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A.P. Møller-Maersk heeft  de 
nettowinst in het tweede kwar-
taal met 169% omhoog zien 
spuiten tot 2,3 miljard dollar.
Vooral Maersk Line, APM 
Terminals en Maersk Oil hebben 
een sterk kwartaal achter de rug.

Daarmee trekt de Deense transport- en 
oliegigant de lijn van het goede eerste 
kwartaal door. De nettowinst steeg toen 
ruim 50% tot 1,2 miljard. De groep stelt de 
winstprognose voor het hele jaar daarom 
bij tot minstens 4,5 miljard dollar. Eerder 
werd al vier miljard in het vooruitzicht ge-
steld. De Denen zijn vooral blij met de 
groei van 42% van de ‘onderliggende 
winst’ tot 2,4 miljard dollar. Daarnaast 
maakten ze een enorme boekwinst, van 
2,8 miljard, op de verkoop van de super-
marktketen Dansk Supermarked.
Die werd evenwel gedeeltelijk tenietge-

APM Terminals wist de winst eveneens 
met bijna een kwart op te voeren tot net 
onder het kwart miljard (249 miljoen) en 
de overslag met 8% tot net onder de tien 
miljoen teu. Daarmee ligt de overslagdivi-
sie op koers om de doelstelling van een 
miljard nettowinst in 2016 te realiseren. 
De groep wil zich nog meer richten op ter-
minals in opkomende markten. Die zijn nu 
goed voor 80% van het brutoresultaat.

Lelijk eendje
Bij de overige activiteiten was de expeditie-
groep Damco het lelijke eendje met een 
verlies van 32 miljoen, vier keer zo veel als 
vorig jaar. Maersk Tankers, dat vorig jaar 
een enorme afwaardering deed, boekte 
een verliesje van twee miljoen en Maersk 
Supply zag de winst dalen van 43 tot 33 
miljoen. Sleepvaartdochter Svitzer, die net  
in Rotterdam is gaan slepen, boekte een 
winstdaling van 40 tot 32 miljoen dollar.

daan door de afwaardering met  bijna 75% 
van de Braziliaanse oliebelangen. Van de 
eerdere boekwaarde van 2,3 miljard res-
teert nu nog maar 600 miljoen dollar. 
Daarmee neemt het concern afscheid van 
de groeistrategie voor de Braziliaanse 
oliesector. Door de afwaardering noteert 
Maersk Oil onder de streep een tekort van 
1,4 miljard, maar het onderliggende resul-
taat verdrievoudigde van 140 tot 431 mil-
joen dollar.

Cost leadership
De winst van vlaggenschip Maersk Line 
schoot met 24% omhoog tot 547 miljoen 
dollar. De rederij wist de kosten per teu 
opnieuw, nu met 4,4%, te verlagen en zegt 
zijn doelstelling van ‘cost leadership’ gere-
aliseerd te hebben. De brutowinst per teu 
ligt meer dan vijf procentpunt boven die 
van de concurrentie. Niettemin verwacht 
’s werelds grootste lijnrederij verdere be-
sparingen dankzij de aangekondigde 2M-
alliantie met nummer twee MSC.
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 CONTAINERS   Lelijk eendje Damco ziet verlies verviervoudigen

Winst Maersk groeit 
op bijna alle fronten

ROB MACKOR

NOORDZEEKANAAL
De zeehavens in het 
Noordzeekanaalgebied 
(havens van Amster-
dam, IJmuiden, 
Beverwijk en Zaanstad) 
hebben de overslag 
over het eerste halfjaar 
van 2014 met 5,4% zien 
groeien tot 51 miljoen ton.
Amsterdam was goed voor een groei van 4,3% naar 42,1 
miljoen ton. De groei kwam vooral voor rekening van 
de overslag van steenkolen (5,1%) en benzine (6,8%). De 
containeroverslag steeg met 4,8% naar 32.600 teu. Het  
volume stukgoed steeg met 13% naar 1,3 miljoen ton. 

Overslag Amsterdam stijgt met 5%

SCHEEPVAART
De Scorpio Group heeft ruimte geboekt bij de 
Koreaanse werf Samsung voor de bouw van drie 
schepen voor MSC. Met een capaciteit van 19.200 teu 
zouden het de grootste schepen in de markt worden. 
De waarde: 460 miljoen dollar, ofwel ruim 150 miljoen 
per schip. Daarmee ligt de prijs per teu vervoerscapaci-
teit net onder de 8.000 dollar. Ze zouden al over twee 
jaar afgeleverd moeten worden en Scorpio zou opties 
hebben genomen op de bouw van nog minstens drie 
zusterschepen. Vorig jaar ging de rederij een soortge-
lijke overeenkomst aan met Minsheng Financial 
Leasing. Die drie schepen van 18.400 teu komen 
volgend jaar in de vaart. 

MSC-recordschepen in aantocht

van de honderd Duitsers 
zien een tolvignet voor 
personenauto’s en lichte 
transportvoertuigen nog 
zitten, blijkt uit een 

enquête van tv-zender ARD. Vorig jaar vond 59% van de 
Duitsers zo’n tol voor zowel Duitse als buitenlandse 
automobilisten een prima idee, omdat dan in hun 
optiek ook buitenlandse weggebruikers aan het 
onderhoud van het wegennet zouden gaan meebeta-
len. De Duitse automobilist krijgt de kosten van het 
vignet geheel gecompenseerd via een verlaging van de 
wegenbelasting. 

46

TOL MINDER DUITSERS VÓÓR

PERSONALIA
De van de Summa-groep afkomstige Abel Noordanus 
wordt commercieel manager bij Odfjell Terminals 
(Rotterdam). Zijn benoeming maakt deel uit van een 
grondige vernieuwing van het managementteam, die 
in totaal vijf benoemingen omvat: Gerard van Gerven 
is tot manager QHSSE benoemd, Ron Bal tot manager 
Operations en Bas Kimpel tot manager Technical 

Services. Johan 
Brekelmans wordt
op interim-basis 
manager Finance. Bij 
Odfjell is een groot 
deel van de capaciteit 
nog steeds buiten 
gebruik.

Summa-man naar Odfjell 
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Reageer ook! www.nieuwsbladtransport.nl/poll

     POLL     

 NIEUWE POLL: Het plan van Havenbedrijf Rotterdam om de congestie te bestrijden, is...

Ja, zoveel mogelijk 

Waarvoor?

Nee hoor, dat is ondernemersrisico  

Anders

19 %

35 %

43 %

3 %

Er moet compensatie komen 
voor het wegvervoer

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 440 mensen op de stelling van 13 AUGUSTUS

Schiphol moet in Europa zijn 
positie als derde luchthaven op 
vrachtgebied behouden en liefst 
uitbouwen door de aan- en 
afvoer van goederen veel 
intelligenter in te richten. Met 
Cargonaut, het bedrijf dat de uit-
wisseling van vrachtinformatie 
op Schiphol beheert, heeft  de 
luchthaven daarvoor een 
troefk aart in handen, maar niet 
elk bedrijf weet de digitale 
postbode op zijn waarde te schat-
ten, vindt Nanne Onland.

Hoezo?
Ik denk dat het potentieel van Car-
gonaut wordt onderbenut. We 
kunnen zo veel meer voor de 
vrachtgemeenschap op Schiphol 
betekenen dan alleen het organise-
ren van de informatiestromen. We 
willen graag samen met koplopers 
in het ‘living lab’ Schiphol nieuwe 
dingen ontwikkelen waarmee we 
onze voorsprong in Europa kun-
nen uitbouwen. We willen meer de 
rol van  aanjager spelen en proble-
men oplossen waar de hele indu-
strie van kan profi teren.

Dat vraagt om een voorbeeld. 
Onze drive is het versimpelen van 
processen en datastromen. Waar-
om nog steeds die hordeloop rond 
de deur van het vrachtvliegtuig? 
‘Just-in-time’ is nog steeds geen be-
grip in de luchtvracht. Er is geen 
regie op de afl evertijden. Kijk bij-
voorbeeld naar een vliegtuig van 
prijsvechter Easyjet. Dat moet bin-
nen een kwartier na de landing 
weer vertrekken. Ik zou graag met 
partijen in de branche willen on-
derzoeken wat er bijvoorbeeld voor 
nodig is om een vrachtvliegtuig 
binnen een uur na de landing weer 
te laten vertrekken. 

Wat is daar voor nodig?
Door slim gebruik te maken van 
informatie in het voortraject zoals 
de invoice kom je heel ver. Daarbij 
kun je de gevonden formule op-
schalen naar de rest. Ik denk dat 
daar de toekomst ligt. De sector 
probeert nu nog te veel vanuit de 

bestaande logistieke keten alles te 
automatiseren. Dan kom je met 
puntoplossingen. Die aanpak is ei-
genlijk eindig.

Cargonaut past met het oog op de 
introductie van ketendiensten als 
eLink de tarievenstructuur 
ingrijpend aan. Een groep kleine 
expediteurs klaagt nu te worden 
geconfronteerd met fors hogere 
kosten voor het berichtenverkeer 
en verwijt Cargonaut misbruik te 
maken van de monopoliepositie 
op Schiphol als de beheerder van 
het dataverkeer.
We hebben met de klanten en met 
koepelorganisatie ACN acht 
maanden aan de nieuwe tarieven-
structuur gewerkt. Een grote meer-
derheid was vóór invoering van de 
nieuwe structuur en het merendeel 
van de expediteurs heeft  de con-
tractomzetting ook al onderte-
kend. De lasten en lusten worden 
nu beter en eerlijker verdeeld. 
Daarnaast krijgen wij nu een sim-
pele en transparantere manier van 
facturering. In de oude systema-
tiek werd er per bericht afgerekend 
en het kostte veel tijd om dat alle-
maal te administreren. Daarom 
hebben we nu gekozen voor een 
‘fair use policy’, waarbij we het be-
heer van de infrastructuur om-
slaan in een soort van vastrechtta-
rief en bijbehorende ‘belbundels’. 
De grotere partijen dragen daarbij 
relatief meer bij aan de vaste lasten 
en hebben lagere kosten voor het 

verbruik, terwijl de kleinere ge-
bruikers profi teren van relatief la-
gere vaste lasten en meer voor het 
verbruik betalen. Daarbij is geke-
ken naar het verbruik over het 
voorgaande jaar. Het is meer ‘gelij-
ke monniken, gelijke kappen’. 

Wat nu?
ACN kijkt of ze voor bedrijven met 
minder dan tien zendingen per 
maand een collectief arrangement 
kunnen verzorgen. Dat is dan wel 
een zaak tussen de belangenorga-
nisatie en de individuele bedrijven. 
Zij moeten dan onderling een ver-
deling zien te vinden van de kos-
ten. Daar staan wij geheel buiten. 

Wordt er nog gekeken naar 
andere oplossingen?
Ik heb eerder al gewaarschuwd 
voor handjeklap. Als bedrijven uit-
eindelijk onze integrale dienstver-
lening niet willen gebruiken, dan 
is dat aan de klant en dan worden 
contracten opgezegd. Je moet ook 
niet vergeten dat onze toegevoegde 
waarde voor die bedrijven vele ma-
len groter is dan de kosten die zij 
maken voor onze dienstverlening. 
Via E-Link profi teren ze straks van 
de verdere digitalisering van de in-
formatievoorziening. We gaan 
straks een heel andere wedstrijd 
spelen, maar daarvoor moet je wel 
kunnen investeren. 

Hoe staat het nu met het gebruik 
van eLink op Schiphol?
Het gebruik ligt nu op 23%, maar 
wij streven er met de marktpartij-
en naar om aan het einde van het 
jaar op een 40 tot 50% te komen en 
in 2015 door te groeien naar meer 
dan 70% gebruik. Opname van het 
gebruik van eLink in de Ready for 
Carriage-procedure (het vluchtge-
reed aanleveren van zendingen, 
red.) zal hier een verdere impuls 
aan geven. ELink wordt dan een 
onderdeel van het aanleverproto-
col op Schiphol. Dan komt de in-
formatieuitwisseling op een aan-
zienlijk hoger plan te liggen. 
 

NANNE ONLAND, DIRECTEUR CARGONAUT SCHIPHOL

‘We gaan straks een heel

andere wedstrijd spelen’

JOHN VERSLEIJEN
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JOHN VERSLEIJEN
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Al in 2011 riep directielid Ad Rutten 
(operations) van luchthaven Schiphol 
dat de sloop van vrachtstation 1 van  
KLM Cargo een gelopen race was. ‘Ik 
wil niet spreken van een ultimatum 
maar van een voldongen feit’, zei hij 
destijds stellig. 
Al vrij snel bleek dat hij te voorbarig 
was geweest. KLM en de toenmalige 
vrachtbaas Camiel Eurlings bleven 

zich om duistere redenen (lees: geld) verzetten en Schiphol 
besloot uiteindelijk de uitbouw van de A-pier met het oog op  
stagnerende passagiersaantallen weer in de ijskast te zetten.

Het zou destijds goed zijn geweest als Rutten wat meer steun 
had gekregen om zijn sloopplannen door te drukken. Drie 
jaar later zit Schiphol weer in hetzelfde onderhandelingtra-
ject, liggen de investeringskosten op een half miljard euro en 
slepen de onderhandelingen zich sinds het voorjaar voort 
zonder dat er een defi nitief resultaat ligt. Het lijkt een herha-
ling van zetten. 
Daarbij is de timing van Schiphol – met het passagiersver-
voer op de luchthaven gaat het weer crescendo – begrijpelijk. 
Van KLM kan dat niet worden gezegd. De agenda van de 
luchtvaartmaatschappij wordt niet beheerst door groeiscena-
rio’s, maar door rode cijfers en kostenbesparingen, waarbij er 
zelfs wordt geopperd om de gehele vrachtvloot af te stoten. 
Dan volstaat een vrachtloods uit 1967 – waarvan het dak het 
ooit na een hevige regenval dreigde te begeven, nog wel even. 

De vraag blijft  hoe lang KLM dit proces van vernieuwing nog 
wil traineren op Schiphol. Qua vrachtvolume gaat het ook 
goed met Schiphol, gezien de groei over de eerste zes maan-
den van dit jaar met bijna 9%. Daarmee is Schiphol in Euro-
pa van de topvier (Frankfurt, Parijs, Amsterdam en Londen) 
de snelst groeiende luchthaven op vrachtgebied geworden. 

Daarnaast nadert Schiphol Cargo over enkele jaren ook de 
capaciteitsgrenzen en zal gekeken moeten worden hoe er met 
de beperkte ruimte rond de landingsbanen meer luchtvracht 
kan worden afgehandeld. De doelstelling is uiteindelijk drie 
miljoen ton, een verdubbeling vergeleken met de overslagcij-
fers uit 2013. Dat vraagt ook van de nationale carrier mee-
denkvermogen, visie, durf  en fl exibiliteit.  Die worden nu een 
beetje gemist bij de carrier.
        
Luchthavenbeheerder Schiphol heeft  aan de overkant van 
Schiphol-Centrum op het vrachtareaal Zuid-Oost al meer 
dan tien jaar een prachtig stuk grond voor de toekomstige 
vrachtafh andeling van Air France-KLM gereserveerd. Daar 
zou al in 2012 een loods van 30.000 vierkante meter verrijzen 
voor de nationale luchtvaartmaatschappij naast de vestigin-
gen van de netwerkexpediteurs Panalpina, Rhenus en Ceva. 
KLM kan daar ook meelift en op de geïntegreerde overslag 
met een aantal van de grootste vrachtbedrijven ter wereld.  

Het wordt met het oog op de groei van het vracht- en passa-
giersvervoer nu dan ook tijd dat de KLM haar knopen telt en 
de tegenstand opgeeft  en meewerkt aan de snelle sloop van de 
oude vrachtloods. Uiteindelijk kan ook het toekomstig 
vrachtvolume van Air France-KLM, dat straks voor 80% af-
hankelijk wordt van het vervoer van farmaceutische goede-
ren en expreszendingen, profi teren van de nieuwe faciliteiten 
op Schiphol Zuid-Oost. Dat betekent wel dat er een einde 
moet komen aan het steggelen over de waarde van oud vast-
goed, boekwaarde van lopende investeringen en afk oopsom-
men. Kortom: laat vrachtstrategen de koers bepalen en niet 
accountants. 

Sloop vrachtstation 1
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Boskalis: halfj aarwinst 
van kwart miljard euro

VERDUBBELING

Nog geen akkoord over  
sloop vrachtloods KLM

Het bedrijf uit Papendrecht sprak 
van een hoge vlootbezetting bij 
Dredging & Inland Infra en bij Off -
shore Energy. Het in 2012 overgeno-
men Dockwise droeg een kwartaal 
extra bij alsmede ‘omvangrijke op-
brengsten uit annulerings- en ver-
tragingsvergoedingen’. Hoofdmoot 
daarvan is hoogstwaarschijnlijk de 
vergoeding voor het annuleren van 
het transport van de ‘Costa Concor-
dia’ van Italië naar Turkije. 
Ook bij Towage & Salvage nam het 
resultaat toe, mede dankzij ‘afwik-
kelresultaten’ op oude projecten. 
Berdowski waarschuwt wel dat ‘het 
extreem goede resultaat niet mag 
worden gezien als een reële refl ectie 
van de marktomstandigheden, die 
zeer uitdagend zijn’. | ROB MACKOR

Baggeraar en maritiem dienstver-
lener Boskalis heeft  in de eerste 
helft  van dit jaar een recordwinst 
in de boeken gezet, dankzij betere 
prestaties bij alle onderdelen van 
het bedrijf. 

Het nettoresultaat bedroeg 253 mil-
joen euro, tegen 123,3 miljoen euro 
vorig jaar. De omzet ging met 21% 
omhoog, tot ruim anderhalf miljard 
euro. Het bedrijf verwacht dit jaar 
zo’n 300 miljoen euro te investeren.   
Topman Peter Berdowski sprak van 
een ‘historisch hoog resultaat’ en zei 
dat er ‘over de hele linie zeer goed is 
gepresteerd’. Hij gaf aan dat de re-
cordwinst van 366 miljoen euro van 
2013 dit jaar naar verwachting wordt 
overtroff en. 

partijen dit voorjaar serieus zijn 
gaan onderhandelen. Bij de presen-
tatie van de jaarcijfers over 2013 dit 
voorjaar zei Schiphol nog voor de 
zomer met een onderhandelingsre-
sultaat te willen komen rond de 
sloop van de vrachtterminal. Daar-
bij werd ook gekeken naar een alter-
natief scenario waarin slechts de 
sloop van de helft  van de loods nood-
zakelijk was. KLM zou dan de af-
handeling van expreszendingen, die 
hoofdzakelijk op passagiersvliegtui-
gen worden vervoerd, voorlopig op 
Schiphol-Centrum kunnen houden. 
Schiphol kan nog niet zeggen wan-
neer de partijen tot een akkoord zul-
len komen. ‘We hebben nog wel even 
tijd. De A-pier moet pas in 2018 ge-
reed zijn. | JOHN VERSLEIJEN

Schiphol heeft  met KLM nog geen 
overeenstemming weten te berei-
ken over de sloop van vrachtstation 
1 van de KLM op de luchthaven.

Het afb reken van de grotendeels uit 
1967 daterende afh andelingsloods is 
noodzakelijk voor de expansie van 
de passagiersterminal met een nieu-
we A-pier op Schiphol.
Vorige week maakte Schiphol be-
kend te gaan beginnen met een con-
sultatieronde van geïnteresseerde 
aannemers voor de nieuwe passa-
giersterminal, maar een akkoord 
over de sloop ligt er nog niet, aldus 
een woordvoerder van de luchtha-
ven. Zij wijst er op dat de ‘status quo’ 
rond de onderhandelingen over de 
sloop ‘niet is veranderd’ sinds de 

SCHIPHOL

Tarieven Verre Oosten 
met 11% gedaald

België voert EU-regels in 
bij toegang wegvervoer

Aantal faillissementen in 
wegvervoer VS gestegen

Nederlandse economie 
groeit dankzij export

SCHEEPVAART
De tarieven voor spotvervoer tus-
sen het Verre Oosten en Noord-
west-Europa zijn vorige week met 
gemiddeld bijna 11% gedaald tot 
1198 dollar per twintigvoeter. Dit 
blijkt uit de wekelijkse rapportage 
van de Shanghai Containerised 

Freight Index. Daarmee is het ge-
middelde tarief in het Verre Oos-
ten op het laagste niveau sinds 
februari terechtgekomen. Vorig 
jaar augustus stond het tarief op 
gemiddeld 1334 dollar per teu. 

OVERHEID
België zal per 1 september de Eu-
ropese regels voor de toegang tot 
het wegvervoer invoeren. De pro-
cedure die toegang geeft tot het 
goederenvervoer over de weg 
wordt vereenvoudigd. Daar staat 
tegenover dat er voortaan strenge 

regels komen voor de ‘eerbaar-
heid’ van de onderneming, de 
vakbekwaamheid (diploma’s als 
bewijs) en de fi nanciële degelijk-
heid van ondernemingen in het 
wegvervoer en hun personeel.

DE MARKT
Honderden Amerikaanse kleine 
wegvervoerders zijn de laatste 
tijd failliet gegaan onder druk van 
hoge kosten, concurrentie van de 
grotere transporteurs en ver-
scherpte regelgeving. Dat zorgt 
voor ondercapaciteit op de Ameri-
kaanse wegen, terwijl de vraag 
naar transport juist toeneemt, 
meldt de investeerder Avondale 
Partners, die al 25 jaar het aantal 
faillissementen bijhoudt in het 
Amerikaanse wegvervoer.

DE MARKT
De Nederlandse economie is in 
het tweede kwartaal van dit jaar 
met 0,5% gegroeid ten opzichte 
van het eerste kwartaal van dit 
jaar. Dit is vooral te danken aan de 
export, blijkt uit een eerste ra-
ming van het CBS. ‘De export van 
aardgas en olieproducten was la-
ger, maar dat werd goedgemaakt 
door de stijging van de export van 
basismetaal en metaalproducten, 
machines en installaties.’ 

KORT

Van de Put verlaat K+N 
 INTEGRATIE   Drie jaar na de overname van het familiebedrijf door Kuehne + Nagel zit de klus er op

Moniek van de Put van het 
gelijknamige expeditie- en 
afh andelingsbedrijf op 
Schiphol stapt met ingang 
van 1 oktober op. Voor velen 
komt haar vertrek als een 
verrassing.

Kuehne + Nagel (K+N), sinds 2011 
eigenaar van J. van de Put Fresh 
Handling, maakte het afscheid zelf 
bekend. Eerder was al een ander be-
langrijk kopstuk van het bedrijf, 
Danny Loos, zwager van Moniek 
van de Put, vertrokken bij het expe-
ditiebedrijf, dat zich voornamelijk 
bezighoudt met de overslag van 
bloemen en andere perishables op 
Schiphol. 
Moniek van de Put (46) is de dochter 
van de legendarische Johan van de 
Put, die het bedrijf ruim veertig jaar 
geleden oprichtte en het tot een van 
de marktleiders maakte in de Neder-
landse luchtvrachtsector, met een 
personeelsbestand van 220 mensen. 
De oprichter is al meer dan vijf jaar 
geleden uit het bedrijf gestapt en liet 
de dagelijkse leiding geheel over aan 
zijn dochter en schoonzoon.
In 2011 werd het bedrijf verkocht 
aan Kuehne + Nagel, de marktleider 
in de luchtvrachtexpeditie op Schip-
hol, en sindsdien hield Moniek van 
de Put zich hoofdzakelijk nog bezig 
met de integratie van het bedrijf bin-
nen de Zwitserse netwerkexpedi-
teur. Volgens K+N is deze bundeling 
nu afgesloten en staat er op Schiphol 
nu een ‘succesvolle perishable-orga-
nisatie’, die binnen het wereldwijde 
netwerk ‘een prominente plaats in-
neemt en klaar is voor de toekomst’. 
Voor Moniek van de Put zit de klus 
er op, laat zij in een summiere toe-
lichting weten. Haar vertrek was bij 
de overname afgesproken met de 
nieuwe Zwitserse eigenaar. Van de 
Put had zich destijds verplicht nog 
drie jaar aan te blijven en in deze pe-
riode het familiebedrijf te zullen in-
tegreren met netwerkonderdelen 
van K+N op Schiphol. Die jaren zijn 

nu verstreken. Zij spreekt van een 
geslaagde exercitie en bundeling van 
de activiteiten ofschoon daarbij ook 
de illustere familienaam is verdwe-
nen op Schiphol. ‘We zijn in Neder-
land nog steeds marktleider op het 
gebied van de logistieke afh andeling 
van perishables. Ik ben er trots op 
hier mijn steentje aan te hebben bij-
gedragen’, aldus de vertrekkende 
manager. 
Wat Van de Put gaat doen, weet zij 
nog niet. ‘Ik heb wel wat ideeën voor 
de toekomst, maar daar moet ik eens 
rustig over na gaan denken, er is nog 
niets concreets’, zegt zij. 

Verkooy
Met het vertrek van Van de Put ver-
dwijnt opnieuw een opmerkelijke 
naam uit de top van K+N op Schip-
hol. Eerder dit jaar nam Dennis Ver-

kooy al afscheid als luchtvrachtdi-
recteur van Kuehne + Nagel. Hij 
werd opgevolgd door de Duitser Mi-
chael Trin. Daarmee kreeg voor het 
eerst een buitenlander op Schiphol 
de leiding over de luchtvrachtactivi-
teiten van K+N.

Verkooy kwam via de overname van 
NCS op Schiphol door K+N in 2004 
bij de Zwitserse expediteur en volg-
de in 2010 directeur Guus van Leeu-
wen op als directeur van K+N Schip-
hol. 
Het Zwitserse expeditiebedrijf is nu 
met 450 medewerkers al enkele jaren 

de grootste luchtvrachtexpediteur 
van Nederland op exportgebied. Die 
toppositie is deels de verdienste van 
Verkooy, die het perishable-netwerk 
via de overname van J. van de Put 
Handling en later Flowerport sterk 
heeft  uitgebouwd. 

Verkooy is overigens nog steeds in 
dienst bij K+N en zal zich vanaf sep-
tember geheel gaan richten op de 
verdere ontwikkeling van het mon-
diale perishable-netwerk van Kueh-
ne + Nagel.

Moniek van de Put: ‘We zijn nog steeds marktleider in de afhandeling van perishables in Nederland. Daar ben ik trots op.’ 
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‘Ik heb wel wat ideeën, maar er is nog 
niets concreets wat ik straks ga doen.’

JOHN VERSLEIJEN
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Boetes voor overtreden 
van cabotageregels

SCHIJNCONSTRUCTIES

Spoorterminal Venlo 
zoekt een exploitant 

De Inspectie SZW heeft  vorig jaar 
aan zestien transportbedrijven 
geldboetes opgelegd van in totaal 1 
miljoen euro voor onder meer het 
overtreden van de cabotageregels.  

Een aantal bedrijven omzeilde de re-
gels via schijnconstructies met Oost-
Europese brievenbusfi rma’s, zegt 
een woordvoerder van de inspectie.
Drie gevallen zijn aangedragen door 
vakbond FNV Bondgenoten: het 
Rotterdamse AFE Transport, Me-
dex Logistics uit Ittervoort en Mul-
ders & Zn. uit Zevenbergen, ldus De 
Volkskrant. Deze ondernemingen 
lieten laagbetaalde Bulgaarse chauf-
feurs goederen vervoeren in Neder-
land. Bedrijven kunnen beboet wor-
den als zij buitenlandse chauff eurs 

meer dan drie achtereenvolgende 
ritten in Nederland laten uitvoeren. 
De vakbond denkt dat honderden 
bedrijven via een schijnconstructie 
goedkoop vrachtwagenchauff eurs 
in Oost-Europa inhuren.
De drie genoemde wegvervoerders 
zijn zich van geen schuld bewust. 
Volgens directeur Kees Mulders van 
Mulders & Zn voldoet zijn bedrijf 
aan alle regels en wetten van Bulga-
rije en ‘verdienen zijn chauff eurs 
meer dan de meeste Bulgaren’. Een 
woordvoerder van AFE Transport 
wijst er op dat zijn Bulgaarse chauf-
feurs niet meer dan drie ritten ach-
tereen in Nederland maken. ‘Er zijn 
mazen in de wet, daar moet je een 
beetje gebruik van maken’, zegt hij 
tegen De Volkskrant. | JOHN VERSLEIJEN

Trade Port Noord Venlo is op zoek 
naar partijen voor de ontwikkeling 
en exploitatie van een nieuwe 
spoorterminal van vijft ien hectare.
De aanbesteding van het project is 
onlangs in gewijzigde vorm gepu-
bliceerd.  

Oorspronkelijk zou die procedure in 
mei al beginnen, maar na ‘een dia-
loog met marktpartijen’ zijn de gun-
ningscriteria aangepast. Volgens 
Trade Port is er niet gesleuteld aan 
de basisopzet, maar is er wel ‘een 
slimmere oplossing’ gevonden voor 
het aankomst- en vertrekspoor van 
de Railterminal. 
De spoorterminal is gepland op het 
grondgebied van de gemeenten 
Horst aan de Maas en Venlo aan de 

zuidzijde van de spoorlijn tussen 
Eindhoven en Venlo. Naast de ter-
minal is dertien hectare beschikbaar 
voor logistieke activiteiten. Trade 
Port is op zoek naar een partij, of een 
consortium, dat de terminal voor 
minstens dertig jaar wil gaan exploi-
teren. 
Vorige maand kende Brussel een 
subsidie van bijna zeven ton uit het 
budget van het TEN-T programma 
aan het project toe. Volgens Trade 
Port heeft  onderzoek uitgewezen dat 
de capaciteit van de bestaande rail-
terminals in Venlo vanaf volgend 
jaar ‘nijpend’ zal worden. Trade 
Park Noord BV werd in oktober 
2012 opgericht door de gemeente 
Venlo en Development Company 
Greenport Venlo. | ROB MACKOR

AANBESTEDING

Rusland wil eigen
regels luchtvracht 

Hapag: congestietoeslag 
binnenvaart

CBS: boycot raakt 
duizenden banen 

Zeecontainer met 35 
mensen in Britse haven 

OVERHEID

Rusland wil eigen regels voor de 
beveiliging van de luchtvrachtke-
ten gaan opstellen als antwoord 
op de striktere richtlijnen die de 
EU in juli heeft ingevoerd voor 
derde landen. Volgens waarne-
mers zijn de nieuwe voorstellen 

van Moskou een wraakactie tegen 
het feit dat Brussel niet Rusland 
op de lijst van landen heeft gezet 
die voldoen aan de nieuwe securi-
ty-eisen voor de luchtvracht, de 
zogeheten ACC3-regels.

TARIEVEN

Hapag-Lloyd heft sinds kort een 
congestietoeslag van twintig euro 
per container, voor lading die via 
de binnenvaart wordt aan- of af-
gevoerd. Dit om te compenseren 
voor de toeslagen die barge en 
feeder operators in rekening bren-

gen vanwege de vertraging als 
gevolg van de congestie bij ECT. 
Voor lading uit China gaat de toe-
slag op 1 september in, voor lading 
uit Noord-Amerika op 13 septem-
ber. 

DE MARKT

De boycot van goederen naar Rus-
land raakt duizenden banen, 
meldde het CBS dinsdag. Vorig 
jaar waren er volgens het statis-
tiekbureau ongeveer 5.000 banen 
verbonden aan de directe export 
van de goederen naar Rusland die 
nu worden geboycot. De export-
waarde van de boycotgoederen 
naar Rusland bedroeg vorig jaar 
ruim 500 miljoen euro. Nederland 
verdiende hier ongeveer 300 mil-
joen euro aan. 

SCHEEPVAART

In de haven van Tilbury in het Brit-
se graafschap Essex is zaterdag 
een container ontdekt met daarin 
35 Afghaanse sikhs, onder wie 
dertien kinderen. Een man heeft 
het transport niet overleefd. Ne-
gentien mensen moesten in een 
ziekenhuis worden behandeld 
vanwege uitdrogings- en onder-
koelingsverschijnselen. Haven-
werkers hoorden geschreeuw uit 
de container komen. 

KORT

Trafigurahaven in Brazilië
 IJZERERTS   Porto Sudeste kan op termijn miljoen ton per jaar exporteren

met de deelstaat Espirito Santo, de 
gemeente Presidente Kennedy, op 
wier grondgebied de haven moet ko-
men, en projectontwikkelaar Termi-
nal Presidente Kennedy.

Offshore
Het Porto Central-project was aan-
vankelijk ook grotendeels gebaseerd 
op de export van ijzererts, maar lijkt 
nu meer gericht te worden op lading 
als agribulk, stukgoed, vloeibare la-
ding en auto’s. Daarnaast zou Porto 
Central een uitvalsbasis moeten 
worden voor de off shore-industrie 
met faciliteiten als een pijpleidingfa-
briek (spoolbase) en een reparatie-
werf. Sudeste en Central liggen vrij-
wel even ver van het mijnbouwgebied 
in Minas Gerais.

De opening van de nieuwe 
Braziliaanse ijzerertshaven 
Porto Sudeste, waarin het 
Nederlandse handelshuis 
Trafi gura een controlerend 
belang heeft , loopt mogelijk 
vertraging op.

Dit meldt persbureau Reuters, dat 
topman Julian Eguren van het mijn-
bouwbedrijf Usinas Siderúrgicas de 
Minas Gerais (Usimidas) citeert. 
Dat bedrijf heeft  een contract voor 
de verscheping van grote hoeveelhe-
den erts via de nieuwe haven, die 
even ten westen van Rio de Janeiro 
wordt gebouwd. Eguren denkt dat 
de haven pas begin volgend jaar ope-
rationeel wordt en niet, zoals ge-
pland, nog dit jaar.
In mei van dit jaar kocht een samen-
werkingsverband van Trafi gura-
dochter Impala en Mubadala, het 
staatsinvesteringsfonds van Abu 
Dhabi, een belang van 65 procent in 
het project van het Braziliaanse 
MMX Mineração e Metalicos, dat de 
overige 35 procent zelf in handen 
houdt. Volgens Reuters was met die 
transactie bijna een miljard dollar 
gemoeid.

IJzeren Vierhoek
Impala is de terminaldivisie van 
Trafi gura, een van de grootste 
grondstoff enhandelaren ter wereld. 
Het heeft  belangen in vijft ig havens 
verspreid over Noord- en Zuid-
Amerika, Europa, Afrika en Azië. In 
Europa zijn er onder meer terminals 
in Amsterdam en Antwerpen.
Porto Sudeste kan in de beginfase 
vijft ig miljoen ton erts per jaar ver-
werken en op termijn meer dan hon-
derd miljoen ton. Het erts wordt per 
trein naar de terminal aangevoerd 
via een eigen lijn, die aansluit op het 
het spoornet van MRS Logística. De 
treinen worden volautomatisch ge-
lost, zonder dat de wagons ontkop-
peld hoeven te worden.
Vanaf twee buff erterreinen met een 

gezamenlijke opslagcapaciteit van 
2,5 miljoen ton wordt het erts via een 
twaalf kilometer lang transportban-
densysteem aangevoerd naar een 
pier met twee enorme scheepsbela-
ders met een gezamenlijke capaciteit 
van 24.000 ton per uur. Het trans-
portbandensysteem gaat door een 

twee kilometer lange tunnel onder 
een heuvel door.
De terminal speelt een belangrijke 
rol in de uitbreiding van de Brazili-
aanse exportcapaciteit van grond-
stoff en. Het erts wordt aangevoerd 
uit de zogenoemde IJzeren Vierhoek 

in de deelstaat Minas Gerais, wat al-
gemene mijnen betekent, met als 
centrum Belo Horizonte, op zo’n 
450 kilometer van Porto Sudeste. De 
ijzerertsvoorraden in het gebied 
worden geschat op ruim vijf miljard 
ton, waarvan twee miljard ton win-
baar. Een deel is van hoge kwaliteit, 

met een ijzergehalte tot 64 procent.
Porto Sudeste ligt maar een kleine 
500 kilometer van de plek waar Ha-
venbedrijf Rotterdam onder de 
naam Porto Central ook een nieuwe 
haven wil ontwikkelen. Het heeft  
daarover een overeenkomst gesloten 

Met slechts één overslagpier kan Porto Sudeste honderd miljoen ton ijzererts per jaar verwerken.

De winbare voorraden ijzererts worden 
geschat op twee miljard ton.

ROB MACKOR
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voor Railterminal Greenport Venlo

Gezocht

Ontwikkelaar/exploitant

www.tradeportnoord.com | railterminal@tradeportnoord.com

TLN en vakbonden:  
 CAO   Sociale partners in wegvervoer lijken elkaar in stilte al wat te naderen

Het loonoverleg in het 
wegvervoer wordt waar-
schijnlijk hervat. De vraag
is nu of de loonparagraaf 
opnieuw spelbreker zal 
worden.

De uitnodiging van de werkgevers 
ligt er en de vakbonden in het weg-
vervoer hebben die niet meteen van 
de hand gewezen. De kans is groot 
dat het cao-overleg tussen onder 
meer Transport en Logistiek Neder-
land (TLN), FNV Bondgenoten en 
CNV Vakmensen in de komende 
maand, na vele maanden van diep 
stilzwijgen tussen de sociale part-
ners, wordt hervat. De vraag is voor-
al waar de werkgevers mee komen.
Het overleg over een éénjarige cao 
voor de 140.000 werknemers in de 
bedrijfstak liep begin dit jaar vast op 
de looneis van de bonden – 3% - en 
het loonbod van de werkgevers van 
0%. Formeel zijn deze standpunten 
de afgelopen maanden, waarin de 
bonden bij verscheidene bedrijven 
acties op touw zetten, niet gewijzigd.
De bonden zeggen hun acties tot de 
door TLN voorgestelde overlegda-
tum van 10 september ook ‘gewoon’ 
voort te zetten. Of zij überhaupt 
weer aan de vergadertafel plaatsne-
men, moeten de werknemersorgani-
saties nog afstemmen met hun be-
sluitvormende organen, Bij FNV 
Bondgenoten moet dat besluit nog 
door zowel de ‘sectorraad beroeps-
goederenvervoer’ als door het ‘Lan-
delijk Actiecomité’. Deze bond heeft  
echter al laten weten dat de ‘bewe-
ging’ in het werkgeverskamp een 
grote stap vooruit is.
Zijn de standpunten op het oog niet 
gewijzigd, de achtergrond waarte-
gen het eventueel te hervatten over-
leg zich afspeelt, is dat wel. Zo heb-
ben de sociale partners elkaar 
inmiddels gevonden in een nieuwe 
‘SOOB-cao’, die inmiddels ook door 

het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid algemeen verbin-
dend is verklaard voor de periode 
van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 
2017. Deze SOOB-CAO regelt onder 
meer de fi nanciering van opleidin-
gen die de partners samen voor de 
wegvervoerbranche organiseren.

Succesje
Begin deze maand boekten de bon-
den opnieuw een succesje bij hun 
strijd voor een cao-loonsverhoging 
van 3%. De verhuisgroep Van der 
Ent BV en Stoof Verhuizingen, met 

vestigingen in Spijkenisse en Breda, 
bleek eerder deze maand bereid op 
deze looneis in te gaan. De ongeveer 
zeventig medewerkers kunnen per 1 
oktober op een loonsverhoging met 
dat percentage rekenen. Volgens 
FNV Bondgenoten zou de verhuis-
groep ‘moeite’ hebben met de ‘hals-
starrigheid’ van de TLN-onderhan-
delaars.
Het is niet de eerste werkgever die op 
individuele basis gehoor geeft  aan de 
looneis van de bonden. Enkele klei-
nere werkgevers gingen, soms onder 
de dreiging van acties, al eerder 

Wij zijn geschokt door het plotseling overlijden van onze collega

Pieter Cornelis Loch
Peter

Wij hebben Peter leren kennen als iemand die zeer betrokken was bij onze firma. 

Voor zijn jarenlange inzet als expediteur zijn wij hem zeer dankbaar. 

Wij wensen de familie veel sterkte met dit grote verlies.

Directie en medewerkers

IFO International Forwarding Office BV

Zaandam en Capelle aan den IJssel

Deeltijd-WW voor 
getroff en vervoerders

RUSSISCHE BOYCOT

Kuala Lumpur. Dat toestel werd bo-
ven Oekraïens grondgebied neerge-
haald door Russische separatisten. 
De Unie verbood de uitvoer van 
strategische goederen naar Rusland. 
Daarna sloot Rusland de grenzen 
voor Europese versproducten, zoals 
groente en fruit, vlees, vis, gevogelte 
en zuivel.
Transportbedrijven kunnen een
tijdelijke werkloosheidsuitkering 
(‘deeltijd-WW’) aanvragen voor 
werknemers die hun werk per week 
met ten minste 20% zien verminde-
ren door de sancties. Een andere 
voorwaarde is dat deze werkvermin-
dering gedurende twee tot maxi-
maal 24 weken per jaar optreedt. De 
uitkering kan aangevraagd worden 
bij het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid. | FOLKERT NICOLAI

Transportbedrijven die in proble-
men raken door de sancties tegen 
Rusland kunnen deeltijd-WW aan-
vragen. Dat heeft  minister Lode-
wijk Asscher van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid bekendgemaakt.   

Ze krijgen dan een WW-uitkering 
voor niet gewerkte uren wegens de 
wederzijdse boycot van Rusland en 
de westerse wereld. Asscher be-
schouwt derving van lading en om-
zet door vervoerders op Rusland als 
een ‘buitengewone omstandigheid 
die niet tot het gewone onderne-
mingsrisico’ kan worden gerekend.
De Europese Unie kondigde eerder 
deze maand sancties aan tegen Rus-
land, omdat dit land mogelijk mede 
de hand had in het neerhalen van de 
vlucht MH17 tussen Amsterdam en 

Azië schrapt met stille 
trom freighter uit vloot

LUCHTVRACHT

volgens CAPA in de sterk toegeno-
men concurrentie in de regio,  lagere 
tarieven en de hoge exploitatiekos-
ten van de freightervloot. Daarnaast 
was er ook een verschuiving van la-
ding naar de goedkopere belly-capa-
citeit en de containervaart. 
Aziatische vrachtmaatschappijen 
zoals Jade Cargo, JAL Cargo en 
Great Wall Airlines zijn onder druk 
van de mindere inkomsten al ver-
dwenen of hebben afscheid geno-
men van de freighters. Great Wall is 
daarbij opgegaan in China Cargo 
Airlines, terwijl Jade Cargo door de 
eigenaars werd opgedoekt. 

Marktleider
Cathay Pacifi c en Korean Air waren 
met ieder 26 vrachtvliegtuigen in 
2013 de grootste vrachtvervoerders 
in Azië, aldus CAPA. Het Taiwanese 
EVA Air, in 2006 nog marktleider, is 
ver teruggevallen met een vierde 
plek, terwijl China Airlines  met 21 
vrachtvliegtuigen naar een derde 
plek is opgeklommen. 
Andere grootmachten in Azië op 
vrachtgebied zoals China  Southern, 
Nippon Cargo Airlines  en Yangtze 
Express werden door CAPA niet 
meegenomen in het marktonder-
zoek. Volgens de onderzoekers ont-
breekt het bij deze maatschappijen 
aan voldoende informatie uit open-
bare jaarverslagen. | JOHN VERSLEIJEN

Europese luchtvaartmaatschappij-
en  zoals Air France-KLM  schrap-
pen al enige jaren onder druk van 
zware verliezen vrachtcapaciteit. 
Nu blijken de oude groeitijgers in 
Azië hetzelfde te doen, alleen stil-
ler.

Dat concludeert de Amerikaanse 
analist Centre for Aviation (CAPA) 
in een recente studie. Daaruit blijkt 
dat de helft  van de acht onderzochte 
grote luchtvaartmaatschappijen in 
het Verre Oosten sinds 2012 een 
aanzienlijke afslankingskuur op 
vrachtgebied  hebben doorgemaakt. 
Grote namen als Cathay Pacifi c, Air 
China, Singapore Airlines, Asiana, 
China Eastern, EVA Air, China Air-
lines en Korean Air hadden in 2013 
met 135 vrachtvliegtuigen bijna 10% 
minder freightercapaciteit dan in 
2012. De vrachtvloot van de acht 
maatschappijen is daarmee terug op 
het niveau van 2006, constateert 
CAPA. 
De onderzoekers zagen wel verschil-
len tussen de verschillende maat-
schappijen. Zo wisten Cathay, Kore-
an en China Eastern over de 
onderzochte periode nog wel vracht-
vliegtuigen aan de vloot toe te voe-
gen, terwijl juist Singapore Airlines 
en EVA Air sterk het mes hebben ge-
zet in het aantal vrachtvliegtuigen.
De reden voor de vlootreductie lag 
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Hamburg wint terrein 
in containeroverslag

HALFJAARCIJFERS

geklommen tot plaats twee. Antwer-
pen groeide in de eerste helft  van dit 
jaar met 2,9% tot 4,4 miljoen teu.
Het Hamburgse havenbestuur ver-
wacht dat de groei in de container-
overslag over heel 2014 op zeker 5% 
uitkomt en hoopt stiekem dat de 
grens van de tien miljoen teu in zicht 
komt. Het aantal schepen van meer 
dan 10.000 teu steeg met bijna 30% 
tot 244 stuks.
Het havenbestuur hamert er nog 
maar eens op dat de Elbe dringend 
verdiept moet worden om de toe-
gankelijkheid op peil te houden. De 
rechtbank in Leipzig doet in oktober 
uitspraak in deze slepende kwestie. 
Twee jaar geleden werd de al in gang 
gezette operatie na een door de mi-
lieubeweging gewonnen beroeps-
zaak stilgelegd. | ROB MACKOR

De haven van Hamburg heeft  in de 
eerste helft  van het jaar marktaan-
deel in de containeroverslag in 
Noordwest-Europa gewonnen. De 
Noord-Duitse haven zegt van 25,7 
naar 26,7% te zijn gegaan.

In de eerste zes maanden groeide de 
containeroverslag met 6,8% tot 4,8 
miljoen teu. Daarmee werd het gat 
met marktleider Rotterdam, dat na 
de kredietcrisis van 2008 veel markt-
aandeel won, aanmerkelijk kleiner. 
De Maashaven behandelde in het 
eerste semester 6,3 miljoen teu en 
groeide met 1,9%.
Eerder haalden de Duitsers Antwer-
pen al in. De Belgische haven was na 
het verlies van Hamburg in de peri-
ode 2009/2011 van bijna een kwart 
van de totale containeroverslag op-

Pepsi en Nestlé voegen 
hun distributie samen 

LOGISTIEK

concurrentie zou vallen. Daarnaast 
zijn mededingingsaspecten een pro-
bleem bij het samenvoegen van de 
logistiek. Dat vergt dan ook een 
goed juridisch samenwerkingsmo-
del, aldus het Nederlandse kennisin-
stituut. 
Logistiek dienstverlener STEF kreeg 
uiteindelijk de opdracht van de twee 
concerns om vanuit het distributie-
centrum in Saintes bij Brussel de ge-
zamenlijke bevoorrading in België 
en Luxemburg te gaan doen. In to-
taal is nu 21.000 ton aan klanten uit-
geleverd. Daarvan was 90% gecom-
bineerde vracht. 
Tri-vizor was daarbij als onafh anke-
lijke trustee niet alleen verantwoor-
delijk voor het gescheiden houden 
van gedetailleerde informatie over 
kosten en klanten, maar zorgde er 
ook voor dat er goede afspraken la-
gen voor de verdeling van de kosten-
voordelen.
Volgens Tri-vizor is het nu zaak 
meer partijen geïnteresseerd te krij-
gen om de logistiek samen met Nest-
lé en Pepsi te bundelen en zo te ko-
men tot een gemeenschappelijk 
distributiecluster. Dit opschalen van 
het project kan daarbij voor de deel-
nemers al gauw een besparing op de 
distributiekosten opleveren van 10 
tot 15%, aldus Tri-vizor. | JV

PepsiCo en Nestlé hebben in het 
kader van het Europees onder-
zoeksproject CO3 de distributie 
van vers en gekoelde producten 
voor afnemers in België en Luxem-
burg met succes gebundeld.
 
Zo is door de twee levensmiddelen-
giganten de uitgaande distributie, 
magazijnbeheer en co-packing van-
uit een gemeenschappelijk verdeel-
centrum bij Brussel samengevoegd. 
Behalve aanzienlijke kostenbespa-
ringen en minder CO2-uitstoot le-
verde deze gemeenschappelijke  aan-
pak ook een hoger serviceniveau 
voor de klanten op, meldt het Neder-
landse logistiek kennisinstituut Di-
nalog, dat zijdelings betrokken was 
bij de test. Het logistiek project werd 
geheel begeleid door het Antwerpse 
logistiek adviesbureau Tri-vizor.
‘Fabrikanten van gekoelde en vers-
producten hebben vaak last van een 
lage beladingsgraad bij de laatste ki-
lometers voor afl evering bij de dis-
tributiecentra van de retailers. In de 
praktijk blijft  het moeilijk om een 
goede samenwerking tussen con-
currenten van de grond te krijgen en 
zo kosten te besparen’, aldus Dina-
log. Vele pogingen sneuvelden ook 
doordat partijen vreesden dat ge-
voelige informatie in handen van de 
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 op naar herkansing

overstag. Bij voorgaande loononder-
handelingen in de bedrijfstak ge-
beurde nu en dan hetzelfde, met als 
resultaat dat de werkgevers uiteinde-
lijk alsnog met een voor de bonden 
aannemelijk loonbod kwamen.
CNV Vakmensen wist intussen te 
melden dat expresvervoerder UPS 
weliswaar bereid zou zijn de door de 
bonden verlangde loonsverhoging te 
betalen, maar daarmee wil wachten 
tot er een nieuwe TLN-cao is bereikt. 
Het bedrijf heeft  de met de loonron-
de gemoeide middelen al gereser-
veerd, maar wil met de bonden geen 

tijdelijke cao sluiten. Als TLN, de 
Vereniging Verticaal Transport en 
de vakbonden straks tot een lagere 
loonsverhoging zouden komen, dan 
zou UPS zich genoodzaakt zien het 
verschil van zijn werknemers terug 
te vorderen. Dat wil UPS niet, aldus 
nog steeds CNV Vakmensen.
Uiteraard houden alle partijen voor-
lopig de lippen verder stijf op elkaar. 
Dat duidt erop dat in stilte naar een 
oplossing voor de impasse wordt ge-
zocht. Opvallend is dat de vakbon-
den in hun uitingen naar buiten toe 
nog wel spreken over een looneis, 

maar daar het eerder geëiste percen-
tage niet meer bij noemen. Zo gaat 
FNV Bondgenoten op 9 september, 
daags dus voordat het overleg over 
de TLN-cao weer zou moeten wor-
den hervat, het overleg met Van 
Uden Logistics in over een ‘arbeids-
voorwaardenregeling’.
Dat overleg moet wat deze bond be-
treft  gaan over een ‘fatsoenlijke’ 
loonsverhoging. Eerder al zegde Van 
Uden Logistics toe een bijdrage te le-
veren aan de fi nanciële compensatie 
voor de kosten van een nieuwe, be-
tere maar duurdere, pensioenrege-
ling. Bij Van Uden wordt gepraat 
over een arbeidsvoorwaardenrege-
ling die niet voor de chauff eurs bij 
dit bedrijf geldt. Die vallen namelijk 
onder de TLN-cao.

Verdringing
De vakbonden hebben de afgelopen 
tijd de onderhandelingsbasis voor 
het bedrijfstaksgewijze cao-overleg 
verbreed. De aanvankelijke inzet 
van zowel FNV als CNV was alleen 
een looneis van 3% en een éénjarige 
CAO, waarna meteen kon worden 
begonnen aan een grondige herzie-
ning van het cao-gebouw.
Dat is nu ook veranderd. Als FNV 
Bondgenoten opnieuw met de werk-
gevers wil gaan praten, dan moet het 
gesprek wat deze bond betreft  gaan 
over het onderwerp ‘loon’ – zonder 
percentage – , verder over het derde 
jaar WW, dat door het kabinet is af-
geschaft , en over de ‘strijd tegen ver-
dringing’. Met het laatste bedoelt de 
bond de opmars van chauff eurs uit 
Midden- en Oost-Europa.
De bond heeft  een ‘tienpuntenplan’ 
opgesteld om aan die verdringing 
een halt toe te roepen, onder meer 
door opdrachtgevers in het vervoer 
medeverantwoordelijk te maken 
voor de naleving van de Nederland-
se cao, de regels voor cabotage en de 
rij- en rustregelgeving.
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D
e timing van de 
start is een tref-
fend voorbeeld 
van hoe je dat 
‘met de kennis 

van nu’ wellicht anders gedaan 
zou hebben. Op 1 september 
2008 gaf de toenmalige Rotter-
damse burgemeester Ivo Op-
stelten offi  cieel het startschot 
voor het project, waar indertijd 
een prijskaartje van drie miljard 
euro aan hing. Precies twee we-
ken later ging de Amerikaanse 
zakenbank Lehman Brothers 
ten onder. En dat was de directe 
aanleiding tot de kredietcrisis, 
die uitmondde in een jarenlan-
ge recessie die de wereld nog 
steeds niet te boven is.
Eén van de vele gevolgen was een 
abrupt einde aan de snelle groei 
van het wereldwijde container-
vervoer, met toenames tot in de 
dubbele cijfers. De aanleg van 
Maasvlakte 2 was juist voor een 
belangrijk deel gebaseerd op de 
veronderstelling dat de contai-
nerstroom jaarlijks met zeker 
drie tot vier procent, dus met en-
kele honderdduizenden teu’s, 
zou blijven groeien. Om die re-
den tekende het Havenbedrijf 
maar liefst vier grote container-
terminals in, samen goed voor 
minstens zeventien miljoen 
twintigvoets eenheden per jaar.
Nu, zes jaar later, moet worden 
geconstateerd dat die groei is uit-
gebleven. Vorig jaar kwam de 
overslag uit op 11,6 miljoen teu, 

ongeveer 300.000 minder dan de 
11,9 miljoen van 2008. In het sce-
nario van het Havenbedrijf had dat 
14 à 15 miljoen teu moeten zijn. In 
dat geval was het nieuwe havenge-
bied waarschijnlijk al in gebruik 
geweest, want de twee nieuwe ter-
minals, Rotterdam World Gateway 
en APM Terminals Rotterdam II, 
hebben beide na de terugval in 
vooral 2009 besloten om de aanleg 
te temporiseren. Beide hadden de 
contracten voor de nieuwe termi-
nals overigens al in 2006 getekend.

Triple A-locatie
Sindsdien zijn er geen nieuwe klan-
ten meer gestrikt voor het nieuwe 
havenareaal, dat dankzij zijn lig-
ging direct aan zee en een water-
diepte van zo’n twintig meter wel 
geldt als triple A-locatie. Welis-
waar hebben het Loodswezen, de 
Roeiers en de Zeehavenpolitie be-
sloten een deel van hun vaartuigen 
in de nieuw aan te leggen Prinses 
Margriethaven af te meren, maar 
dat zet in termen van gronduitgift e 
niet echt zoden aan de dijk. Dat 

geldt ook voor de nieuwe Rijks In-
spectie Terminal van de overheids-
diensten Douane, ILT en NVWA. 
De twee nieuwe terminals hebben 
verder besloten om na de opleve-
ring van de eerste fase pas uit te 
breiden als de markt daar om 
vraagt. Aanvankelijk was het de 
bedoeling direct door te bouwen, 
maar de terminals hebben hun am-
bities bijgesteld. Daarom neemt 
APMTRII voorlopig 86 van de be-
schikbare 167 hectare in gebruik 
en RWG 108 hectare van het 157 
hectare grote terrein. Met andere 
woorden, voorlopig wordt iets 
minder van de maximaal uit te ge-
ven duizend hectare daadwerkelijk 
in gebruik genomen, waarbij wel 
aangetekend moet worden dat er in 
totaal 324 hectare aan de twee ter-
minals is verhuurd.
En dat is dan weer bijna de helft  van 
de 700 hectare die de aannemers-
combinatie Puma (Boskalis en Van 
Oord) in opdracht van het Haven-
bedrijf heeft  aangelegd. Dat con-
tract omvatte verder onder meer de 
aanleg van de zeewering, de wegen 

Het aftellen 
Nog een maand of twee. Dan gaan de containerkra

van de aanleg van het 2.00
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Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl

ROB MACKOR
redactie@nieuwsbladtransport.nl

De opeenhoping van bloed in enig li-
chaamsdeel, met name in het hoofd. 
Dat is volgens de goeie ouwe Van Dale 
de eerste betekenis van het woord con-
gestie dat, in de betekenis van een ver-
stopte haven, de inhoud van deze krant 
de afgelopen maanden goeddeels heeft  
bepaald. Ongetwijfeld heeft  de haven-
congestie de laatste tijd ook voor de no-
dige lichamelijke congestie gezorgd. 

Kloppende halsslagaderen, rood aangelopen hoofden, klot-
sende oksels. Het is het lot van planners, truckers, barge en 
spoor operators, die zich in de gekste bochten moeten wrin-
gen in hun gevecht met vertragingen, wachttijden en con-
stant wisselende planningen.

Het is dat ook geen toeval dat dit dossier ‘Maasvlakte 2’ gro-
tendeels in het teken staat van de huidige malaise. Wat de ach-
terliggende oorzaken ook zijn, duidelijk is dat ze voortvloeien 
uit een capaciteitstekort bij ECT op de (eerste) Maasvlakte, 
veruit de grootste speler in de Rotterdamse containersector. 
Opmerkelijk genoeg ligt juist deze speler zwaar in de clinch 
met Havenbedrijf Rotterdam over de uitbreiding van de over-
slagcapaciteit op Maasvlakte 2. Die zaak, met een eis tot scha-
devergoeding van 1,3 miljard euro, is inmiddels voor de rech-
ter geweest, die daarover op 24 september uitspraak doet. 
Hoe die bal ook rolt, duidelijk is dat de huidige situatie 
schreeuwt om extra overslagcapaciteit.

Dat doen ook de containertruckers, onder meer bij monde 
van JGT uit Hoogvliet (pag. 11). Hij kan niet wachten tot de 
kranen gaan draaien op de nieuwe terminals Rotterdam 
World Gateway (RWG) en APM Terminals Rotterdam Maas-
vlakte 2 (APMTR2). Wanneer dat precies gaat gebeuren is 
nog niet bekend, maar in elk geval in de komende maanden. 
Hij denkt niet alleen dat de huidige congestie zal oplossen, 
maar ook dat de hele haven een nieuw tijdperk ingaat, met 
een veel soepeler afh andeling van het wegvervoer dan tot nu 
toe het geval is. Veel zal daarbij overigens afh angen van het 
tempo waarin de nieuwe terminals de onvermijdelijke kin-
derziekten onder de knie krijgen.

Havenondernemer André Kramer (pag. 12) heeft  dagelijks te 
maken met de vertragingen, maar op een andere manier. Zijn 
Rotterdam Container Terminal (RCT) ligt naast ECT’s Delta 
Terminal op Maasvlakte 1 en hij schuift  die naar voren als op-
vangpost voor binnenschepen die maar een paar containers 
bij ECT hoeven te laden of te lossen. Zo kan ECT zich op de 
grote stromen richten. Dat idee legt hem geen windeieren; da-
gelijks neemt hij al zo’n 300 containers van ECT over. Boven-
dien past het naadloos in zijn streven om te gaan fungeren als 
‘barge service center’, een concept waarvoor het bedrijf zich 
al jaren sterk maakt.

Ook hij kijkt uit naar de opening van RWG en APMTR2. 
RCT ligt als een spin in het web tussen de vijf bestaande en 
nieuwe terminals en zou daarin een rol kunnen geen spelen 
als uitwisselpunt voor die dunne stromen. Zonder zo’n faci-
liteit zou Rotterdam zijn functie als hub voor feederlading 
zelfs kunnen kwijtraken, zegt Kramer. Maar dan zullen de 
grote terminals het wel eerst eens moeten worden over de 
techniek en over de verdeling van de kosten. Daarover wordt 
achter de schermen al maanden onderhandeld, tot dusverre 
zonder resultaat. Duidelijk is al wel dat een eventueel ak-
koord hoe dan ook te laat komt, want de nieuwe terminals 
gaan binnen een paar maanden open. Laten we hopen dat dat 
niet tot nieuw oponthoud leidt. Zo’n zeperd kan Rotterdam 
zich niet nogmaals veroorloven.

Een nieuw tijdperk?
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en spoorwegen en de containerka-
de van de nieuwe terminals. De 
resterende 300 hectare hoort bij de 
tweede fase, die ook pas zal worden 
uitgevoerd als de markt aantrekt.
In het geval van de containersector 
kan dat nog wel even duren. Het 
nieuwe tweetal is samen goed voor 
vijf miljoen teu per jaar (2,7 mil-
joen voor APMTRII en 2,35 mil-
joen voor RWG) en in de huidige 

markt kan Rotterdam daar nog ja-
ren mee vooruit. Het is bovendien 
niet uitgesloten dat de capaciteit 
van het nieuwe duo in de praktijk 
groter uitpakt. Ze worden beide 
immers ‘state of the art’: volledig 
geautomatiseerd en uitgerust met 
het modernste en  meest effi  ciënte 
overslagmaterieel, waaronder ’s 
werelds grootste kranen.

Om die reden heeft  ook de geves-
tigde orde, marktleider ECT, beslo-
ten de Delta Terminal grondig te 
moderniseren. Het bedrijf instal-
leert onder meer vijf nieuwe kade-
kranen, vervangt een groot deel 
van de automatische terminalwa-
gens (agv’s) en voegt de voormalige 
deelterminals DDE en DDW sa-
men. Dit om concurrerend te kun-
nen blijven in de wetenschap dat 

APL, Mitsui, Hyundai en CMA-
CGM hoe dan ook naar RWG zul-
len overstappen omdat ze aandeel-
houder in de nieuwe terminal zijn.
Pijnlijk genoeg legde het bedrijf 
daarmee ook de basis voor de hui-
dige congestieproblemen, die de 
Rotterdamse haven al maanden in 
hun greep houden. Voor de op-
bouw van de nieuwe kranen ging 

een kade deels buiten gebruik en 
de integratie van  de systemen 
van de DDE- en DDW-terminal 
bleek lastiger dan verwacht. De 
hele operatie viel bovendien sa-
men met een onverwachte zo-
merpiek in de containeraanvoer. 
De gevolgen zijn bekend: lange 
wachttijden voor de barge ver-
voerders en containertruckers, 
congestietoeslagen en het uitwij-
ken van een fors ladingpakket 
naar Antwerpen.

Juridische strijd
Zoals bekend is ECT ook nog 
verwikkeld in een juridische 
strijd met het Havenbedrijf, dat 
RWG en APM Terminals in 2006 
op een onrechtmatige manier 
zou hebben bevoordeeld bij het 
toekennen van de concessies 
voor de nieuwe terminals en be-
wust overcapaciteit gecreëerd 
zou hebben. Het bedrijf claimt 
maar liefst 1,3 miljard euro als 
vergoeding voor toekomstige 
schade. De huidige congestie-
problemen lijken de zaak van 
ECT er echter niet sterker op te 
maken. Kennelijk is er wel dege-
lijk capaciteit nodig, al was het 
maar om pieken op te vangen.
De uitspraak in de rechtszaak 
van ECT tegen het Havenbedrijf 
is op 24 september. Kort daarna 
openen RWG en APMTRII de 
poort. Dat worden interessante 
tijden.

ROB MACKOR

is begonnen
nen op Maasvlakte 2 draaien, ruim zes jaar na de start 

00 hectare grote havengebied.

MV2 wordt proeft uin 
voor gezamenlijke 
inspectie Douane
De komst van Maasvlakte 2 is voor 
de Douane reden om de gezamen-
lijke controle door diverse inspec-
tiediensten vorm te geven in de 
Rotterdamse haven. Op Schiphol 
heeft  de Douane daar als regisseur 
van de inspectiediensten al enig 
succes mee behaald.

Deze regiefunctie wil de Douane-
dienst in Rotterdam vergelijkbaar 
invullen, om dan tevens de huisves-
ting  gezamenlijk aan te pakken, 
meldt de woordvoerder van de belas-
tingdienst/Douane desgevraagd.
Daarom wil de Douane een Rijks In-
spectie Terminal (RIT) voor de 
Tweede Maasvlakte bouwen die 
naast het huidige Douanekantoor op 
de Maasvlakte komt te liggen en in 
de tweede helft  van 2016 moet wor-
den opgeleverd. Door de uitbreiding 
zal de oppervlakte van het huidige 
douanecomplex verdubbelen tot on-
geveer vier hectare, stelt de Rijksge-
bouwendienst.
Met de bouw van de RIT wil de Dou-
ane de verwachte groei van het goe-
derenvolume opvangen als gevolgd 
van de komst van Maasvlakte 2. De 
dienst wil verder nauw samenwer-
ken met de Inspectiedienst Leefom-
geving en Transport (ILT), het oude 
IVW,  en de Nederlandse Voedsel en 
Warenautoriteit (NVWA). Niet al-
leen wordt zo de effi  ciëntie van het 
toezicht verbeterd, maar ook kun-
nen op de lange termijn kostenvoor-
delen worden behaald. 

One stop
Controles zullen straks gecombi-
neerd worden zodat een soort ‘one 
stop shop’ ontstaat.  Daarbij zal de 
Douane bij deze EU-buitenpost 
eventueel net zoals op Schiphol de 
loketfunctie krijgen voor het relatief 
simpele controlewerk van alle ande-
re inspectiediensten. ILT en NVWA 
zullen pas bij de wat moeilijkere of 
complexere klussen worden inge-
schakeld. Op Schiphol hebben de 
diensten met deze rolverdeling al 
goede ervaringen gemaakt.   
De Douane zoekt al enige tijd naar 
een effi  ciëntere manier om de in-
specties van goederen uit te voeren 

in de Rotterdamse haven. Dat kan 
door een betere afstemming, maar 
ook door een gespecialiseerde in-
richting van de toekomstige RIT die 
aan de modernste en hoogste nor-
men gaat voldoen, stelt de Rijksge-
bouwendienst. Daarbij nam de be-
lastingdienst/Douane het initiatief 
om namens de overige diensten de 
nieuwe terminal te bouwen. Over 
het gebruik en de inrichting wordt 
overigens nog nagedacht met de ILT 
en NVWA.
Het Rotterdamse bedrijfsleven 
wordt straks met de RIT aanzienlijk 
beter bediend met een snelle afh an-
deling van de goederen volgens de 
laatste inzichten en modernste me-
thoden. ‘Het betekent een verster-
king van en stimulans voor bedrij-
ven in de Rotterdamse haven’, maar 
ook een ondersteuning van de haven 
als ‘Gateway to Europe’, stelt de 
Douane. 

Kosten
Wat het nieuwe gebouw de belas-
tingbetaler gaat kosten, kan de 
woordvoerder van de Douane nog 
niet zeggen. Dat hangt er ook vanaf 
wat er in het lopende consultatiepro-
ces tussen onder meet de Rijksge-
bouwendienst en de betrokken advi-
seurs wordt afgesproken. Wel blijven 
de controles van de Douane op het 
huidige adres aan de Bosporusstraat 
5 gewoon doorgaan tijdens de bouw-
werkzaamheden. De RIT zal verder 
ook onderdak gaan bieden aan aan-
vullende activiteiten zoals een prak-
tijktrainingscentrum en een hon-
dentrainingsbaan. 
De bouw moet medio 2015 begin-
nen. De aanbesteding is inmiddels 
in gang gezet met de selectie van een 
multidisciplinair ontwerpteam met 
daarin architectenbureau cepezed, 
Hosper landschapsarchitectuur en 
stedebouw, IMd Raadgevende Inge-
nieurs, DGMR Adviseurs en Valstar 
Simonis Adviseurs installatietech-
niek.
De RIT wordt de eerste in Neder-
land. Of de Douane ook elders, zoals 
op Schiphol en in Amsterdam een 
vergelijkbare opzet overweegt, is 
nog onduidelijk. | JOHN VERSLEIJEN

Het is niet uitgesloten dat de capaciteit 
van de nieuwe terminals groter uitpakt.

Omvang totaal 2.000 ha. 

Omvang bedrijfsterreinen 1.000 ha. 

Ruimte voor infrastructuur 190 ha. 

Ruimte voor zeeweringen 165 ha. 

Vaarwegen en havenbekkens 490 ha. 

Op- en overslag containers 630 ha.

Chemie 190 ha.

Distributie 180 ha.

Capaciteit containeroverslag 17 miljoen teu per jaar 

Wegen (twee maal tweebaans) 13 km.

Spoorwegen (dubbelspoor) 15 km. 

Kademuren 13 km.

FEITEN & CIJFERS MAASVLAKTE 2
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tot één krachtige community. Door slim hergebruik van 
unieke data werken onze aangesloten gebruikers sneller en 
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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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Truckers verwelkomen ‘MV2’
Het zeecontainervervoer over de weg juicht de Tweede Maasvlakte toe.

Er breekt een ‘heel nieuw tijdperk aan’, met minder lang wachten. 

ouder zijn dan zeven jaar.
Met die gewichtslimiet van 3,5 ton 
zitten containertruckers natuurlijk 
helemaal niet, maar heel wat ander 
havenvervoer – denk aan de toeleve-
ring aan schepen – ondervindt hier 
wel degelijk gevolgen van. De ver-
scherpte milieu-eisen, waarbij trek-
kers van de generaties Euro III en IV 
worden buitengesloten, betekenen 
voor veel zeecontainervervoerders 
intussen dat ze fors in nieuw materi-
eel hebben geïnvesteren om op de 
Tweede Maasvlakte te mogen rijden.
JTG bijvoorbeeld, het bedrijf van Eef 
de Jong, stak de laatste jaren zeker 
twee miljoen euro extra in Euro V- 
en VI-voertuigen, boven op de nor-
male investeringen. ‘Het voordeel is 
wel dat we nu over een superjong wa-
genpark beschikken’, zegt de onder-
nemer. Hij verwacht wel een ‘shake-
out’ in zijn bedrijfstak. ‘Kleinere 
bedrijven met pakweg tien auto’s 
zullen, als de Tweede Maasvlakte 
opengaat, teruggaan naar vijf auto’s.’
Voor die kleinere vervoerders zijn de 
nieuwe slottijden ook niet te doen, 
denkt De Jong. ‘Ze missen de schaal-
grootte om steeds meer grote contai-
nerterminals af te rijden. We begon-
nen in Rotterdam ooit met één grote 
containerterminal. Het werden er 
twee en drie en binnenkort zijn het 
er vijf. Ons bedrijf kan het organisa-
torisch wel oplossen om al die termi-
nals zo effi  ciënt mogelijk aan te 
doen. We hebben meer auto’s op de 
weg, met meer chauff eurs, waarvoor 
je optimale routes langs al die termi-
nals kunt plannen. Kleine bedrijven 
lukt dat niet.’

Z
eecontainervervoerders 
over de weg zien reik-
halzend uit naar de 
opening van de Tweede 
Maasvlakte. Zeker, ze 

hebben zich terdege op de haven-
uitbreiding moeten voorbereiden 
en dat heeft  ook forse investeringen 
gekost. Maar daar staat heel wat te-
genover. De congestie in en rond de 
haven zal afnemen, de wachttijden 
bij de terminals nemen af en de 
Rotterdamse haven krijgt in wezen 
een algehele opfrisbeurt.
Eef de Jong van De Jong-Grauss 
Transport (JGT) uit Hoogvliet, een 
van de grotere ‘truckers’ van zeecon-
tainers, spreekt van ‘een heel nieuw 
tijdperk’. Hij heeft  de tijden nog 
meegemaakt dat een containerschip 
met een capaciteit van 2.000 teu een 
forse jongen was, zelfs in de haven 
van Rotterdam. ‘Vandaag de dag zijn 
dat feederschepen.’ De Jong is er van 
overtuigd dat de nieuwe Maasvlakte 
de hele haven naar een hoger niveau 
kan tillen.
Tegenwoordig worden in Rotterdam 
schepen van 16.000 teu en meer ge-
lost en geladen, waarbij vele duizen-
den containers van en op de kade 
moeten worden overgeheveld. Dat 
proces loopt, op z’n zachtst gezegd, 
vaak niet lekker. Wie daar schuld 
aan heeft  – terminals die het werk 
niet aankunnen, rederijen wier 
schepen zich te laat bij de terminal 
melden – doet er in dit verhaal even 
niet toe.
Zeker is echter dat zeecontainerver-
voerders over de weg er hevig last 
van hebben, omdat hun chauff eurs, 
en het materieel, soms vele uren op 
het terminalterrein moeten door-

brengen om één container af te ge-
ven of op te pikken. Het valt vaak 
ook niet mee de kosten hiervan aan 
de opdrachtgever door te berekenen. 
De Alliantie van Zeecontainerver-
voerders (AZV), een deelmarkt van 
Transport en Logistiek Nederland, 
verwacht dat de capaciteitsuitbrei-
ding in Rotterdam die wachttijden 
fl ink zal terugdringen. 

Automatische voormelding
Deze organisatie is nauw betrokken 
bij de voorbereiding van de haven-
uitbreiding. Daarbij gaat het bij-
voorbeeld over de volledig geauto-
matiseerde voormelding van 
containers bij de nieuwe terminals 
van APM Terminals MVII en Rot-
terdam World Gateway (RWG). Het 
doel van die automatisering is het 
laad- en losproces te stroomlijnen. 
De vervoerder die een container 
naar de haven brengt of er één gaat 
afh alen, dient via internet tijdig de 
relevante documenten via het ha-
venbrede systeem Road Planning 
van Portbase in te dienen en dient 
zich eveneens via de computer van 
een ‘slottijd’ te voorzien, een tijdven-
ster waarbinnen hij bij de terminal 
voor het inleveren of ophalen van 
een container terechtkan.
De regels daarvoor zijn vrij strikt. 
APM wil op de nieuwe terminal op 
‘MV2’ een slottijd hanteren van een 
half  uur. Maar de terminal geeft  de 
containertruckers wel wat respijt. 
Wie duidelijk zijn best heeft  gedaan 

deze slottijd te halen, maar bijvoor-
beeld in een fi le heeft  gestaan, mag 
maximaal drie kwartier later ko-
men. Gunstig voor de wegvervoer-
der is ook dat de terminal een chauf-
feur die drie kwartier vóór de slottijd 
komt aanrijden, probeert zo snel 
mogelijk te helpen.
Bij de andere nieuwe terminal, Rot-
terdam World Gateway dus, is de 
lengte van de slottijd nog niet defi ni-
tief vastgesteld. Hierover wordt nog 
overlegd met onder andere de AZV. 
De uitslag hangt ook af van de resul-
taten van de proef die deze zomer is 

begonnen met de overslag van con-
tainers op de nieuwe locatie. Voorlo-
pig wordt uitgegaan van een slottijd 
van twee uur, met een zogenoemde 
tolerantie van een half uur vóór en 
na die periode.
De voormelding via Road Planning, 
in combinatie met correcte docu-
menten voor melding import en ex-
port en de aanvraag van een slottijd, 
zal voor de meeste vervoerders eer-
der een gemak dan een extra belas-

ting zijn. Als dit systeem straks bij 
beide nieuwe terminals perfect 
werkt, worden wachttijden automa-
tisch beperkt tot hooguit de lengte 
van de slottijd. Een voorwaarde is 
wel dat de vervoerder er zich, wat 
zijn IT-systeem betreft , op zal moe-
ten instellen.
Voor grotere vervoerders is dit geen 
enkel probleem, maar veel kleinere 
spelers in de markt voor container-
trucking zullen er misschien moeite 
mee hebben. En beide terminals 
hebben al laten weten geen chauf-
feursbalie te openen, maar in de eer-
ste maanden hooguit een soort vlie-
gende keep aan te bieden in de 
gevallen waarin het fout dreigt te 
gaan. Vervoerders kunnen zich via 
internet oriënteren op de website 
van Portbase of bijvoorbeeld op die 
van maximaledoorstroming.nl, die 
ook naar alle in dit geval belangrijke 
informatie leidt.

Investeren
Veel zeecontainervervoerders over 
de weg hebben fors moeten investe-
ren in nieuw materieel om straks de 
Tweede Maavlakte op te mogen. 
Voor dieselvoertuigen gelden vrij 
strenge beperkingen. Voertuigen 
met een op of na 1 januari vorig jaar 
gekentekend voertuig – vanaf 3,5 
ton totaalgewicht! – moeten op de 
nieuwe Maasvlakte voldoen aan de 
Euro VI-norm. Je mag de MV2 ook 
op met vóór die datum gekenteken-
de Euro V-voertuigen, mits die niet 
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Vooral voor kleinere 
vervoerders kan het  
nieuwe IT-systeem 
een belasting zijn.

FOLKERT NICOLAI

Het inleveren of ophalen van containers moet op de nieuwe terminals volgens strikte regels en binnen afgesproken slottijden, waardoor het gesmeerd zou moeten verlopen.



DOSSIER12
NIEUWSBLAD TRANSPORT 20-26 AUGUSTUS 2014

Kleine ladingvolumes eerst naar  
der dan tien containers af. Dat is in-
effi  ciënt. Beter is het om die kleine 
ladingen te bundelen op één centra-
le plek en vanaf daar over de weg of 
de interne baan naar de terminals te 
brengen.’ 
Met zijn ‘strategische ligging’ aan de 
Hartelhaven, tussen alle grote ter-
minals in, acht Kramer zijn eigen 
RCT een zeer geschikte plek voor 
zo’n centraal lospunt. ‘Veertig pro-
cent van alle binnenvaartschepen 

die naar de Maasvlakte komen, moet 
toch al bij ons zijn voor het brengen 
of halen van lege containers, want 
wij functioneren ook als empty con-
tainer depot.’ 
Vanwege de congestieproblemen 
heeft  RCT ook grotere ladingen af-
genomen, maar het oorspronkelijke 
idee gaat uit van schepen met ladin-
gen tot 20 containers. Het is niet de 
eerste keer dat de Kramer Group 
helpt bij het bestrijden van dichtslib-

Congestieproblemen hebben de Rotterdamse 

haven al de hele zomer in hun greep. Schepen 

wachten soms niet uren, maar dagen op hun

plek langs de kade. Het barge service center

is een van de oplossingen.

C
ongestie ECT Delta 
gaat nog weken duren’, 
luidt de voorpagina-
kop van Nieuwsblad 
Transport op 4 juni. 

Voor André Kramer, directeur van 
de Kramer Group, waaronder ook 
de Rotterdam Container Terminal 
(RCT) op de Maasvlakte valt, is het 
aanleiding om contact op te nemen 
met directeur Jan Westerhoud van 
ECT. ‘Ik heb voorgesteld om de 
binnenvaartschepen voor een deel 
op onze terminal aan de Hartelha-
ven af te handelen’, zegt Kramer. 
‘Dat kort de wachttijden bij ECT 
in.’ Een maand later ontvangt RCT 
dagelijks al meer dan 100 contai-
ners die voor ECT bedoeld zijn. 
Maar vlekkeloos verloopt de opera-
tie nog niet.

Vanaf RCT worden de containers 
over de weg naar ECT’s Delta termi-
nal gebracht. ‘Dat externe transport 
handelen we af op een fi ft yfi ft ybasis’, 
zegt Kramer. ‘ECT’s wegtransport-
bedrijf Maasvlakte Transport doet 
de ene helft , en wij de andere. Maar 
om dat transport eff ectief af te han-
delen is een constante aanvoer van 
containers nodig, en die ontbreekt 
nog. Dat betekent dat het wegtrans-
portbedrijf dat wij inhuren, soms 
niets te vervoeren heeft . Voor een 
goede afwikkeling van de extra con-
tainers is het noodzakelijk om ook ’s 
nachts te rijden, maar geen enkele 
wegvervoerder wil ’s nachts trucks 
en chauff eurs beschikbaar stellen als 
er geen zekere aanvoer van lading is. 
Daarom is die constante aanvoer zo 
belangrijk.’

Nadat de eerste tien dagen, waarin 
RCT in totaal zo’n 1.200 containers 
van de ECT Delta terminal over-
nam, succesvol verliepen, werd afge-
sproken om in ieder geval gedurende 
de congestie bij ECT 150 containers 
per dag via RCT af te handelen. ‘Dat 
werden er vrijwel direct 300 per dag’, 
zegt Kramer. ‘Maar dat geeft  niet. 
Wij kunnen hier 1.800 containers 
per dag verwerken, zelf doen we er 
800, dus ruimte om op te schalen is 
er wel. Het probleem is dat na vijf da-
gen van 300 containers per dag, in-
eens twee dagen helemaal niets 
komt.’ Omdat de vertragingen bij 
ECT inmiddels grote gevolgen heb-
ben, zoals het uitwijken van de G6-
schepen en het massaal heff en van 
congestietoeslagen door reders, 
spoor- en wegvervoerders, heeft  het 
Havenbedrijf Rotterdam besloten 
om in te grijpen en een maatregelen-
pakket op te stellen dat de congestie 
moet verminderen. Kramers barge 
service center is één van de drie op-
lossingen. ‘Als het Havenbedrijf Rot-
terdam bereid is om de kosten voor 
het externe wegtransport op zich te 
nemen wanneer de aanvoer van la-
ding stokt, dan kunnen wij wel con-
sequent nachtelijk vervoer regelen.’ 

Of het Havenbedrijf daartoe bereid 
is, is vooralsnog niet bekend. 
Een andere mogelijke manier is om 
het transport van de containers af te 
handelen via ECT’s interne baan. 
Dat wil ECT (nog) niet, maar vol-
gens Kramer is dat in de toekomst 
wel noodzakelijk als het barge ser-
vice center vast onderdeel van de 
Maasvlakte moet worden.
Het barge service center is geen 
nieuw idee, Kramer pleit al jaren 

voor een laad- en lospunt dat de om-
liggende diepzeeterminals op de 
Maasvlakten ontlast van binnen-
vaartschepen met kleine ladingen. 
‘Het wisselen van schepen is een 
tijdrovende werkzaamheid voor de 
grote terminals’, zegt hij. ‘Die zijn 
gebaat bij grote schepen die honder-
den of duizenden containers in één 
keer lossen. Maar vijft ien procent 
van de binnenvaartschepen die naar 
de Maasvlakten komen, levert min-

‘De twee nieuwe terminals op 
de Tweede Maasvlakte hebben al
interesse getoond in het idee.’
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Schenk Tanktransport heeft 

de duizendste Volvo-truck in 

ontvangst genomen. Het 

betreft een Volvo FH Light Euro 

6 trekker, die deel uitmaakt van 

een totale order van vijftig 

nieuwe Volvo FH trekkers. 

Schenk vervoert brandstoffen 

en industriële gassen. De 

duizendste Volvo FH is vervan-

ging in de al bestaande vloot en 

wordt ingezet voor het interna-

tionale transport. 

C&B Mailservice uit Bussum 

heeft een eerste Renault-truck 

aangeschaft. Het voertuig 

beschikt over een laadvermo-

gen van 4.100 kilo, maar is toch 

heel compact en wendbaar. Dit 

waren voor C&B Mailservice 

redenen voor de Renault Trucks 

D cab 2m te kiezen. De nu 

geleverde truck is de eerste

D cab 2m in Nederland. Het 

voertuig valt onder de Renault 

Trucks Light Commercial 

Vehicles (LCV), maar beschikt 

toch over een echt truckchassis. 

De D cab 2m is daarmee 

geschikt voor het zware werk. 

C&B Mailservice gaat de 

nieuwe truck inzetten voor het 

vervoer van kranten en folders 

naar bedrijven en eindgebrui-

kers.

Logistiek dienstverlener 

Mandersloot breidt zijn 

warehouse in het Poolse 

Komorniki uit met 1.900 

vierkante meter. Daarvan is 550 

vierkante meter gekoeld met 

een temperatuur tussen de 

twee en zes graden. Man-

dersloot gaat de koelloods 

vooral gebruiken voor de opslag 

van bloemen en vlees. Het 

gebouw moet in februari 2015 

worden opgeleverd. 

Müller Fresh Food Logistics 
breidt de activiteiten in Holten 

verder uit. 29 augustus opent 

het bedrijf daar de eerste fase 

van de nieuwbouw: magazijnen 

en parkeerruimte voor de vloot 

van inmiddels meer dan 200 

trekkers en 240 opleggers. In 

fase 2 van dit plan wordt nog 

eens 11.000 vierkante meter 

magazijn toegevoegd. Daar-

naast heeft Müller ook plannen 

om binnen afzienbare tijd een 

nevenvestiging buiten Holten 

te starten. Müller Fresh Food 

Logistics is gespecialiseerd in 

warehousing en distributie van 

koelverse en diepgevroren 

levensmiddelen. Het belevert 

dagelijks alle retail distributie-

centra, groothandel distributie-

centra en het foodservice 

kanaal in Nederland, België, 

Duitsland, Engeland en 

Luxemburg. 

Beurtvaartadres, EVO en TLN 

introduceren een online 

support bij het vervoer van 

gevaarlijke stoffen. De Dange-

rous Goods Support Portal 

(DGSPortal) is een praktisch 

hulpmiddel, waarmee inkopers, 

planners, laders of chauffeurs 

het vervoer van gevaarlijke 

stoffen kunnen voorbereiden. 

Het geeft inzicht in de juiste 

toepassing van de ADR-wetge-

ving en maakt complexe 

ADR-zaken inzichtelijk, zoals 

etikettering, verpakkingsin-

structies, de juiste tekst op het 

vervoersdocument en het wel 

of niet toepassen van vrijstel-

lingen. Op de portal kunnen 

organisaties de ADR-gegevens 

verrijken met bedrijfseigen 

gegevens, zodat deze bedrijfs-

breed duidelijk zijn. Dit stimu-

leert het correct hanteren van 

de regelgeving over het vervoer 

van gevaarlijke stoffen.

Het Amerikaanse modehuis 

Michael Kors overweegt een 

Europees distributiecentrum 

(edc) te openen bij Venlo. 

Vanuit het nieuwe logistiek 

centrum wil Michael Kors de 

distributie van kleding, schoe-

nen en andere modeartikelen in 

grote delen van Europa gaan 

verrichten. Het dc zou 200 tot 

250 banen opleveren in de 

regio. Het Amerikaanse 

modehuis beschikt al over een 

logistiek fi liaal in Oldenzaal. 

Verder is er opslag in Enschede. 

Of deze vestigingen met het 

oog op de plannen in Venlo 

worden gesloten, is nog niet 

duidelijk. 

 BEDRIJFSNIEUWS  

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

redactie@nieuwsbladtransport.nl
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bende terminals. Eerder hielp het 
bedrijf de APM Terminal Rotterdam 
uit de brand. Driehonderd teu per 
dag nam de RCT van de Maersk ter-
minal over. Maar Kramer wil het 
barge service center uitbouwen tot 
meer dan een gereedschap voor 
noodsituaties. ‘Het moet een struc-
turele oplossing worden om lange 
wachttijden te voorkomen.’ 
Hij heeft  er vertrouwen in dat dit 
gaat lukken. ‘Met de opening van de 
nieuwe terminals op de Tweede 
Maasvlakte (de APM Terminal MV2 
en Rotterdam World Gateway, red.) 
gaat er een hoop veranderen. Beide 
terminals hebben al interesse ge-
toond in het idee.’ Om ook die ter-
minals van dienst te kunnen zijn 
moet er nog wel het één en ander 
worden aangepast. 
‘We gaan zelf ook uitbreiden op de 
Tweede Maasvlakte’, zegt Kramer. 
130.000 vierkante meter opslag-
ruimte neemt hij er binnenkort in 
bedrijf. ‘Om de containers die wij bij 
RCT en daar ontvangen, gemakke-
lijk naar de verschillende terminals 
te distribueren willen wij gebruik-
maken van de Container Exchange 
Route. Dat is de nieuwe benaming 
voor de interne baan die langs alle 

terminals op de Maasvlakten rijdt.’ 
De benaming Interne Baan is een 
term van ECT, het Havenbedrijf wil 
voor de algemene baan daarom van 
die naam af. Dat deze exchange rou-
te er komt, daar twijfelt Kramer niet 
aan. ‘Zonder zo’n baan verliest Rot-
terdam zijn feederhubfunctie. Bo-
vendien is het een mooie kans om je 
als haven te onderscheiden: dit be-
staat nog nergens, dus wij zijn dan de 
enige in de wereld. Het Havenbedrijf 
legt het plan binnenkort voor aan de 
Raad van Commissarissen. Dat zien 
zij als een formaliteit.’  

Niet de enige oplossing 
Het barge service center is niet de 
enige oplossing om een soepelere 
doorloop op de containerterminals 
te bevorderen. NextLogic, een neu-
traal planningsysteem dat zich toe-
spitst op realtime toewijzing van 
binnenvaartschepen, is ook in de 
maak. Dat systeem wil schippers la-
ten weten welke route ze het beste 
kunnen nemen langs de verschillen-
de terminals, zodat wachttijden tot 
een minimum gereduceerd worden. 
Bundeling van lading is ook in dit 
initiatief een belangrijke pijler. 
NextLogic wil dat doen door uitwis-

seling via de Container Exchange 
Route, maar volgens Kramer kan 
ook het barge service center daar 
een belangrijke rol in spelen. ‘We 
hebben toenadering gezocht en er 
is interesse, maar NextLogic wil 
zich eerst richten op het goed 
functionerend krijgen van het ei-
gen systeem, voordat zij aan een 
dergelijke samenwerking begin-
nen’, zegt Kramer. ‘Zover is het 
dus nog niet.’
Kramer en ECT zijn het functio-
neren van het barge service center 
aan het evalueren. Kramers inzet 
daarbij blijft  het ontwikkelen van 
een constante ladingstroom zo-
dat, zolang er nog geen container 
exchange route is, ook ’s nachts 
wegtransporten kunnen worden 
ingezet. Kramer heeft  vlak voor 
het openen van de nieuwe termi-
nals op de Tweede Maasvlakte de 
kans gekregen om de kracht van 
zijn barge service center te tonen. 
De Kramer Group lijkt daarmee 
voorgesorteerd te staan op fl inke 
groei. Dat betekent ook dat er nu 
gewaakt moet worden voor con-
gestie op de eigen terminal.  

TOBIAS PIEFFERS
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AGENDA

Wereldhavendagen 
5 t/m 7 september 

Een belevenis in de Rotterdamse ha-

ven voor iedereen die van schepen, 

havens en maritieme avonturen 

houdt. Met onder andere spectacu-

laire demonstraties op het water.

• wereldhavendagen.nl

Havendebat Antwerpen  
18 september 

De fi les op de ring van Antwerpen ook 

zo zat? Kom naar het Havendebat 

Antwerpen, georganiseerd door NT 

Publishers. Centraal thema is de ont-

wikkeling van het Saeftinghedok. 

• havendebatantwerpen.be

TIACA Air Cargo Forum & 
Exposition 
7 oktober 

Het grootste en meest prestigieuze 

luchtvrachtevenement komt naar

Seoul, een van de toonaangevende 

luchtvrachthubs van de wereld. 

• tiaca.org

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.

• nieuwsbladtransport.nl/events.aspx

Truckrace Battle 
18 en 19 oktober 

Brullende motors op het circuit van 

Zandvoort! De fi nale van het ‘Truck-

race Battle Kampioenschap’. Wie 

wordt ‘Truckrace Battle Kampioen 

2014’?

• thetruckracebattle.nl

Stilte treedt in aan het 
 BOYCOT   Meeste bedrijven niet in grote problemen

Na de storm de stilte. De
wederzijdse sancties van 
Rusland en het Westen 
knagen zeker aan de onder-
linge handel en brengen 
sommige bedrijven in grote 
problemen. Maar de alge-
mene teneur is: het valt
wel mee.

‘Een absoluut vervelende bijkom-
stigheid’, noemt Th eo van Ra-
vesteyn, managing director van 
MSC Nederland, de boycot tussen de 
westerse landen en Rusland. De re-
derij die hij in Nederland vertegen-
woordigt, vervoert wekelijks ‘enkele 
tientallen containers’ minder aan la-
ding bestemd voor Rusland. Afl a-
ders annuleren hun boekingen, om-
dat hun goederen ‘even het land niet 
in mogen’. ‘Bij ons is het probleem 
niet mega’, zegt Van Ravesteyn.
Een probleem is het wel. Mediterra-
nean Shipping Company moet zich 
in alle Europese havens waar het af-
vaarten biedt, terdege indekken te-
gen de gevolgen van de boycot. Er 
moet worden voorkomen dat de re-
der zelf schade oploopt doordat la-
ding aan de Russische grens wordt 
geweerd. Alle reders die op Rusland 
actief zijn, zijn momenteel bezig zich 
tegen de gevolgen van de handels-
oorlog in te dekken.
Van Ravesteyn heeft  iemand in zijn 
organisatie bijvoorbeeld moeten 
vrijstellen om van geval tot geval te 
bepalen welke lading wel en niet 
Rusland in zal kunnen, of het nu om 
het Russische embargo op verse pro-
ducten gaat of om het Europese ex-
portverbod voor strategische goede-
ren. In beide gevallen is niet meteen 
duidelijk of de sanctiebepalingen op 
een zending van toepassing zijn.

Teruggestuurd
Toen de sancties ingingen, begin 
deze maand, was de onduidelijkheid 
nog veel groter en waren er trouwens 
al zendingen naar Rusland onder-
weg die aan de grens werden terug-
gestuurd. Dat overkwam ook bij-
voorbeeld Unifeeder. Deze reder, die 
uit West-Europa feederdiensten on-
derhoudt voor grote containerrede-
rijen, zag ‘verscheidene ladingen’ be-
stemd voor Rusland terugkeren. 
Deze reder heroverweegt een eerder 
aangekondigde extra afvaart op on-
der meer Rusland wegens onzeker-
heid over het ladingaanbod. Duide-
lijk is voorlopig alleen dat de 
Russische groeimarkt de komende 
tijd eerder zal krimpen.
De transportwereld is inmiddels wel 
ingesteld op de wederzijdse boycots. 

‘We hadden al een beetje ervaring’, 
zegt Van Ravesteyn van MSC. ‘Al 
eerder kondigde de Europese Unie 
een boycot af voor een aantal mene-
ren die op een sanctielijst van Russi-
sche personen stonden. Toen ging 
het om ‘bad guys’ in de omgeving 

van de Russische regering, in de na-
sleep van de inname door Rusland 
van de Krim.’
De jongste sancties staan daar feite-
lijk los van. Na de ramp met vlucht 
MH17 bij Donetsk in Oekraïne, 
waarbij alle 298 inzittenden om het 
leven kwamen, verordonneerde de 

Europese Commissie een exportver-
bod naar Rusland voor alle lading 
bestemd voor de Russische off shore-
industrie en voor goederen die mo-
gelijk ook voor militaire doeleinden 
konden worden gebruikt, de zoge-
noemde ‘dual-use’ goederen.

Dit gebeurde in verband met de ver-
denking dat het toestel was neerge-
haald door Russische separatisten in 
oostelijk Oekraïne, die mogelijk mi-
litair werden bevoorraad door Rus-
land. Met die samengestelde goede-
ren worstelt de hele vervoerende 
sector. Verladersorganisatie EVO en 

Uitgesmeerd over de EU is 125 miljoen 
een druppel op een gloeiende plaat.
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RAOUL RAMAUTARSING, CONSULTANT
www.deloitte.nl

Kent u die campagne van Sire nog 
waarin een koe aan meneer de haas 
vertelde dat vanwege de kadastrale 
registratie van de hectare men ge-
noodzaakt was het te persecute-
ren...? Een hoop vraagtekens op het 
gezicht van meneer de haas. De 
boodschap: durf duidelijke taal te 
vragen. Precies wat ik dacht toen ik 
de uitspraak van Hof Amsterdam 

van vorige week las.

Het ging om een importeur die aangift e deed voor kera-
mische korrels met tariefpost 2606 (aluminiumerts en 
concentraten daarvan; 0%). Het douane-lab adviseerde 
tariefpost 6909 te gebruiken, maar de Douane negeerde 
dat advies en volgde de importeur. Achteraf wilde de 
Douane terugkomen op die beslissing en naheff en. 
Maar, zegt de wet: naheff en in een dergelijke situatie kan 
alleen als geen sprake is van een vergissing van de Dou-
ane welke de importeur niet kon ontdekken (vertrou-
wensbeginsel). Volgens het Hof was duidelijk sprake van 
een vergissing van de Douane die de importeur niet had 
kunnen ontdekken. Immers de Douane ging bewust in 
tegen het advies van het eigen lab. 

Toch heeft  de importeur pech. Want wat zegt het Hof: 
het vertrouwensbeginsel geldt alleen als de importeur 
aan alle formele eisen van de aangift e heeft  voldaan. Eén 
van die eisen is dat de importeur in de aangift e een om-
schrijving geeft  van de goederen. Dat mag een gebruike-
lijke handelsbenaming zijn, op voorwaarde dat die dui-
delijk genoeg is om de goederen te identifi ceren en een 
duidelijke relatie heeft  met het douanetarief. En daar 
gaat het volgens het Hof mis. De importeur had de goe-
deren omschreven als ‘aluminiumerts en concentraten 
daarvan’, de exacte omschrijving van de tariefpost. Dat 
mocht niet. Op de facturen stond ‘mesh ceramic prop-
pants’ en ‘Carbo Econo Prop’ en dat mocht ook niet.

Het Hof vond de omschrijving op de aangift e en op de 
facturen te vaag om de goederen in te delen en dus mag 
de Douane naheff en. Je mag dus niet de omschrijving 
gebruiken van de tariefpost en ook niet de commerciële 
benaming van je product. Wat wel nodig zou zijn, laat 
het Hof in het midden. Het feit dat de Douane volledig 
op de hoogte was van de specifi caties van het product, 
het advies van het douanelab negeerde ondanks de 
‘slechte’ omschrijving van dat product en dus heel be-
wust een besluit nam dat later een ‘vergissing’ bleek, is 
voor het Hof niet relevant. Het Hof constateert nota 
bene dat die ‘vage’ omschrijving niks te maken heeft  ge-
had met de vergissing van de Douane. Het Hof is reso-
luut: vage omschrijving, dus geen vertrouwensbeginsel. 
Misschien een rare gedachte, maar moet een uitspraak 
van een rechter niet duidelijkheid scheppen over wet-
stoepassing? De stemlokalen zijn open: zegt u het maar.  

Duidelijke taal
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Vinding voorkomt 
omwaaien containers

Verder uitstel voor
Heriks Milaan-shuttle

Een Rotterdams bedrijf heeft  een 
nieuwe methode ontwikkeld om 
het omvallen en wegwaaien van 
lege containers te voorkomen. 

Deze Windbreaker is het afgelopen 
jaar met succes getest bij Mainport 
Rotterdam Services (MRS) in het 
Waalhavengebied. 
De Windbreaker is een metalen beu-
gel met twee fi ttingen die in de gaten 
in de hoeken van containers verzin-
ken. Twee windbreakers worden op 
de hoeken van de lange zijde van een 
container geplaatst voordat deze op 
de bovenste rij van een stapel contai-
ners wordt gezet. Wanneer de con-
tainer op zijn plek wordt gezet, haakt 
de beugel in de corner casting van de 
container ernaast. Zo worden ze ho-
rizontaal met elkaar verbonden. 

Herik Rail Cargo verwacht ‘op z’n 
vroegst’ in oktober van dit jaar de 
spoorshuttle tussen Amsterdam en 
Milaan te hervatten. Dat meldt di-
recteur Gerard van den Herik van 
het railgoederenbedrijf. 

De rentree van de driewekelijkse 
raildienst, die begin mei na nauwe-
lijks twee maanden werd stopgezet, 
zou aanvankelijk eind juni plaats-
vinden. Daarna achtte Van den He-
rik het met het oog op het mindere 
ladingaanbod in de zomermaanden 
verstandiger eerst in september de 
dienstregeling te hervatten. 
De time-out was onder meer nood-
zakelijk om een nieuwe dienstrege-
ling met spooroperator DB Schenker 
af te spreken. Dat is inmiddels ge-
beurd, aldus Van den Herik. Wel 

De gepatenteerde uitvinding is sinds 
vorige maand verkrijgbaar en is ‘in-
ternationaal meteen aangeslagen’, 
zegt Ron Mekkes van Transbox Rot-
terdam, dat het systeem via dochter-
bedrijf Windbreaker International 
op de markt brengt. Hij heeft  inmid-
dels al orders binnen vanuit de Ver-
enigde Staten, Nieuw-Zeeland, Au-
stralië en Denemarken. Volgens 
hem voorkomen de beugels niet al-
leen schade, maar vergroten ze ook 
de veiligheid. 
Directeur Sjaak de Vos van MRS wil 
het systeem vanaf het komende na-
jaar standaard toepassen voor con-
tainers die langdurig in opslag staan 
in stapels van zes hoog en meer. Vol-
gens hem is geen enkele container 
meer omgewaaid sinds de Wind-
breaker wordt toegepast. | ROB MACKOR

moeten de afspraken daarover nog 
in een defi nitief contract worden ge-
goten. Daarvoor zal hij binnenkort 
afreizen naar het hoofdkantoor van 
DB Schenker in Mainz, zegt hij. 
‘Daarnaast zijn wij druk bezig om 
meer ‘commitments’ bij de lading-
aanbieders los te krijgen. Dat kan 
eventueel ook via een participatie.’
Ook is hij ook nog in onderhande-
ling met het havenbedrijf van Am-
sterdam over een mogelijke subsidie, 
voegt de ondernemer eraan toe. 
De railgoederendienst werd uitge-
voerd door DB Schenker en werd op 
5 maart van dit jaar door voormalig 
minister Karla Peijs (Verkeer) feeste-
lijk ingeluid. Herik wilde een snelle 
en betrouwbare railverbinding tus-
sen Amsterdam en Milaan voor 
versgoederen. | JOHN VERSLEIJEN
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Russische front

exportvereniging Fenedex wijzen er 
bijvoorbeeld op dat simpele produc-
ten als glas en rubber afdichtingsrin-
gen, maar uiteraard ook opslagtanks 
onder het Europese uitvoerverbod 
kunnen vallen.
De Russische regering besloot tot 
een vergeldingsmaatregel die de uit-
voer van goederen naar het land nog 
eens extra beperkt, namelijk die van 
het vlees van runderen, varkens, vo-
gels (waaronder kippen), vis en 
schaaldieren, melk en zuivelproduc-
ten, groenten, fruit, noten en niet te 
vergeten sauzen en alle andere pro-
ducten waarin vlees, vis of zuivel is 
verwerkt.
De Nederlandse export naar Rus-
land wordt daardoor volgens het 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) niet buitengewoon zwaar ge-
troff en. De uitvoer naar dit land be-
draagt maar 0,1% van de totale Ne-

derlandse export. Van de door 
Rusland geweerde producten wordt 
overigens 91% in Nederland zelf ge-
produceerd en dus niet, met enige 
lokale bewerking, doorgevoerd.

Peren
Sommige bedrijfstakken worden 
door de Russische sancties wel dege-
lijk zwaar getroff en. Zo is de Benelux 
een grote producent van peren en 
appels voor de Russische markt. In 
België is men massaal peren van ei-
gen boom gaan eten om de telers 
door moeilijke tijden heen te helpen. 
De agrarische uitvoer van België 
naar Rusland komt op 230 miljoen 
euro per jaar. Van de Belgische peren 
ging de helft  naar de reusachtige 
oosterbuur van de Europese Unie: 
voor 100 tot 120 miljoen euro jaar-
lijks.
Belgische perenkwekers zullen nau-

welijks baat hebben bij de noodhulp 
die de Europese Unie voor de agra-
rische sector ter compensatie heeft  
aangeboden. Voor de getroff en boe-
ren en tuinders heeft  ‘Brussel’ een 
potje van 125 miljoen euro aan steun 
beschikbaar. Uitgesmeerd over de 
hele Unie is dit een druppel op een 
gloeiende plaat. Het is vrij zeker dat 
ook agrariërs in Frankrijk, Spanje en 
Italië op dit noodfonds een groot be-
roep zullen doen.
De peren en al die andere agropro-
ducten wil Rusland de komende 
twaalf maanden, want zo lang duurt 
de boycot vooralsnog, uit landen ha-
len die niet onder de boycot vallen. 
Het knoopt daartoe bijvoorbeeld 
banden aan met Brazilië, Ecuador en 
Nieuw-Zeeland. Het laatste land 
heeft , anders dan Australië, niet met 
de sancties te maken en wordt door 
Moskou gezien als een potentiële al-
ternatieve leverancier van kaas. Rus-
land zet ook druk op omringende 
landen als Wit-Rusland en Kazach-
stan om te voorkomen dat West-Eu-
ropese boycotproducten via die lan-
den alsnog de Russische markt 
bereiken.

Zwaardere sancties
Rusland overweegt zwaardere sanc-
ties. Zo zou het intercontinentale 
luchtverkeer tussen Europa en Azië 
over Russisch grondgebied kunnen 
worden verboden en zouden sanc-
ties kunnen worden afgekondigd te-
gen de uitvoer van de Europese au-
tomobielsector en de scheepsbouw. 
Sancties tegen de auto-industrie 
zouden onder meer het spoorver-
voer van onderdelen naar Rusland 
zwaar treff en.
In het wegvervoer hebben de lange 
fi les die vlak na afk ondiging van de 
sancties aan de Russische grenzen 
ontstonden, inmiddels plaatsge-
maakt voor rust op de weg naar de 
slagboom. Voor vervoerders die 
geen sanctiegoederen aan boord 
hebben, zijn de wachttijden fl ink 
verminderd. Het grensverkeer is 
sterk afgenomen, omdat verladers 
hun boekingen hebben ingetrokken 
en veel vervoerders bovendien het 
risico voor weigering van lading bij 
de ontvanger in Rusland hebben ge-
legd.
Ruslandvervoerders over de weg on-
dervinden aan de grenzen nog wel 
een ander belangrijk probleem: de 
extra waarborg die de Russische 
douane verlangt voor het zogeheten 
TIR-vervoer. Een oplossing daar-
voor lijkt door de wrijvingen tussen 
Rusland en de Europese Unie intus-
sen veel moeilijker bereikbaar te 
worden.

FOLKERT NICOLAI
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Prof zwemt Rijn af

Wat nou een marathon 
zwemmen? Da’s een eitje! 
Andreas Fath borstcrawlt 
de hele Rijn af om de 
waterkwaliteit te testen. 
En krijgt daarbij hulp van 
Contargo.

Een lullige 10 kilometer zwemmen 
in een Berlijnse sloot, zoals de Ne-
derlanders Sharon van Rouwen-
daal en Ferry Weertman onlangs 
deden, met de Europese titel als ge-
volg, daar lacht Andreas Fath om. 
De chemicus legt namelijk dik 
1200 kilometer af, en wel van de 
bron van de Rijn tot aan de mon-
ding. 
Met dit project ‘Rheines Wasser’ 
hoopt Fath, 49 jaar oud en verbon-
den aan de Hogeschool Furtwan-
gen, publieke belangstelling te 
trekken om zo het bewustzijn over 
de ‘kostbaarheid van de grondstof 
water’ te vergroten. En daar heeft  
de geleerde dus wel wat spierpijn 
voor over.
Fath, vertrokken op 30 juli, neemt 
dagelijks watermonsters, om die 
later samen met zijn studenten en 
andere partners te onderzoeken 
‘vanuit diverse wetenschappelijke 
hypotheses’.
Zijn doel is om ‘systemen en pro-
cessen’ te ontwikkelen om gevaar-
lijke stoff en, zoals hormonen, anti-
depressiva, zoetstoff en, antibiotica 
of microplastics onschadelijk te 
maken, voordat deze in de water-
kringloop terechtkomen.

Zalm
Op zich is de rivier natuurlijk al 
een stuk schoner geworden dan en-
kele decennia geleden. In 1987 is 
mede door toenmalig minister 
Neelie Kroes een miljoenenproject 
op touw gezet om de zalm weer te-
rug te krijgen in de vroeger notoir 
vervuilde Rijn, met bescheiden 
succes. De zalm is zelfs al weer ge-
signaleerd in de óók niet als proper 
bekendstaande Seine, maar dat ter-
zijde.
Multimodaal vervoerder Contar-
go, een bedrijf dat met zijn binnen-
vaartschepen zelf natuurlijk ook 
zeer actief is op de Rijn, steunt het 
project culinair en logistiek gezien, 
door douches, boten en een cara-
van aan te bieden. 
De zwemmende prof heeft  sinds 
zijn vertrek al tussenstops gemaakt 
in Basel Ludwigshafen, Koblenz en 
Mainz en zal dat ook nog doen in 
Emmerich. De laatste tussenstop 
voor hij in Hoek van Holland uit 
het water hoopt te komen, is ge-
pland bij de Wilhelminapier in 
Rotterdam. Daar zal Contargo 
Zwijndrecht zorgdragen voor de 
catering. Intussen houdt het be-
drijf zijn binnenvaartschippers op 
de hoogte van de actuele locatie 
van Fath en diens begeleidende bo-
ten, zodat ze hem nog even per-
soonlijk kunnen aanmoedigen. En 
zodat ze niet per ongeluk een einde 
maken aan deze wetenschappelijke 
expeditie, waarvoor Marge zijn 
petje heel diep afneemt.

Ongeveer 1231 kilometer zwemt Fath. Met de stroom mee.
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 ONDERZOEK   Andreas Fath neemt overal watermonsters

QUOTE VAN DE WEEK

Nanne Onland, directeur van 
Cargonaut, in deze krant.

Waarom kan een 
vrachtvliegtuig 
niet binnen een 
uur na landing 
weer vertrekken?
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DP World is op zoek naar vrouwen 
voor de bediening van containerkra-
nen en andere terminaluitrusting in 
Londen. Topman Simon Moore wil het 
‘vooroordeel wegnemen dat haven-
werk niet aantrekkelijk is voor vrou-
wen’. De cynicus in ons zal nu waar-
schijnlijk veronderstellen dat Moore zo 
om terminalpersoneel zit te springen 
voor London Gateway, dat hij er ineens 

niet meer om maalt dat de nieuwe arbeidskrachten zich ’s 
morgens in een rok komen melden in plaats van in een broek.

Of dat mevrouw Moore misschien bij de heer Moore is weg-
gelopen en de laatste nu elke mogelijkheid aangrijpt om in 
contact met het andere geslacht te komen. Maar dat zou fl auw 
zijn. Als wij Moore ernstig nemen, komen we tot de volgende 
afwegingen. Havenwerk is sinds de zegetocht van de contai-
ner in de lijnvaart geen zakken- en dozensjouwerij meer, 
maar geautomatiseerde arbeid, waarbij de kraan de spier-
kracht levert en de mens de intelligentie om deze te sturen.

Deze vorm van arbeidsdeling tussen robot en mens had ter-
minalmanagers al eerder op gedachten moeten brengen. Het 
vreemde is dat ze vasthielden aan de veronderstelling dat ha-
venarbeid mannenwerk zou zijn, niet alleen door mannen uit 
te voeren, maar ook te leiden door mannen, omdat die im-
mers wel het best zouden weten hoe het eigenlijke werk feite-
lijk moest worden gedaan.

De volgende stap in het denken van Simon Moore, van Lon-
don Gateway, zal zijn dat niet alleen het havenwerk op zijn 
terminal door vrouwen kan worden uitgevoerd, maar dat 
hetzelfde geldt voor het werk in de bestuurskamer. Dan zou 
daar ook eens doordringen dat vrouwen – juist omdat ze door 
de eeuwen heen overal werden buitengehouden – er frissere 
ideeën over het zakenleven op nahouden, die ze op vaak niet 
minder originele wijze weten te realiseren, en dat ze bij de re-
crutering van nieuw personeel zeker zo eff ectieve keuzes ma-
ken als hun mannelijke collega’s.

Dit alles is wetenschappelijk bewezen, voorzover je bij de so-
ciologie van wetenschap kunt spreken. Het tegendeel is zel-
den aangetoond, omdat de meeste ‘board rooms’ nu eenmaal 
door mannen worden bewoond. Laat het nu Simon Moore 
zijn die hier eens een fl inke stap wil maken. Met dank ook 
aan mevrouw Moore.

Terminal zoekt vrouwen


