen die toch al als de bonte 
hond bekendstaan, nog steeds op een nachtelijke klop op de 
deur kunnen rekenen. Maar hoe bonafi de was Odfj ell in de 
haven van Rotterdam dan wel? Chemie-Pack? Die andere op-
slagbedrijven waarbij het in de voorbije jaren vreselijk uit de 
hand liep?

Alle inspectiediensten die de naam waardig zijn, dienen ge-
bruik te maken van het enige scherpe wapen waarover ze be-
schikken: de verpletterende onverwachtsheid van hun be-
zoek. Meld je niet aan voor een kopje koffi  e en een rondleiding 
door een keurig opgeruimde hal. Ga op zoek naar het heter-
daadje.

Morgen inspectie!


