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De Nederlandse vlag is verder 
weggezakt op de ranglijst van 
veiligste scheepsregisters. In twee 
jaar tijd viel Nederland terug van 
de vierde naar de negentiende 
plek.

Dit blijkt uit het jaarverslag van Port State 
Control (PSC), dat minister Schultz (I en 
M) naar de Tweede Kamer heeft  gestuurd. 
Bij de publicatie van de lijst vorig jaar zei 
ze  dat de Nederlandse vlag terug in de top-
10 moet: ‘De Nederlandse vloot moet tot de 
veiligste ter wereld behoren.’ In plaats 
daarvan is Nederland onderin de top-20 
terecht gekomen. In 2012 kelderde de nati-
onale driekleur van de vierde naar de vijf-
tiende plaats en vorig jaar naar de negen-
tiende. De minister noemt dat ‘natuurlijk 
geen goede ontwikkeling’.
Schultz wil slecht presterende scheepsbe-
heerders harder aanpakken en scherper 

Zwitserland bungelt op een 44ste plek zelfs 
net boven de grijze lijst.
Frankrijk staat net als vorig jaar op één, ge-
volgd door het Scandinavische trio Noor-
wegen, Zweden en Denemarken en Italië. 
Met afstand het slechtst presteert Tanza-
nia, dat dan ook boven aan de zwarte lijst 
staat. Negen van elke tien geïnspecteerde 
Tanzaniaanse schepen vertoonden gebre-
ken en maar liefst één op de vijf schepen 
kreeg een uitvaarverbod tot de gebreken 
hersteld waren.
De Tanzaniaanse ‘Carolyn’ was ook het 
enige schip dat in een jaar tijd tot twee keer 
toe uit alle PSC-havens werd verbannen. 
Aan het begin van het jaar werd het schip 
door Malta weggestuurd en aan het eind 
van het jaar door Italië. In totaal deed PSC 
vorig jaar 28 schepen in de ban. De meer-
derheid daarvan voerde de vlag van Tan-
zania, Moldavië, Togo of St. Vincent en de 
Grenadines.

controleren op de naleving van rusttijden 
aan boord. Ze laat daartoe ‘thema-inspec-
ties uitvoeren’. Het ministerie heeft  samen 
met de redersvereniging KVNR dit en vo-
rig jaar seminars georganiseerd om het 
aantal geconstateerde gebreken en aan-
houdingen terug te dringen.
Port State Control is een samenwerkings-
verband van 27 landen dat zeeschepen van 
alle vlaggen in hun havens inspecteert, 
vooral op veiligheidsvoorzieningen, zoals 
reddings- en blusmiddelen, en arbeidsom-
standigheden aan boord. Op basis daar-
van stelt PSC jaarlijks een witte, grijze en 
zwarte lijst op. 

Traditioneel hoog
Nederland staat traditioneel hoog op de 
witte lijst, net als de meeste andere West-
Europese landen, maar is inmiddels inge-
haald door onder meer China en de Mar-
shall Eilanden. Ook grote registers als 
Liberia en Griekenland staan hoger, de VS 
en Japan juist lager. Het kwaliteitsbewuste 
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 PORT STATE CONTROL   Schultz gaat zwakke broeders scherper controleren

Nederlandse vlag zakt 
weg op wereldranglijst

ROB MACKOR

DE MARKT
De Oekraïne-crisis 
bedreigt het econo-
misch herstel. De 
Transportmarktbaro-
meter van Prognos en 
ZEW ziet de volumes 
en de vrachttarieven in 
het Europese vracht-
vervoer de komende zes maanden onder druk komen 
te staan. Zeker van en naar Oost-Europa wordt een 
duidelijke verslechtering van het ladingaanbod en de 
tarieven voorspeld. De toestand in Oekraïne en de 
sancties van en tegen Rusland brengen dat panel in 
‘onzekerheid’, zeggen de onderzoekers. 

Oekraïne-crisis dempt volumes 

EXTRA
Bij deze krant vindt u deze week de NT-Terminalposter 
met informatie over terminals in de gehele Benelux én 
Duisburg. Op de fl inke landkaart staan alle zeehaven-
terminals (24 in Nederland en 15 in België), bargetermi-
nals (36 in Nederland en 18 in België), railterminals (9 in 
Nederland, 10 in België en 1 in Duisburg) en trimodale 
terminals (6 in Nederland, 5 in België, 1 in Luxemburg 
en 10 in Duisburg). Ook staat vermeld of deze terminals 
een reeferaansluiting hebben, wat de capaciteit is, of 
ze omheind en bewaakt zijn en op welke manier en wie 
de exploitant is. De havenregio’s van Rotterdam en 
Antwerpen staan extra uitvergroot op de kaart.  
Voor het beste overzicht: hang de poster op! 

Voor u: een terminalposter cadeau

procent van de Duitsers  is tegen 
het toelaten van ecocombi’s op 
de weg. Slechts 17% is voorstan-
der van het vervoer met de 
zogenoemde ‘Gigaliner’. Hierbij 

moet wel worden bedacht dat de enquête is uitge-
voerd in opdracht van de spoorlobby, de Allianz pro 
Schiene. 55% vreest dat de verkeersveiligheid in het 
gedrang komt als trucks langer dan 18,75 meter op de 
weg worden toegelaten. Volgens 47% van de onder-
vraagden leidt de introductie van de ecocombi ertoe 
dat meer vracht over de weg in plaats van over het 
spoor wordt vervoerd. 

79

ENQUÊTE ‘GEEN ECOCOMBI!’

PALLETDISTRIBUTIE
Visser Transport uit Bolsward is toegetreden tot 
Palletways, een van de grootste samenwerkingsver-
banden in het internationale palletvervoer in Europa. 
Visser gaat voor eigen klanten en klanten van de Pallet-
ways-partners pallets distribueren in Friesland. Het 
bedrijf wil hiermee het aanbod aan de eigen klanten 
verbreden en bovendien de bezettingsgraad van zijn 

materieel vergroten, 
doordat meer lading 
van derden met 
vrachtauto’s van 
Visser zal worden 
vervoerd. Palletways 
telt in Europa 300 
leden.

Visser Bolsward lid Palletways 
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Reageer ook! www.nieuwsbladtransport.nl/poll

     POLL     

 NIEUWE POLL: De Nederlandse vlag moet weer aan top!

Ja, het blijft een pareltje op Schiphol

Geen goed idee. Martinair is al jaren verliesgevend

Anders 

79 %

18 %

3 %

KLM moet Martinair een tweede kans 
geven 

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 744 mensen op de stelling van 27 AUGUSTUS

De Groningse Koopman 
Logistics Group, gespecialiseerd 
in automotive logistiek, heeft  het 
Duitse Möhlmann Automobil-
Logistik overgenomen. Dat 
betekent een aanzienlijke 
versterking van de positie van 
Koopman in het vervoer van 
personenauto’s op de Noordwest-
Europese markt, met name in 
Duitsland. Topman Jon Kuiper 
(55) over de achtergronden.   

Gefeliciteerd. Lang traject 
geweest?
Valt wel mee, een maand of vier 
vijf. Ongeveer even lang als ik hier 
CEO ben. We hebben elkaar op 1 
augustus de hand gegeven. Vervol-
gens kwamen de juristen er aan te 
pas en begin deze week hebben we 
de transactie kunnen afronden.

Hoeveel betaalt u voor Möhl-
mann?
We hebben afgesproken dat we 
daar niets over zeggen.

Hoe belangrijk is het automotive 
vervoer binnen Koopman?
We zijn van oudsher een general 
cargo vervoerder, maar zitten al 
een jaar of vijft ig in het vervoer van 
auto’s. De eerlijkheid gebiedt te 
zeggen dat daar het grootste deel 
van de investeringen naartoe is ge-
gaan. Op dit moment is automo-
tive goed voor ongeveer driekwart 
van de totale activiteiten.

Wat behelst dat automotive 
vervoer eigenlijk? 
Het gaat eigenlijk om twee stro-
men. In de eerste plaats het vervoer 
van grote aantallen auto’s van Zee-
brugge, Rotterdam en Amsterdam 
naar centra in het binnenland of 
direct als fi jndistributie naar de 
dealers in Noordwest-Europa, tot 
diep Duitsland in.

Hoe verhoudt deze acquisitie zich 
tot eerdere overnames? 
Dit is relatief groot. Eerder heeft  
Koopman de terminal in Amster-
dam en in Born overgenomen. Dat 
waren ook forse acquisities.

Wie heeft  het initiatief voor de 
overname genomen?
Wij zijn  benaderd door directeur-
grootaandeelhouder Günther 
Möhlmann. Hij is 59, heeft  binnen 
zijn familie geen opvolgers, en was 
op zoek naar een partij die het be-
drijf in zijn geest wil voortzetten. 
Dus lag de keus voor een vergelijk-
baar familiebedrijf voor de hand. 
Daar komt bij dat Sieb en Jan 
Koopman Günther Möhlmann al 
decennialang kennen.

Dus Möhlmann wordt in 
ongewijzigde vorm voortgezet?
Onderdeel van de overeenkomst is 
dat Günther Möhlmann het be-
drijf de komende twee jaar in zijn 
huidige vorm blijft  leiden. Boven-
dien nemen we het volledige wa-
genpark van negentig autotrans-
porters en alle honderd werknemers 
over. Dus ja, in elk geval de komen-
de jaren wordt het bedrijf onder de 
huidige identiteit voortgezet. Nie-
mand valt overboord. Maar na-
tuurlijk gaan we wel op zoek naar 
mogelijkheden om de kosten te 
verlagen. Zo zal de boekhouding 
worden samengevoegd en gaan we 
de ritplanning optimaliseren. 

Daar zit voor Koopman de winst?
Schaalgrootte is the name of te 
game. Tot enkele jaren geleden 
werkten we vooral in opdracht van 
auto-importeurs en dealers. Te-
genwoordig sluiten de hoofdkan-
toren van de grote autofabrikanten 

als Volkswagen, Mercedes, Audi 
en Peugeot-Citroën die contracten 
zelf af omdat ze de kosten van de 
logistiek willen verlagen.
Die fabrieken willen een zo groot 
mogelijk deel van de productie per 
spoor afvoeren. Daarnaast zoeken 
ze een aantal leveranciers van weg-
vervoer voor gebieden die niet per 
spoor bereikbaar zijn en voor de 
fi jndistributie naar de dealers. Met 
onze 285 autotransporters waren 
we al groot genoeg om op elke ten-
der voor vervoer in Noordwest-Eu-
ropa te kunnen inschrijven. Met 
het pakket en de vloot van Möhl-
mann erbij versterken we die posi-
tie.

Hoe ziet die positie er dan nu uit?
In de Benelux waren we al de 
grootste en die positie wordt nu 
nog sterker. Op de Duitse markt 
komen we nu vlak achter de top-3. 
De afgelopen jaren vervoerden we 
jaarlijks tussen de 700.000 en 
800.000 auto’s, met de acquisitie 
van Möhlmann gaan we over het 
miljoen heen.

Tsjonge. Hoe ver reiken de 
ambities?
We hoeven niet per se de grootste 
te worden. Vergeet ook niet dat au-
tomotive logistiek geen gemakke-
lijke markt is, niet voor niets is de 
afgelopen jaren een aantal grote 
autobedrijven omgevallen.
Maar we zien nog genoeg groeimo-
gelijkheden, bijvoorbeeld op het 
gebied van retourdistributie.  
Daarbij gaat het onder meer om het 
ophalen en verzamelen van auto’s 
van leasebedrijven die uit de lease 
komen en van verhuurbedrijven. 
Vaak moet daar wat aan gebeuren, 
deukjes verwijderen, lakbeschadi-
gingen herstellen, noem maar op. 
Dat doen we veel op onze eigen ter-
minal in Amsterdam, die we een 
jaar of tien geleden van Nissan 
hebben overgenomen. Voor dat 
doel hebben we twee jaar geleden 
ook de Belgische schadehersteller 
Dent Art overgenomen.

JON KUIPER, CEO KOOPMAN LOGISTICS GROUP

‘We gaan over het miljoen 

auto’s per jaar heen’

ROB MACKOR
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redactie@nieuwsbladtransport.nl

Nederland is graag het beste jongetje 
van de klas. In veel gevallen lukt dat 
ook. Zo is ons land steevast terug te 
vinden in de top van ranglijstjes op het 
gebied van infrastructuur, concurren-
tievermogen, innovatie en internetge-
bruik, om maar een paar voorbeelden 
te noemen. Maar ook in de top van 
minder fl orissante ranglijstjes van lan-
den met de meeste CO2-uitstoot en het 

aantal kankergevallen per hoofd van de bevolking. Waar 
weer tegenover staat dat het Nederlands elft al na het WK in 
Brazilië als een raket omhoog is geschoten op de ranglijst van 
de Fifa.

Met de reputatie van Nederland als maritieme natie daaren-
tegen wil het de laatste jaren niet erg lukken. De nationale 
driekleur wapperde tot een paar jaar geleden steevast fi er in 
de top-10 van naties die hun maritieme zaakjes het best op 
orde hebben. Die lijst wordt jaarlijks samengesteld door het, 
overigens in Den Haag gevestigde, secretariaat van Port State 
Control (PSC). Dat is een samenwerkingsverband van 27 
voornamelijk Europese landen dat zeeschepen van alle vlag-
gen in hun havens inspecteert.

De inspecteurs letten daarbij vooral op zaken die te maken 
hebben met de veiligheid van de opvarenden en de milieuri-
sico’s. Hun bevindingen zeggen dus iets over de mate waarin 
de gebruiker van het schip zich houdt aan allerlei internatio-
nale voorschrift en. Vorig jaar ging het opeens mis: Nederland 
viel terug van een keurige vierde naar een matige vijft iende 
positie. Minister Schultz toonde zich onaangenaam verrast 
en stelde dat de nationale vloot zo snel mogelijk terug moet 
in de top-10. Ze liet in samenwerking met de redersvereni-
ging KVNR zelfs seminars organiseren om de reders uit te 
leggen hoe ze aan de voorschrift en moeten voldoen.

Een jaar later moet geconstateerd worden dat die aanpak niet 
gewerkt heeft , want de nationale driekleur is nog eens vier 
plaatsen gezakt. Daarbij moet bedacht worden dat de PSC-
ranking is gebaseerd op een voortschrijdend driejaars gemid-
delde. Dat betekent dus dat de feitelijke positie vorig jaar nog 
een stuk lager was dan de vijft iende plek van 2012 en ook dat 
het zeker nog jaren gaat duren voordat de top-10 weer in zicht 
komt. De minister wil zich nu meer richten op slecht preste-
rende scheepsbeheerders, zeg maar de rotte appels in de 
mand. Het valt te hopen dat die aanpak meer succes heeft .

Schultz maakt terecht een punt van de positie van Nederland 
op de lijst. Het is op zijn minst merkwaardig dat een land met 
een lange maritieme traditie inmiddels voormalige ‘goedko-
pe vlaggen’ als Liberia en de Marshall Eilanden voor moet la-
ten gaan, temeer daar andere West-Europese landen als 
Frankrijk, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, 
Italië en het Verenigd Koninkrijk wel gewoon in de top-10 
staan. Een plek net boven de Islamitische Republiek Iran 
steekt daar wel heel bleekjes bij af.

De vraag is overigens of ‘de politiek’, in de persoon van op-
eenvolgende ministers van Verkeer en Waterstaat en van In-
frastructuur en Milieu, niet zelf medeverantwoordelijk is 
voor de vrije val op de PSC-ranglijst. Onder druk van jaren-
lange bezuinigingen is zowel het maritieme beleidsapparaat, 
het vroegere directoraat-generaal Scheepvaart en Maritieme 
Zaken, als het controlelichaam, de Scheepvaartinspectie, 
vrijwel weggereorganiseerd. Het is mooi dat Schultz de Ne-
derlandse vlag hoog wil houden, maar het is de vraag of ze 
daar dan ook niet de middelen voor moet leveren. Want dat 
red je niet met een paar PSC-seminars.

Verbleekte driekleur
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Stena Line met derde
schip op Killingholme

FERRYDIENST

Shuttle van Coevorden 
naar Bad Bentheim

en Killingholme heen en weer varen, 
vertrekt de ‘Stena Scotia’ van Euro-
poort.
Het extra schip biedt zes vertrekken 
per week. Er is ruimte voor trailers, 
beperkte capaciteit voor containers 
en het schip biedt maximaal twaalf 
plaatsen voor begeleid vervoer, 
waarbij de chauff eur de overtocht 
meemaakt.
Stena Line vaart al vele jaren op Kil-
lingholme, omdat veel wegvervoer-
ders daarmee het midden van Enge-
land kunnen bereiken zonder de 
drukke agglomeratie van Londen te 
moeten passeren. 
De reder ziet het ladingaanbod hand 
over hand toenemen. De Britse eco-
nomie herstelt zich gestaag van de 
recessie. | FOLKERT NICOLAI

Stena Line breidt de capaciteit tus-
sen Rotterdam en het Engelse Kil-
lingholme fl ink uit. De Britse eco-
nomie draait goed en klanten 
vragen om extra laadruimte. 

Stena Line brengt een derde schip in 
de vaart tussen Rotterdam en het 
Engelse Killingholme. De ferryrede-
rij onderhoudt de dienst op Killing-
holme nu met twee schepen. Die zit-
ten op piektijden helemaal vol en 
zijn gemiddeld voor 85% van hun ca-
paciteit bezet. Klanten vragen intus-
sen om meer vrachtruimte.
Daarom is begin deze maand de 
‘Stena Scotia’ aan de dienst toege-
voegd. In tegenstelling tot de ‘Stena 
Transit’ en de ‘Stena Transporter’, 
die beide tussen Hoek van Holland 

een alternatief voor het container-
vervoer over water naar de Combi 
Terminal Twente in Hengelo. 
De initiatiefnemers willen vanuit 
Bad Bentheim binnenkort ook dien-
sten op Scandinavië, Oost- en Zuid-
Europa opzetten. CTT verwacht dat 
het aandeel van dit ‘continentale 
vervoer’ uiteindelijk groter wordt 
dan het vervoer van maritieme con-
tainers waarmee nu wordt gestart. 
CTT is een samenwerkingsverband 
van Bolk, Nijhof-Wassink, MCS en 
BCTN, dat sinds 2000 de binnen-
vaartterminal in Hengelo exploi-
teert. Daarnaast exploiteert CTT 
een containerterminal in de haven 
van Rotterdam en wordt er een bin-
nenvaartterminal in Almelo ge-
bouwd. | ROB MACKOR

Terminal operator CTT en de 
Bentheimer Eisenbahn zijn deze 
week een spoordienst begonnen 
tussen Rotterdam en Bad Bent-
heim/Euroterminal Coevorden. 

De containershuttle gaat drie keer 
per week rijden. De trein heeft  een 
capaciteit van negentig teu en rijdt 
vanuit Rotterdam naar Bad Bent-
heim. Daar wordt de trein gesplitst 
en gaat de helft  met een capaciteit 
van 45 teu door naar de Eurotermi-
nal in Coevorden. Daarmee heeft  de 
nieuwe dienst een jaarlijkse capaci-
teit van ruim 25.000 teu vice versa. 
CTT zorgt voor de boekingen en de 
overslag en het voor- en natransport 
van de containers van en naar Bad 
Bentheim. De twee bieden hiermee 

SPOORVERVOER

Mijlpaal voor ECT: 
150 miljoen teu 

IATA: sterke toename 
luchtvrachtvervoer 

Google neemt proef 
met pakketjesdrone

IJsdouche voor 
havendirecteuren

OVERSLAG
De Rotterdamse containerstuwa-
door ECT heeft dinsdag de 150 mil-
joenste teu overgeslagen sinds de 
oprichting van het bedrijf in 1967. 
Dat volume is verwerkt op de oor-
spronkelijke Home Terminal (te-
genwoordig City Terminal) in het 

Eemhavengebied en op de Delta 
Terminal en Euromax Terminal op 
de Maasvlakte. Het bedrijf, onder-
deel van Hutchison uit Hongkong, 
zegt de eerste in Europa te zijn die 
deze grens bereikt. 

DE MARKT
Het luchtvrachtvervoer is in juli 
met 5,8% gegroeid in vergelijking 
met een jaar eerder. In juni nam 
het transport (in tonkilometers 
vracht) met 2,4% toe. Volgens 
IATA steeg in Azië het vervoer met 
7,1%, de sterkste stijging sinds het 

begin van 2013. Europa liet een 
plus zien van 1,8% in juli, terwijl 
Noord-Amerika goed was voor 
een toename van 5,2%. De vraag 
in het Midden-Oosten piekte met 
9,4% vergeleken met vorig jaar.

LOGISTIEK
Google neemt proeven met een 
drone, een onbemand vliegtuigje 
dat pakketten bij de consument 
kan afl everen. In Australië wordt 
een ‘Project Wing’ getest, waarbij 
pakketten door de lucht naar de 
consument worden gebracht. De 
drone landt niet, maar laat het be-
stelde pakket met een touw naar 
de grond afzakken. Doel is om 
consumenten in de toekomst bin-
nen enkele minuten na bestelling 
te kunnen bedienen. 

UITDAGING
Allard Castelein, president-direc-
teur van Havenbedrijf Rotterdam, 
en zijn collega Dertje Meijer van 
Haven Amsterdam hebben een 
nat pak gehaald. Beide CEO’s ac-
cepteerden de uitdaging voor de 
Ice Bucket Challenge en dragen 
met hun donatie en deze challen-
ge een steentje bij aan de strijd 
tegen de spierziekte ALS. Video’s 
van de ijsdouches staan op 
www.nieuwsbladtransport.nl.

KORTNieuw offensief van DHL   
 ECOMMERCE   DHL Parcel komt met digitale pakketkluizen in onder meer Amsterdam en Utrecht

DHL Parcel zet in de con-
currentieslag met aartsri-
vaal PostNL een nieuw 
wapen in: de pakketkluis. 
De volautomatische afl ever-
punten komen allereerst in 
een aantal grote Nederland-
se steden.

Volgens directeur Wouter van Ben-
ten van DHL Parcel Benelux gaat het 
daarbij om de steden Amsterdam, 
Utrecht, Rotterdam, Den Haag en 
Zwolle. In Duitsland heeft  de pak-
ketvervoerder al goede ervaringen 
met deze nieuwe zogeheten digitale 
Packstations.
Utrecht zal in Nederland deze 
maand al het spits afb ijten, vervolgt 
Van Benten. De aanzienlijke inves-
tering in Nederland is volgens de di-
recteur een volgende stap om de 
dienstverlening in het sterk groei-
end internetwinkelen te verbeteren. 
De volumes stijgen daar elk jaar met 
12% en dat vraagt om meer innova-
tieve oplossingen om de pakketten 
bij de Nederlandse ontvangers te 
krijgen, zegt hij. Daarnaast wil DHL 
Parcel met de komst van de pakket-
kluizen het hoge percentage niet af-
geleverd bij de eerste bestellingsron-
de naar beneden krijgen in de 
stedelijke gebieden. Dat ligt daar in 
het slechtste geval op rond de 40% 
tegen bijna nul op het platteland.      
Consumenten kunnen bij de nieuwe 
pakketpunten tevens zelf bepalen 
waar en wanneer zij het pakket wil-
len ophalen. Het voordeel voor DHL 
Parcel ligt vooral in het feit dat een 
koerier niet twee of drie keer op het-
zelfde adres hoeft  aan te kloppen. 
Ook retourzendingen kunnen op 
deze manier meer kosteneffi  ciënt 
worden afgewikkeld. Vooral met de 
stijgende volumes dreigen de bestel-
diensten bij het terugsturen van 
pakjes problemen te krijgen met de 
eigen vervoerscapaciteit en het in de 
hand houden van de bestelkosten.
De nieuwe pakketkluizen zullen 

verschijnen in en bij openbare ruim-
tes zoals stations, winkelcentra, 
kantoren en bedrijfsterreinen, zegt 
Van Benten. ‘Centraal staat het ge-
mak voor de klant, die straks bij-
voorbeeld bij de werkplek de pakjes 
kan afh alen.’
Hij wijst er verder nog op dat het 

voor de pakketvervoerder, die voort-
komt uit het oude Van Gend & Loos 
en Selektvracht, nog een hele klus 
zal zijn om de noodzakelijke ver-
gunningen te krijgen van de lokale 
autoriteiten voor de nieuwe afl ever-
punten. ‘Wij zien het ook als een 

groot experiment en uitdaging, 
maar zijn er van overtuigd dat dit de 
weg vooruit is om de consumenten 
ook in de toekomst te kunnen berei-
ken’, aldus Van Benten.  
Vanaf deze maand bezorgt DHL 
Parcel voor Wehkamp tevens pakjes 
op maandag. Daarmee wordt de we-

kelijkse bezorgdienst met een  extra 
dag uitgebreid naar zes. Alleen op 
zondag levert DHL Parcel nog niet 
uit. De extra bezorg- en retourdag 
geldt voor nagenoeg alle producten 
van Wehkamp.nl, zegt Van Benten. 
Hij wijst er op dat rond de 25% van 

de klanten van Wehkamp shoppen 
op zaterdag en zondag, maar de be-
stellingen eerst vanaf dinsdagoch-
tend in ontvangst konden nemen.  
‘Wehkamp is de eerste klant voor 
wie wij op maandag gaan bezorgen. 
Het is onderdeel van het verder vol-
wassen worden van ons netwerk’, al-
dus Van Benten.  

Zondag
Een bezorgdienst op zondag zoals 
PostNL voor Coolblue, MyCom, 
iCentre en Dixons heeft  geïntrodu-
ceerd, wordt door DHL Parcel nog 
niet overwogen. Aan besteldiensten 
op zondag zitten veel fi nanciële en 
maatschappelijke aspecten, aldus 
Van Benten. ‘Voorlopig is het voor 
ons dan ook niet actueel.’  

Het Packstation is het antwoord van DHL Parcel op de slechte score bij het afl everen van pakjes in stedelijke gebieden.
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In de grote steden wordt slechts 60%
bij de eerste bestelronde afgeleverd.

JOHN VERSLEIJEN
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Netverklaring 2016
ProRail geeft jaarlijks een Netverklaring uit,  
zoals bepaald in artikel 58 Spoorwegwet.  
De Netverklaring 2016 is momenteel in voor-
bereiding. ProRail wil daarbij graag gebruik-
maken van de inbreng van belanghebbenden.
 
In de Netverklaring staat alles wat spoorweg-
ondernemingen moeten weten om het Neder-
landse spoorwegnet te mogen gebruiken. De 
Netverklaring beschrijft de spoorweginfrastruc-
tuur die door ProRail wordt beheerd. Ook geeft 
het document weer onder welke voorwaarden 

spoorwegondernemingen toegang kunnen  
krijgen tot die infrastructuur en hoe de spoor-
capaciteit wordt verdeeld.
 
Belanghebbenden die een bijdrage willen leveren 
aan de totstandkoming van de Netverklaring 
kunnen tot 17 oktober 2014 contact opnemen met 
de afdeling Accountmanagement van ProRail, 
Postbus 2038, 3500 GA Utrecht. U kunt ook een 
e-mail sturen naar netverklaring@prorail.nl.
 
Utrecht, september 2014 - ProRail BV

WEKELIJKS EX EEMSHAVEN (GR.)
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Trondheim –  Kirkenes
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grensdeelstaten als Noordrijn-West-
falen, Baden-Württemberg en Rijn-
land-Palts wil, heeft  zonder meer de 
zegen van Merkel.

Particulier geld
Een extra complicatie vormt het 
voorstel van Wolfgang Schäuble. 
Deze oudgediende in de CDU, 
bondsminister van fi nanciën, heeft  
geopperd dat voor de fi nanciering 
van de aanleg en het onderhoud van 
weginfrastructuur veel meer ge-
bruik moet worden gemaakt van
publiek-private samenwerking. Dit 
veronderstelt dat particuliere geld-
schieters door een vorm van voor 
elke weggebruiker even hoge tol een 
voldoende rendement wordt gebo-
den op hun investering. Dat is in
wezen het Franse model van de pé-
age.
Schäuble heeft  dit idee vorige week 
nog maar eens gelanceerd en Do-
brindt was er als de kippen bij om het 
te omarmen. Maar nog niet als een 
alternatief voor zijn vignetplan, om 
met name buitenlandse automobi-
listen te laten bijdragen aan de in-
standhouding van een goed wegen-
net. De vraag is intussen of Dobrindt 
nog veel langer zal tegenstribbelen. 
Voor Merkel is Sträuble een veel be-
langrijkere pion dan de bondsver-
keersminister. Die nu ook nog eens 
door zijn eigen CSU-partijbaas in 
het openbaar wordt afgevallen.

A
lexander Dobrindt, de Duit-
se verkeersminister, is in 
zwaar weer verzeild geraakt 

met zijn plan om een vignet in te 
voeren voor personenauto’s en 
licht vrachtverkeer. Er wordt nu 
van alle kanten aan gemorreld, zelfs 
door de eigenlijke geestelijk vader 
van het vignet, de machtige Horst 
Seehofer, minister-president van 
Beieren en voorzitter van rege-
ringspartij CSU. Dat is de partij die 
Dobrindt bij de laatste kabinetsfor-
matie als bondsverkeersminister 
naar voren heeft  geschoven.
Seehofer, de politieke mentor van 
Dobrindt, vindt dat het verkeer in de 
grensstreken met bijvoorbeeld Ne-
derland en Oostenrijk best van de 
vignetplicht kan worden uitgezon-
derd. Dat is een radicale koerswijzi-
ging. Tot dusver hield de CSU-voor-
man vast aan een vignet voor alle 
automobilisten die van Duitse we-
gen gebruikmaken. Dat idee ont-
moet grote tegenstand uit omrin-
gende landen, maar ook uit de 
Duitse deelstaten die aan bijvoor-
beeld Nederland, België, Oostenrijk, 
Frankrijk, Tsjechië en Denemarken 
grenzen.
In Noordrijn-Westfalen kwam het 
tot een ware opstand tegen het vig-
netplan, ook in de gelederen van de 
CDU, de partij van bondskanselier 
Angela Merkel. De zogenoemde 
‘CDU-Landesgruppe’ van deze deel-
staat in de Bondsdag, 63 man/vrouw 
sterk, heeft  aangevoerd dat een lan-
delijk vignet de regionale economie 
in de grensstreken zowel aan Duitse 
als aan Nederlandse en Belgische 
kant zeer negatief zou beïnvloeden.

Toeristisch
De detailhandel en de horeca zou er 
onder lijden, evenals het produce-
rende midden- en kleinbedrijf aan 
weerszijden van de grens en bijvoor-
beeld toeristische attracties in deze 
grote deelstaat. Je kunt verder den-
ken aan het kleinschalige goederen-
vervoer over de grenzen. Heel wat 
logistieke dienstverleners zijn in zo-
geheten ‘euregio’s’ actief, zonder 
zich om EU-binnengrenzen te hoe-
ven bekommeren. Dat wordt anders 
als Duitsland straks een vignet zou 
invoeren.
Eerder al kwam het tot protestacties 
van Noordrijn-Westfaalse, Neder-
landse en Belgische volksvertegen-
woordigers van liberalen huize, met 
hetzelfde argument. Het door Do-
brindt voorgestelde vignet, met een 
prijskaartje van ongeveer honderd 
euro per jaar, zou het grensverkeer 
ernstig bemoeilijken. Of dat nu echt 
zo is, is nog onduidelijk. Voor maar 
heel weinig beroepsvervoerders zal 
dit bedrag een onoverkomelijke hin-
dernis vormen. Een groot gat in de 
marginale opbrengst zal er meestal 
niet door ontstaan.
Een grappige bijkomstigheid van het 
vignet – dat overigens volgens de 

huidige plannen pas in 2016 zou 
worden ingevoerd – is dat het ver-
schijnsel ‘tanken over de grens’ er-
door zou worden teruggedrongen. 
Sinds de Nederlandse accijnsverho-
ging van begin dit jaar wijken veel 
Nederlandse particulieren en be-
drijven voor hun benzine- en diesel-
behoeft e nu uit naar Duitse pomp-
stations vlak over de grens, zo heeft  
onder meer de organisatie van gara-
ge- en pomphouders Bovag bere-
kend. Dat zou de Nederlandse schat-
kist honderden miljoenen euro aan 
accijnsopbrengst kosten. Komt er 
een vignet, dan moet steeds weer 
worden afgewogen of de kosten er-
van niet hoger zijn dan het te incas-
seren accijnsvoordeel.

Botsing
Maar of het vignet er komt, is poli-
tiek gezien inmiddels hoogst onze-
ker geworden. Een grote moeilijk-
heid voor verkeersminister Dobrindt 
is dat hij mogelijk in botsing komt 
met het Europese beginsel van non-
discriminatie. Zijn vignet werkt an-
ders dan het Oostenrijkse of Zwit-
serse. Zwitsers en Oostenrijkers 
betalen voor het in hun landen gel-
dende vignet de volle mep, net als 
buitenlandse automobilisten op hun 
wegen. Ze worden niet gecompen-
seerd door een evenredige verlaging 
van hun wegenbelasting. Ook Fran-
sen betalen op hun ‘péages’ gewoon 
dezelfde trajectkosten die buiten-
landers moeten betalen.

Dat is het verschil met de Duitse hef-
fi ng, waarbij de Duitse automobilist 
wél naar rato wordt gecompenseerd 
door een verlaging van de Kfz-steu-
er, de ‘Kraft fahrzeug’-belasting. 
Brussel kijkt hier met argusogen 
naar. Tegelijk hebben de meeste 
Duitse automobilisten, zo hebben 
enkele recente opiniepeilingen uit-
gewezen, er maar weinig vertrouwen 
in dat deze fi scale compensatie een 
blijvertje is. De meerderheid voor-

ziet op termijn toch net zoveel aan 
het vignet kwijt te zijn als de buiten-
landse automobilist. In het eerste 
jaar krijgen ze hun vignet per saldo 
gratis thuisgestuurd, in volgende ja-
ren worden ze alsnog ‘abgezockt’ en 
zijn het dus niet meer alleen de bui-
tenlandse skivakantiegangers en 
dagjesmensen naar de Moezel en het 
Sauerland die voor hun weggebruik 
in Duitsland ‘zur Kasse gebeten’ 
worden.
De kans is aanzienlijk dat het vignet-
plan van Dobrindt – opbrengst ver-
waarloosbaar klein in vergelijking 

met de kilometerheffi  ng voor zwaar 
vrachtverkeer – de komende tijd fors 
wordt uitgehold. De CDU, zuster-
partij van de Beierse CSU, is ingeno-
men met de opmerking van Seehofer 
dat voor de grensstreken uitzonde-
ringen mogelijk moeten zijn. Th o-
mas Strobl uit Baden-Württemberg, 
een van de landelijke vicevoorzitters 
van de CDU, haalde met grote in-
stemming het vraaggesprek met 
Seehofer in de Süddeutsche Zeitung 
aan, waarin de laatste de landelijke 
werking van het vignet relativeerde.

Inkeer
Strobl zegt er ‘nooit aan getwijfeld’ 
te hebben dat de Beierse minister-
president tot inkeer zou komen. Dat 
betekent feitelijk dat de CDU van de 
huidige vignetplannen van Seeho-
fers politieke adept Dobrindt niets 
moet hebben. En hoewel kanselier 
en CDU-partijbazin Merkel zich zelf 
na de jongste verkiezingen nooit zo 
concreet over het vignetplan heeft  
uitgelaten – voor de verkiezingen 
was ze tegen – betekent dit waar-
schijnlijk het einde voor de plannen 
van Dobrindt zoals die nu op tafel 
liggen.
Dat de tol er komt, heeft  Merkel af-
gelopen week op een topconferentie 
van haar partij nog eens bevestigd. 
De PKW-Maut ligt vast in het coali-
tieverdrag, stelde ze, ‘en dus komt 
die er’. Maar over de vorm waarin 
dat gaat gebeuren, liet ze zich niet 
uit. Strobl, die uitzonderingen voor 
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De kassa gaat draaien op de Autobahn.

Het ziet er niet naar uit dat het plan van de Duitse verkeersminister Alexander Dobrindt 
om een vignet in te voeren voor lichtere voertuigen tot drie ton ongewijzigd wordt uitgevoerd. 

Vrijwel zeker komen er uitzonderingen voor het vervoer in grensstreken. 
Eigenlijk staat álles op losse schroeven.

‘PKW’-vignet hangt in de lucht
 DUITSLAND   Zelfs geestelijk vader van vignet wil tolplan wel bijstellen

Dat de tol er komt, 
bevestigde Merkel 
op ’n topconferentie 
van haar partij.

FOLKERT NICOLAI
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Gdansk is de snelste   
 CONTAINERS   Hamburg loopt in op Rotterdam

Met een toename van 27% 
tot 1,18 miljoen teu was het 
Poolse Gdansk vorig jaar de 
snelst groeiende container-
haven van Europa. Dit blijkt 
uit het jaarlijkse overzicht 
door Lloyd’s List van de 
honderd grootste container-
havens van de wereld.

De Poolse haven viel daarmee welis-
waar nog net buiten die top-100 (met 
een 106de plaats), maar als de groei 
in het huidige tempo doorgaat, komt 
die daar dit jaar zeker in terecht. Dit 
jaar staat de haven voor het eerst in 
de top-10 van grootste Europese 
containerhavens.  De opkomst van 
Gdansk is in principe slecht nieuws 
voor Rotterdam en Hamburg, om-
dat ze daarmee hun positie als fee-
derhaven voor het Oostzeegebied 
zien afk alven. 
De Poolse haven behandelde vorig 
jaar voor het eerst meer dan één mil-
joen teu. Vrijwel alle containers wor-
den overgeslagen door de in 2007
geopende Deepwater Container Ter-
minal Gdansk (DCT), die werkt aan 
een uitbreiding van de capaciteit van 
1,15 tot 1,5 miljoen teu. Uiteindelijk 
zou de capaciteit kunnen groeien tot 
vier miljoen teu per jaar.
De grote doorbraak voor de Poole 
haven kwam in 2010, toen Maersk 
besloot om een van zijn wekelijkse 
Verre Oosten-diensten (de AE10) de 
Oostzee in te sturen. Tot dan toe 
werden containers van en naar het 
Verre Oosten via de Noord-Duitse 
havens en Rotterdam gefeederd. In 
die dienst varen ook de grootste 
schepen uit de vloot van Maersk, de 
triple-E’s van 18.000 teu.
Maersk loopt DCT Gdansk ook we-
kelijks aan met de CRX-dienst op 
Midden-Amerika. De Deense short-
sea operator Seago Line loopt de ter-
minal meerdere keren per week aan 
met feederdiensten op onder meer 

Rotterdam, Sint-Petersburg, Ham-
burg, Antwerpen en Casablanca. 
Rotterdam wist zijn positie als 
grootste containerhaven van Europa 
en zijn elfde plek in de wereldwijde 
top-100 te behouden, ondanks een 
daling van de overslag met 2,1 % tot 
11,87 miljoen teu. Hamburg, num-
mer twee in Europa en nummer vijf-
tien op de lijst, wist het gat met Rot-
terdam te verkleinen dankzij een 
groei van 4,6% tot 9,3 miljoen teu. 
Opmerkelijk genoeg verloor Bre-
men/Bremerhaven juist 4,7 % volu-

me, waardoor het met 6,12 miljoen 
teu terugzakte van plaats 21 naar 23. 
Ook Hamburg verloor een plek om-
dat het Chinese Dalian dankzij een 
groei van 21,8% omhoog schoot van 
plek zeventien naar twaalf. Daarmee 
sprong de Noord-Chinese haven 
ook over Antwerpen heen, dat een 
plaatsje daalt van vijft ien naar zes-
tien. De Scheldehaven zag zijn con-
taineroverslag vorig jaar met iets 
minder dan een procent dalen tot 
8,64 miljoen twintigvoets eenheden. 
De snelle groei van Dalian is illu-

Nieuw in de Europese toptien: de haven van Gdansk, die werkt aan een uitbreiding.
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CMA CGM ziet omzet 
en winst fors oplopen

LIJNVAART

De reder zag de vervoerde volumes 
in het tweede kwartaal 8% toenemen 
tot 3,1 miljoen teu. De omzet per teu 
aan vervoerde containers daalde 
weliswaar 3,9%, maar de bruto mar-
ge verbeterde van 4,2 naar 4,9%. 
Groei was er vooral op het vaarge-
bied Azië-Europa, op Afrika en op 
de Stille Oceaan.
De margeverbetering was te danken 
aan een kostenbesparing per ver-
voerde teu met 4,8%. Het brandstof-
verbruik per teu daalde zelfs 9,3%, 
zowel door zuiniger met brandstof 
om te springen als door een gemid-
deld lagere bunkerprijs. CMA CGM 
voegde één schip toe aan de vloot 
van 430 schepen, daarmee kwam de 
capaciteit in het containervervoer 
op 1,59 miljoen teu. | FOLKERT NICOLAI

CMA CGM wist de omzet in het 
tweede kwartaal met 3,7% op te 
voeren tot 4,02 miljard euro. Het 
bedrijfsresultaat steeg 18,7% tot 
204 miljoen euro.

Netto hield de Franse reder 94 mil-
joen euro over. Dat was veel minder 
dan de 268 miljoen euro in het twee-
de kwartaal van 2013. Maar de kwa-
liteit van de winst verbeterde aan-
zienlijk.
In het tweede kwartaal van vorig 
jaar behaalde CMA CGM namelijk 
een boekwinst van 248 miljoen euro 
op de verkoop van zijn belang van 
49% in het overslagbedrijf Terminal 
Link. Feitelijk is in het tweede kwar-
taal van dit jaar dan ook sprake van 
een forse winstsprong.

Durfk apitalist 3i stoot 
belang Aviapartner af 

LUCHTVAART

daarbij om de thuisbasis Brussels 
Airport, waar de afh andelaar bijna 
zijn concessie kwijtraakte, en Schip-
hol. Op de laatste luchthaven is het 
bedrijf eigenaar van Aviapartner 
Cargo, het oude Aero Groundservi-
ces. 

Celebi
Vorig jaar had Levaux met 3i bijna 
een koper gevonden voor het kwak-
kelende vrachtbedrijf, maar de on-
derhandelingen met koper WFS 
mislukten uiteindelijk. Volgens ana-
listen was de potentiële koper bij het 
boekenonderzoek geschrokken van 
de omvangrijke schuldenlast van 
rond de dertig miljoen euro. 
Aviapartner wist begin van dit jaar 
via een schuldenmoratorium voor-
lopig tot begin volgend jaar de 
schuldeisers van zich af te houden. 
Daarnaast werden de weinig rende-
rende Duitse fi lialen aan het Turkse 
afh andelingsbedrijf Celebi verkocht, 
wat tot speculaties leidde dat het 
moederconcern ook een afzonderlij-
ke koper zocht voor het vrachtfi liaal 
op Schiphol.  
Met de komst van het Amerikaanse 
HIG Capital kan er een nieuw hoofd-
stuk worden opengeslagen voor 
Aviapartner. De verwachting is 
daarbij dat de Amerikanen het 
noodzakelijke vers kapitaal mee-
brengen, maar zeker is dat niet. Een 
aantal analisten wijst erop dat HIG 
een volslagen nieuwkomer is in de 
Europese vliegtuigafh andeling, die 
vooral rode cijfers schrijft . Ooit 
kochten investeerders belangen in 
afh andelaars, aangelokt door het 
vastgoed op de luchthavens. Dat 
bleek een kostbare misvatting. HIG 
zal zeker niet dezelfde fout maken. 
Volgens een expert kan het ook zo 
zijn dat de Amerikanen geld zien in 
het verder opknippen van het Euro-
pese netwerk van Aviapartner door 
de landenfi lialen afzonderlijk te ver-
kopen. Voor Aviapartner Cargo op 
Schiphol zou dan het Turkse Celebi 
al in de race zijn. | JOHN VERSLEIJEN

De Britse investeerder 3i  heeft  het 
controlerende belang van 50% in 
het Belgische afh andelingsbedrijf 
Aviapartner verkocht aan de Ame-
rikaanse investeerder HIG Capital.

Een koopsom is niet bekendge-
maakt, meldt de Belgische krant De 
Standaard. Onduidelijk is ook nog 
wat topman Laurent Levaux van 
Aviapartner gaat doen. De oud-di-
recteur van ABX Logistics heeft  de 
overige 50% van de aandelen in han-
den in het afh andelingsbedrijf, dat 
vestigingen heeft  op een groot aantal 
luchthavens in Europa. Levaux 
zwijgt voorlopig over zijn plannen 
en het verrassende vertrek van 3i uit 
Aviapartner. 
De Britten nemen met de verkoop  
na tien moeizame jaren afscheid van 
het laatste stukje Belgische logistiek 
nadat in 2008 ABX Logistics nog 
met een mooie boekwinst werd ver-
kocht voor 750 miljoen euro aan het 
Deense DSV. Voor het belang in de 
Belgische afh andelaar, waarvoor het 
in 2005 rond de 180 miljoen euro 
neertelde,  zal de durfk apitalist zeker 
niet de hoofdprijs hebben gevangen.  
Afh andelingsbedrijven doen het ge-
zien de magere resultaten en soms 
grote verliezen niet goed in de we-
reld van de haute fi nance. Daarbij 
komt nog dat Aviapartner sinds de 
crisis in de luchtvaart wordt gezien 
als het zwakke broertje in de afh an-
delingssector. Het bedrijf wist in 
2008 met veel kunst- en vliegwerk 
een faillissement te voorkomen. De 
problemen werden daarbij niet al-
leen veroorzaakt door sterk teruglo-
pende inkomsten als gevolg van de 
recessie maar ook door de hoge 
schuldenlast die 3i bij de aankoop 
van het bedrijf in 2005 op de balans 
van de afh andelaar had gezet. 
Aviapartner wist de afgelopen jaren 
via diverse schuldsaneringen te 
overleven.  Verder zag het bedrijf op 
de belangrijkste markten de markt-
aandelen afb rokkelen door de toene-
mende concurrentieslag. Het ging 
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Goed resultaat Schiphol 
leidt tot lager havengeld

Minsk sluiproute voor 
export naar Rusland

LUCHTHAVENSSANCTIES

Schiphol acht nu de tijd rijp om wat 
terug te doen voor de klanten, die 
vaak rode cijfers noteren. 
Met een omzetgroei over de eerste 
helft  van dit jaar van bijna 10% naar 
712 miljoen euro en een resultaat-
verbetering van 17 miljoen euro 
naar 127 miljoen euro is er ook 
ruimte voor, aldus Nijhuis.
De sterke toename van omzet en re-
sultaat wordt vooral toegeschreven 
aan de acquisitie van een resterend 
belang (38,85%) in het vastgoed-
fonds AREB CV. Daarmee kan de 
luchthaven zich volledig eigenaar 
noemen van 17 strategische vast-
goedobjecten op en rond Schiphol. 
De luchthaven zag verder het vracht-
volume met meer dan 9% toenemen 
naar 802.000 ton. | JV

vrachtmanagers aan de Duitse vak-
pers. De Europese goederen worden 
in de vrachtloods op de luchthaven 
met medewerking van de plaatselij-
ke douane, die een oogje dicht zou 
knijpen, voorzien van een andere 
verpakking, label en documenten en 
als Wit-Russische handelswaar ver-
der over de weg naar Rusland ver-
stuurd. 
Daarbij profi teert Wit-Rusland ook 
van de douane-unie met het buur-
land Rusland. Goederen kunnen zo 
zonder enige vorm van inspectie 
naar Moskou of Sint-Petersburg 
worden afgevoerd.
Voor de plaatselijke handelshuizen 
en expediteurs in Wit-Rusland is 
deze nieuwe transito-rol een goud-
mijn. | JV

Schiphol wil de havengelden vanaf 
april volgend jaar met ‘ruim 5%’ 
verlagen. Daarmee wil de beheer-
der iets terugdoen voor zijn klan-
ten, de luchtvaartmaatschappijen.

Dat liet topman Jos Nijhuis van de 
luchthavengroep vrijdag weten bij 
de presentatie van de halfj aarcijfers.
Het goede nieuws voor de lucht-
vaartmaatschappijen is volgens Nij-
huis ingegeven door een sterke groei 
van de omzet en het resultaat, be-
heerste kostenontwikkeling en de 
lage rentestand.
Tariefsverhogingen waren de laatste 
jaren vaak inzet van stevige ruzies 
tussen de luchthaven en de lucht-
vaartmaatschappijen, aangevoerd 
door hoofdgebruiker KLM.  

Creatieve logistieke managers heb-
ben al een weg gevonden om het 
Russische embargo op Europese
levensmiddelen te omzeilen: de 
luchthaven van de Wit-Russische 
hoofdstad Minsk.

De luchtvrachtvolumes aan groente 
en fruit uit Europa schieten op deze 
bescheiden luchthaven sinds een 
maand plotseling omhoog en het 
land produceert opeens citroenen, 
grapefruits en zelfs ananassen voor 
de Russische markt. 
Ook mosselen, kreeft en en oesters 
zijn sinds kort exportproducten ge-
worden van Wit-Rusland, een land 
dat nog geen enkele meter zeekust 
kent. 
De truc is vrij simpel, melden lucht-

Zet Maersk kwakkelend 
Damco in de etalage?

ANALYSE EXPEDITIE

houdt, is hoe groot het geduld van de 
moederholding AP Moller Maersk is 
met het experiment Damco. 
Topman Nils Andersen van het con-
cern laat zich voorlopig nog niet in 
de kaarten kijken. Tijdens de toe-
lichting op de recente halfj aarcijfers 
wijst hij er slechts op dat de reorga-
nisatie in 2013 ‘meer complex is ge-
bleken dan eerder aangenomen’ en 
dat daardoor de verbeteringen in de 
resultaten ‘vertraging’ hebben opge-
lopen. Andersen zei eerder dit voor-
jaar in de tweede helft  van dit jaar 
weer positieve resultaten te ver-
wachten voor de expeditiedochter, 
maar heeft  deze prognose nu bijge-
steld met het oog op het laatste ver-
lies Hij verwacht nu dat Damco dit 
jaar rode cijfers zal blijven schrijven. 
Daarbij neemt hij al voor dit jaar een 
forse voorziening voor verdere reor-
ganisaties bij Damco. Het wordt dan 
nog even bloeden voor Maersk. 

Nederlaag
Volgens analisten blijft  Damco een 
vreemde eend in de bijt binnen  
Maersk. Een verkoop achten zij op 
termijn dan ook logisch. Dat zal ech-
ter pas gebeuren als de expediteur 
weer zwarte cijfers schrijft , want het 
afstoten van een verliesgevend Dam-
co staat bij Maersk gelijk aan een ne-
derlaag. | JV

Het Deense Maersk is geen bedrijf 
van sentimenten. Het zou dan ook 
de verliesgevende logistieke doch-
ter Damco, een recente eigen crea-
tie tussen het oude Maersk Logis-
tics en de kleine expeditiedochter 
Damco, makkelijk in de verkoop 
kunnen zetten. 

De reorganisatie van de logistiek 
dienstverlener is nu al drie jaar oud 
en kost de Deense maritieme multi-
national langzaam bakken vol geld. 
Vorig jaar leed het bedrijf, dat ooit 
werd geïntroduceerd als een toe-
komstige logistieke kroonjuweel 
naast de containerrederij, een verlies 
van 111 miljoen dollar. Het negatief 
bedrijfsresultaat over het eerste half-
jaar van 2014 lag op 42 miljoen dol-
lar (waarvan 32 miljoen dollar in het  
tweede kwartaal). Het lijkt  er dan 
ook op dat 2014 niet veel beter zal 
zijn dan 2013. Daarbij komt nog eens 
dat de kostbare verhuizing van het 
hoofdkantoor van Kopenhagen naar 
Den Haag, gedaan om dichter bij de 
markt te zitten, niet de gewenste re-
sultaten heeft  opgeleverd. 
Voor Maersk is het vooral een tegen-
valler dat het zo lang duurt voordat 
Damco een stevige positieve bedra-
ge gaat leveren aan de mooie cijfer-
lijst die de andere divisies afl everen. 
De vraag die analisten nu bezig-

stijger van Europa

stratief voor de Chinese dominantie 
van de ranglijst. Van de top-10 zijn 
alleen Singapore (met 31,26 miljoen 
teu op twee), Busan (17,69 miljoen, 
plaats vijf) en Dubai (13,28 miljoen, 
nummer negen) niet Chinees. De 
lijst wordt traditiegetrouw aange-
voerd door Shanghai, waar de groei 
sinds het uitbreken van de krediet-
crisis overigens wel is afgezwakt. Vo-
rig jaar nam de overslag met 3,3% 
toe tot 31,53 miljoen ‘dozen’. 
Dat is wel keurig in lijn met het ge-
middelde groeicijfer van 3,3% van 

alle top-100 havens, die samen 513,2 
miljoen teu verwerkten. Meer dan 
een derde daarvan, 187,85 miljoen 
teu ofwel 36% om precies te zijn, 
werd in een Chinese haven overge-
slagen. Hoogste nieuwkomer in de 
top-100 is ook Chinees: Rizhao, zo’n 
600 kilometer ten noorden van 
Shanghai, groeide met 16% en kwam 
daarmee binnen op de 69ste plaats. 
Snelste groeier wereldwijd was de 
Marokkaanse doorvoerhaven Tan-
ger Med, die de overslag met ruim 
40% zag groeien tot 2,6 miljoen teu. 

De Noord-Afrikaanse haven her-
stelde zich daarmee van een forse te-
rugval in 2012, onder meer als ge-
volg van een langdurige staking eind 
2011, waardoor een aantal lijnen de 
haven uit het vaarschema schrapten. 
De ranglijst van mondiale terminal 
operators wordt aangevoerd door 
Hutchison Port Holdings, waartoe 
ook het Rotterdamse ECT behoort, 
op basis van de totale overlag op de 
terminals van het netwerk. Op dat 
lijstje staat de Hongkongse groep 
met 76,1 miljoen teu ruim voor APM 
Terminals, dat 68 miljoen teu ver-
werkte. Die top-5 bestaat verder uit 
PSA (61,7 miljoen), Cosco Group 
(59,9) en DP World (53,7). 
Als het aandelenbelang van de ope-
rators in de terminals wordt meege-
wogen, ziet de ranglijst er behoorlijk 
anders uit. Dan is PSA met 52,9 mil-
joen nummer één, Hutchison met 45 
miljoen tweede, APM met 35 mil-
joen nummer drie, DP World met 
32,8 miljoen nummer vier en CHMI 
met 23,1 miljoen nummer vijf.

ROB MACKOR
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GROOTSTE EUROPESE CONTAINERHAVENS
Pos. In top-100 Haven 2013 2012 +/-
1  11  Rotterdam 11,621 11,866 -2,1%

2  15  Hamburg 9,302  8,891 4.6%

3  16 Antwerpen 8,578 8,635 -0.7%

4  23  Bremen/Bremerhaven 5.830 6,115 -4.7%

5  37  Felixstowe 3,740 3,700 1.1%

6  57  St Petersburg 2,515 2,524 -0.4%

7  59  Le Havre 2,486 2,304 7.9%

8  70  Zeebrugge 2,026 1,953 3.7%

9  91  Southampton  1,491 1,475 1.1%

10  106  Gdansk 1,177 0,928 27%

(in miljoen twenty feet equivalent unit (teu), bron Lloyd’s List)



FEATURE8
NIEUWSBLAD TRANSPORT 3-9 SEPTEMBER 2014

Op kousenvoeten Europa in

‘U 
wilt morgen 
voor een in-
terview ko-
men? Eens 
even kijken, 

we zijn nu even een calamitei-
teitje aan het oplossen, maar 
morgen moet wel lukken. Kom 
om elf uur maar langs.’ Zelden 
was een afspraak met een chief 
executive offi  cer (CEO) zo vlot 
gemaakt. Die functie vermeldt 
het visitekaartje van Wiebbe 
Bonsink, die de dagelijkse lei-
ding van het bedrijf in handen 
heeft . Maar verwacht geen strak 
in het pak gestoken topman en 
hoogdravend managersjargon. 
Wiebbe, op kousenvoeten door 
zijn kantoor lopend, gekleed in 
trui en spijkerbroek: ‘Wij zijn 
gewoon erg goed op het water’.
Het bedrijf vestigde recentelijk 
de aandacht op zich met de over-
name van Mammoet Maritime, 
de binnen- en kustvaartafdeling 
van het internationaal opereren-

de zwaartransportconcern Mam-
moet. ‘Die kenden we goed, we kwa-
men elkaar regelmatig tegen op het 
water, zonder overigens echt in el-
kaars vaarwater te zitten. Maar ik 
had nooit over een overname nage-
dacht, tot ik een paar maanden gele-
den een telefoontje kreeg. Of we ge-
interesseerd waren. Nou, we zijn 
gaan praten, vervolgens gaan onder-
handelen en tweeënhalve maand la-
ter was de zaak rond. Per 1 augustus 
hebben we offi  cieel het gros van de 
activiteiten van Mammoet Mari-
time in Nederland en Duitsland 
overgenomen.’
Het is de eerste grote overname in de 
geschiedenis van het bedrijf, dat tot 
dan toe geleidelijk was uitgegroeid 
tot een organisatie met ongeveer 45 
werknemers. Met de Mammoet-ac-
tiviteiten kwamen er in één klap 28 
mensen bij, plus een omvangrijke 
vloot vaartuigen, waaronder sleep- 
en duwboten, dekschuiten, pontons, 
werkboten, drijvende bokken en 
kraanschepen met een hijscapaciteit 

tot 300 ton. Mammoet had boven-
dien nog een reeks grote projecten in 
portefeuille, waaronder het plaatsen 
van bruggen in Duitsland, de instal-
latie van windmolens op het IJssel-
meer en het invaren van de twee 
brugdekken van de nieuwe Botlek-
brug in het Rotterdamse havenge-
bied.

Twee culturen
Mammoet Maritime en Hebo wa-
ren weliswaar in hetzelfde metier 
actief, maar vanuit een totaal ver-
schillende achtergrond. De eerste 
als onderdeel van een internationaal 
concern met naar schatting 5.000 
werknemers op de loonlijst, dat ove-
rigens weer een werkmaatschappij 
is van de SHV-groep. De andere een 
Overijssels familiebedrijf met nog 
geen honderdste van dat aantal 
werknemers. Hoe ziet Bonsink de 
integratie van die twee culturen? 
‘Heel simpel, we nemen de goede 
dingen van Mammoet over en voor 
de rest moet het helemaal Hebo 

worden, een familiebedrijf dat dag 
en nacht kan uitrukken. ’
Het bedrijf had vier jaar eerder ook 
al een fl inke slag geslagen door een 
Europese tender te winnen, die Ha-
venbedrijf Rotterdam had uitge-
schreven voor het opruimen van 
olielekkages in het uitgestrekte ha-
vengebied. De havenbeheerder deed 
dat tot dan toe met vier eigen vaar-
tuigen zelf, maar wilde af van deze 
kostbare operatie. Bonsink: ‘Het Ha-
venbedrijf had ons gevraagd mee te 
doen aan de tender, omdat we een 
tijdje daarvoor een klus voor ze had-
den gedaan waar ze erg tevreden 
over waren. Dan zeg je natuurlijk 
geen nee en uiteindelijk zijn we als 
winnaar uit de bus gekomen.’
Hebo heeft  drie van de vier vaartui-
gen van het Havenbedrijf inmiddels 
vervangen door de eigen multifunc-
tionele ‘Hebo-cats’, waarvan er nu  
meer dan tien rondvaren. Die heb-
ben met elkaar gemeen dat ze voor 
oliebestrijding kunnen worden in-
gezet, maar verder verschillen ze 

stuk voor stuk van elkaar. Sommige 
hebben een kraan aan boord, andere 
kunnen ook als duwboot fungeren. 
Ze worden voor allerhande klussen 
ingezet, zoals laatst bij de grote 
brand in de Koningin Wilhelmina-
haven in Vlaardingen en een paar 
jaar geleden bij het bergen van con-
tainers uit de Nieuwe Maas, die een 
te hoog beladen binnenschip had 
verloren toen dat onder de Erasmus-
brug doorvoer.
Hoewel het aantal olielekkages de 
laatste jaren fors  is gedaald, is de be-
strijding ervan lastiger geworden, 
vertelt Bonsink. ‘Schepen zijn steeds 
groter en hoger geworden, waardoor 
we ander materieel moesten ontwik-
kelen. En vooral bij containersche-
pen is de tijdsdruk sterk toegeno-
men.’ Vader HEnk BOnsink, die 
eveneens op kousenvoeten door het 
kantoor struint en halverwege het 
gesprek even binnenkomt, legde 25 
jaar geleden de basis voor het bedrijf 
met wat hij omschrijft  als een stof-
zuiger op het water. ‘Ik was afk om-

‘Wij zijn gewoon erg goed op het water.’ Hebo-cat 9: een multifunctioneel incidenten-  
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Hebo Maritiemservice bestaat dit jaar exact 25 jaar. Hoe een 

familiebedrijf uit Zwartsluis in die periode letterlijk op kousenvoeten

oprukte over de Europese binnenwateren en in de Rotterdamse haven.

stig van Rijkswaterstaat en zag daar 
dat de oliebestrijding veel beter kon. 
Ze zogen daar meer water dan olie 
op, dat vervolgens voor veel geld ver-
werkt moest worden. Dat maakte die 
schoonmaakoperaties peperduur.’

Olie opzuigen
Bonsink senior begon met een boot-
je, waarop hij een generator, een in-
dustriële stofzuiger en een opvang-
ton neerzette. ‘Zo zijn we die olie 
gaan opzuigen, gewoon met de 
hand. Maar het resultaat was wel dat 
we veel olie borgen en maar weinig 
water, waardoor er veel minder ku-
bieke meters verwerkt hoefden te 
worden.’ In de beginjaren beperkte 
Bonsink senior zich overigens be-
paald niet alleen tot het bergen van 
olie. ‘Ik ben eigenlijk begonnen als 
schoorsteenveger, maar heb daar-
naast nog van alles en nog wat ge-
daan, tot aan heggen snoeien aan 
toe.’
Het bootje met de stofzuiger heeft  
inmiddels plaatsgemaakt voor een 

omvangrijke vloot, die naast de He-
bo-cats onder meer duw- en sleep-
boten en hijs- en hefwerktuigen om-
vat. Met de overname van Mammoet 
is vooral in de laatste categorie de ca-
paciteit fl ink gegroeid, omdat dat 
bedrijf over zes grote drijvende bok-
ken en kraanschepen beschikte. 
Vraag is of Hebo daarmee niet in het 
vaarwater van het Rotterdamse 
Bonn & Mees komt, dat met zijn 
‘Matadors’ de meeste hijsklussen in 
de haven voor zijn rekening neemt. 
‘Dat geloof ik niet’, zegt Wiebbe 
Bonsink. ‘Zij komen de haven bijna 
niet uit, terwijl wij heel Europa door-
gaan.’
Dat is mogelijk dankzij een slim-
migheidje van de voormalige Mam-
moet-bokken, die nu als ‘Hebo-Lift  
door het leven gaan. Een aantal 
daarvan is uitgerust met zijpontons, 
die afgekoppeld worden als de bok 
door sluizen moet. Tijdens het trans-
port worden de zijpontons vastge-
maakt aan de voorkant van de bok, 
die dan nog maar 11,4 in plaats van 

17,85 meter breed is. Zodoende kun-
nen ze bijna het hele Europese kana-
lennet op. Hebo had zelf nog geen 
hijsmaterieel van dit type. ‘Maar’, 
zegt Bonsink, ‘we waren er wel een 
aan het bouwen. Misschien was dat 
voor hun wel de aanleiding om eens 
met ons te gaan praten.’
Een mooie klus die het bedrijf met de 
overname van Mammoet binnen-

haalde, is de plaatsing van de twee 
brugdekken van de nieuwe Botlek-
brug in het Rotterdamse havenge-
bied. ‘Zij hadden dat project al in por-
tefeuille, maar wij gaan het nu 
uitvoeren in onderaanneming voor 
Mammoet’, vertelt Bonsink. De 
brugdelen wegen zo’n 5.500 ton per 
stuk en zijn geassembleerd op het uit-

gestrekte terrein van Mammoet 
naast het hoofdkantoor in Schiedam.
Ze moeten in twee opeenvolgende 
weekenden per ponton via de Nieu-
we Maas worden overgevaren van 
Schiedam naar de Botlek, een af-
stand van een kilometer of vijf. Eerst 
wordt het brugdek in Schiedam op 
een ponton gezet. Dat vaart vervol-
gens met brugdek en al eerst onder 

de oude Botlekbrug door naar de 
opening van de nieuwe brug, waar 
het met kabels wordt gefi xeerd. Dat 
gebeurt bij hoogwater. Als het water 
vervolgens bij afgaand tij gaat dalen, 
komt het brugdek op de brugpijlers 
te rusten.
Het eerste dek zou in het weekend 
van 23 augustus al worden geplaatst, 

maar opdrachtgever Rijkswater-
staat blies die operatie op het 
laatste moment af ‘omdat er iets 
in de constructie aan de hand 
was’. Bonsink zegt ook niet pre-
cies te weten wat er aan de hand 
was, maar volgens hem is de hele 
operatie drie weken opgescho-
ven. Dat zou dus betekenen dat 
het eerste transport nu in het 
weekend van 13 september zal 
plaatsvinden en het tweede in 
het weekend daarop.
Volgens hem sluit het project 
naadloos aan op de ambitie van 
het bedrijf om uit te groeien tot 
een Europese maritieme dienst-
verlener in de breedste zin van 
het water. Bonsink: ‘Als het maar 
met water te maken heeft , is het 
ons niet gauw te gek. We komen 
ook wel op het land maar niet 
verder dan honderd meter en al-
leen als het met vervoer over wa-
ter te maken heeft .’

ROB MACKOR

‘We komen ook wel op het land,
maar niet verder dan honderd meter.’
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    en oliebestrijdingsvaartuig. Het beschikt onder meer over bergingspompen, een veegarm en een olieskimmer.
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e wereldmarkt voor 
farmaceutica groeit 
sterk. Mensen wor-
den gemiddeld ouder 
en krijgen meer toe-

gang tot medische voorzieningen, 
zoals medicijnen. Recente cijfers 
van de EFPIA, de Europese bran-
chevereniging voor farmaproducen-
ten, geven een indruk van deze on-
stuimige marktgroei in de afgelopen 
decennia. In Europa produceerde 
deze industrie in 1990 voor een 
waarde van 63 miljard euro. In het 
jaar 2000 was deze productie tot 125 
miljard euro toegenomen en in 2012 
ging het al om 210 miljard euro. Elk 
decennium treedt dus grofweg een 
verdubbeling op.
Nu is ons werelddeel goed voor maar 
iets meer dan een kwart (bijna 28%) 
van de mondiale afzet van genees-
middelen. De Verenigde Staten ne-
men 41% voor hun rekening, Japan 
nog eens 9% en de resterende 22% 
komen in andere delen van de we-

reld terecht. Maar dat beeld veran-
dert snel. China zag de markt voor 
farmaproducten in 2012 met 21% 
groeien, Brazilië met 16%. In Europa 
daalde de consumptie juist met 2% 
en in de VS met 1%.
Dat is de reden waarom grote logis-
tieke dienstverleners die zich onder 
meer hebben gespecialiseerd in het 
zeer temperatuurgevoelige vervoer 
van medicamenten, investeren in 
wereldwijde uitbreiding van hun ac-
tiviteiten. UPS bijvoorbeeld, de 
Amerikaanse pakjes- en expresver-
voerder, zocht het onder meer in ex-
pansie in Azië, terwijl DHL onlangs 
een groot uitbreidingsprogramma 
aankondigde in Europa, Afrika en 
Zuid-Amerika.

Onderzoek
Een ander argument om niet alleen 
de gevestigde markten aan weerszij-
den van de Atlantische Oceaan te 
blijven bedienen, is dat met de groei 
van de opkomende markten de pro-

ductie van farmaceutica aldaar toe-
neemt, terwijl ook de voor de farma-
industrie uiterst belangrijke afdeling 
onderzoek en ontwikkeling zich 
deels naar die nieuwe landen ver-
plaatst.
De uitgaven aan ‘R&D’ in Europa 
bijvoorbeeld stegen tussen 1990 en 
2000 van 7,8 naar 29,2 miljard euro. 
In 2012 was dat bedrag nog iets toe-
genomen, tot 30 miljard euro, maar 
eigenlijk komt dat neer op een fl inke 
daling van de ontwikkelingsinspan-
ning voor nieuwe geneesmiddelen.
UPS kocht dit jaar in Groot-Brittan-
nië de in farma gespecialiseerde ver-
voerder en koerier Polar Speed. De 
nieuwe aanwinst telt maar 118 voer-
tuigen voor het geconditioneerde 
vervoer en 180 medewerkers, ver-
deeld over dertien Britse vestigin-
gen. Polar Speed zorgt voor het 
transport van medicijnen en mon-
sters op pallets en in pakketten, voor 
de opslag en kan ook producten ge-
doseerd naar medisch voorschrift  bij 

Logistieke  
De gemiddelde mens wordt ouder. Dat lijkt op een verbeterde gezondheid

te duiden, maar veroorzaakt ook een toenemende consumptie van 

farmaceutische producten, in steeds meer delen van de wereld.

Natuurlijk zien ook logistieke dienstverleners hier hun kans.
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altijd online via 
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We klagen met graagte over de hoge 
kosten waarmee het medicijngebruik 
ons opzadelt. Een feit is dat onze gene-
ratie ouder wordt dan de voorgaande. 
Dat komt mede door het gebruik van 
medicamenten en ook doordat we, om-
dat we ouder worden, er uiteindelijk 
meer van nodig hebben. Geen vicieuze 
cirkel, maar een opwaartse spiraal. 
Sinds de geneeskunst zich tot een we-

tenschap begon te ontwikkelen, bijvoorbeeld toen de Engelse 
huisarts Edward Jenner (1749-1823) zich ging interesseren in 
de vraag waardoor koepokken werden veroorzaakt en hoe ze 
konden worden bestreden, is een industrie ontstaan die voor 
steeds meer aandoeningen de juiste medicijnen ontwikkelt.

Dit leidde tot een ware triomft ocht van geneesmiddelen door 
steeds meer delen van de wereld. Niet langer werden de pa-
tiënt lukraak geneeskrachtig geachte kruiden toegediend en 
werden zonder enige correcte indicatie bloedzuigers op de 
huid geplaatst, maar er kwamen artsenijbereidingen op de 
markt die nauwkeurig de oorzaak van de aandoening aanvat-
ten zonder de lijder nog verder te schaden. Het vervoer daar-
van is, net als de ‘spécialités’ van de farmaceutische industrie, 
een specialisme.

Dat vervoer is een lucratieve markt, net als de productie van 
medicijnen zelf dat is. Wie het juiste serum tegen de ebola-
bacterie weet te ontwikkelen, kan daar schatrijk mee worden 
– reden natuurlijk waarom in talloze laboratoria in de wereld 
de lichten nog laat in de avond aan zijn. Wie dit wondermid-
del bij de patiënt wil brengen, moet een netwerk opbouwen 
dat precies onder de juiste condities naar de plaats voert waar 
het zijn geneeskrachtige werking tentoon zal spreiden. En 
ook al zou de ebola-patiënt de kosten daarvoor niet direct 
kunnen opbrengen, de wereld staat klaar om, in wezen uit ei-
genbelang, die kosten over te nemen.

Zo heeft  de farmaceutische industrie er, niet geheel belange-
loos, voor gezorgd dat het hiv-virus inmiddels onder contro-
le is, dat vele vormen van kanker niet meer dodelijk zijn, maar 
eerder een vorm van chronische ziekte, en dat de gevolgen 
van malaria eff ectief kunnen worden bestreden. De klamboe 
en de vliegenmepper zijn nog wel aan te raden, maar mocht 
hun werking onvoldoende zijn, dan zijn er tegenwoordig de 
‘ultima remedia’, die de kwaal tot een relatief gering ongerief 
kunnen beperken. En de tropenbezoeker weet dat vrij simpe-
le pilletjes helpen om deze tot voor een halve eeuw gradueel 
tot de dood voerende kwaal van het lijf te houden.

De wereldbevolking zal tot halverwege deze eeuw nog met 
50% groeien en gemiddeld veel ouder worden. Een ruwe 
schatting leert dat het medicijngebruik op de planeet in de 
komende decennia kan verdubbelen, ook al doordat een toe-
nemend deel van de bevolking in steden zal gaan wonen. Het 
is dus niet zo vreemd dat zich binnen het specialisme van het 
koel- en vriesvervoer een nieuw subspecialisme heeft  ontwik-
keld, dat kan zorgen voor een compleet temperatuurgecon-
troleerd transport van farmaceutica, opdat deze veilig en 
werkzaam bij de consument aankomen.

Dit alles is ‘brave new world’. Niet naar de titel van de zwart-
gallige toekomstroman van Aldous Huxley, maar naar het 
gezamenlijke project dat de bevolking van deze Aarde met 
zichzelf is aangegaan. We willen een schonere en gezondere 
wereld. Het probleem is alleen dat we het niet altijd eens zijn 
over de weg daarnaartoe. Wie verzint daar eens een pilletje 
tegen?

Vollere wereld
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de consument thuis bezorgen.
Uiteraard gebeurt dit volgens de 
strikte standaarden die ook UPS zelf 
hanteert om temperatuurgevoelige 
producten op exact de juiste tempe-
ratuur te houden. Polar Speed kan 
elke schommeling afwijkend van de 
temperatuur via de satelliet en een 
webportal registreren en geeft  ook 
de klant op elk ogenblik toegang tot 
de verzendstatus. Het bedrijf slaat 
op en vervoert op temperaturen tus-
sen 2 en 8 graden Celsius en tussen 
de 16 en 25 graden.

UPS deed deze acquisitie om zijn ei-
gen dienstverlening voor de Europe-
se gezondheidszorg aan te vullen. In 
dat kader werd vorig jaar verder de 
Hongaarse dienstverlener Gemelog 
overgenomen. De laatste jaren wordt 
intussen vooral ook werk gemaakt 
van de Aziatische markt. Er werd 
een logistiek centrum voor farma-
ceutica geopend in het Chinese 
Hangzhou, met een oppervlakte van 
22.000 vierkante meter. In voor-
gaande jaren opende UPS zijn eerste 

farmamagazijn in Azië, en wel in 
Singapore, in 2011. Een jaar later 
kwamen daar Shanghai en het Au-
stralische Sydney bij.
DHL, de expresdochter van Deut-
sche Post, kondigde enkele jaren ge-
leden de ontwikkeling van een we-
reldwijd netwerk van op- en 
overslagcentra voor farmavervoer 
door de lucht aan onder de naam 
Th ermonet. Dit net bestaat inmid-
dels uit 45 van die centra en moet de 
komende tijd verder groeien. In mei 
van dit jaar werden nieuwe vestigin-

gen aangekondigd in Duitsland, 
Frankrijk, Finland, Denemarken, 
Hongarije, Zweden, Zuid-Afrika, 
Argentinië, Brazilië, Chili, Colom-
bia, Venezuela en Canada.
In de loop van dit jaar moet het net-
werk op ruim zestig centra zijn ge-
bracht. Ze worden met elkaar ver-
bonden door het DHL-IT-platform 
Life Track. Bij de permanente trac-
king en tracing wordt onder meer 
het door DHL zelf ontwikkelde 
RFID-systeem gebruikt dat op zoge-

noemde ‘smart sensoring’ berust.
Wie de enorme schaal van UPS, 
DHL en al die andere wereldspelers 
niet haalt, moet het zoeken in sa-
menwerking. Zo’n samenwerkings-
verband in de farmalogistiek is 
PLAN, wat staat voor Pharmaceu-
tics Logistics Alliance Network. De 
deelnemers zijn het Belgische H.Es-
sers, Nolan in Ierland en de Deense 
bedrijven Bech-Hansen en Stud-
gaard. In juli maakten ze bekend een 
partner in Polen te hebben gestrikt, 
Professional Th ermo Logistics gehe-
ten. Via het laatste bedrijf gaan de 
vijf nu hun farmalogistieke aanbod 
in Oost-Europa uitbreiden.
Voor H.Essers ligt deze stap voor de 
hand. Eind vorig jaar opende het be-
drijf zelf al een eigen vestiging in 
Roemenië, met een oppervlakte van 
33.000 vierkante meter, een investe-
ring van 15 miljoen euro. Van dit 
vloeroppervlak wordt 5000 vierkan-
te meter ingeruimd voor farmaceu-
tica. Elders heeft  het bedrijf al diver-
se vestigingen in Oost-Europa, die 
met investeringen in eigen materieel 
ook gaan werken voor grote op-
drachtgevers uit de farma-industrie.
Een kleine zet op het schaakbord, in 
2012 al, deed PostNL Pakketten, dat 
van de Oostenrijkse post de Bene-
lux-activiteiten van Trans-o-Flex 
overnam. Trans-o-Flex Benelux was 

op dat moment goed voor een omzet 
van 50 miljoen euro, die voor een be-
langrijk deel werd behaald met het 
B2B-vervoer van farmaceutische 
producten en consumentenelektro-
nica. PostNL ziet veel in de farmalo-
gistiek, ook al in combinatie met de 
afl evering bij de eindafnemer thuis, 
waarin het postbedrijf natuurlijk 
een specialist bij uitstek is.

Levensverwachting
De vooruitzichten voor deze specia-
listische tak van het koel- en vries-
vervoer zijn gunstig. De levensver-
wachting van de gemiddelde 
Europeaan is tegenwoordig dertig 
jaar langer dan een eeuw geleden. 
Menige ziekte is, mede door de toe-
passing van de geëigende medica-
menten, in ons werelddeel met suc-
ces de kop in gedrukt. Dit heeft  de 
geneesmiddelenconsumptie op zich 
al bevorderd, maar maakt ook nog 
eens dat ouder wordende mensen 
weer andere, deels nieuwe, kwalen 
gaan ontwikkelen, die om farma-
ceutische bestrijding vragen.
Het EFPIA-onderzoek van vorig 
jaar, van de Europese farma-indu-
strie, wijst erop dat mede dankzij de 
ontwikkeling van geschikte artsenij 
aandoeningen als hiv en aids in onze 
streken sterk zijn teruggedrongen. 
Mede door chemische behandeling 

– met farmaca – zijn diverse vormen 
van kanker tegenwoordig eerder een 
‘chronische ziekte’ geworden dan 
een dodelijke aandoening.
Daar staat tegenover dat de steeds 
oudere bevolking meer gaat lijden 
aan ziekten als Alzheimer en Par-
kinson. Daar worden zeker ook weer 
eff ectieve behandelingswijzen en de 
bijbehorende medicamenten tegen 
ontwikkeld, maar voorlopig zullen 
de patiënten het moeten stellen met 
preparaten die de gevolgen van zul-
ke aandoeningen verzachten. Tegen 
diverse agressieve spierziekten is 
ook nog niet de perfecte pil ontwik-
keld.
Is dat het beeld in Europa, in de VS 
en in Japan, met zijn zeer hoge le-
vensverwachting, in de opkomende 
landen zal de gemiddelde mens ook 
geleidelijk aan ouder worden. De 
markten daar voor logistieke dienst-
verleners aan de farmaceutische en 
bij uitbreiding aan de gehele zorgin-
dustrie zullen de komende decennia 
met vele procenten per jaar groeien. 
Dat begint al bij Oost-Europa. Bo-
vendien is het een relatief lucratieve 
vorm van dienstverlening, omdat de 
klant zelf veelal een goede marge be-
haalt en die ook voor kwalitatief 
goede logistieke diensten overheeft .

FOLKERT NICOLAI

 groeimarkt bij uitstek

In de opkomende landen zullen de
mensen ook gemiddeld ouder worden.
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‘GDP’ is groeimedicijn voor 

geneesmiddelentransporteurs 
Aan farmaceutische producten worden hoge eisen gesteld. 

Dat geldt ook voor het vervoer ervan. Twee transportbedrijven 

vertellen over hun specialisme en hoe een aangescherpte 

Europese norm veel voordeel biedt. 

een temperatuurcontrolesysteem 
zijn al onze wagens uitgerust met 
een track- en trace-systeem.’ 
Het healthcare-onderdeel van Fiege 
verzorgt tussen de 1.400 en 1.500 
zendingen per dag. ‘Dat varieert van 
een enkel doosje medicijnen tot
pallets van honderden kilo’s’, geeft  
Földes aan. Hiermee is Fiege markt-
leider in de farmaceutische fi jndis-
tributie. 
‘Alle farmaceutische producten ver-
zamelen wij in onze geconditioneer-
de crossdock-ruimten en transpor-
teren we binnen 24 uur naar de 
klant. Wij leveren aan apotheken, 
ziekenhuizen, klinieken, maar ook 
aan individuele patiënten thuis, in 
heel de Benelux. 85% van alle trans-
porten doen we met eigen chauff eurs 
en auto’s. Daarnaast werken we sa-
men met een zorgvuldig geselecteer-
de groep subcontractors, die alle-
maal werken volgens de GDP-norm. 
Een daarvan is VTS.’ 
De keuze van Fiege voor H. Verdijk 
Internationaal Transport, kortweg 
VTS, is niet verwonderlijk. Het be-
drijf uit Boxmeer is Nederlands 
marktleider in farmaceutisch trans-
port. VTS verzorgt dagelijks tussen 
de 30 en 40 geconditioneerde trans-
porten van geneesmiddelen door 
heel Europa. De 110 (Volvo)trucks 
van de Brabantse transporteur leg-
gen jaarlijks zo’n 15 miljoen kilome-
ter af. ‘In 1988 begonnen we met het 
vervoer van diergeneesmiddelen 
naar Spanje voor Intervet hier uit 
Boxmeer’, vertelt directeur/eigenaar 
Joost Hafmans. ‘Diergeneesmidde-
len vervoeren we nog steeds, maar 
90% van onze huidige transporten 
met farmaceutica bestaat uit medi-
cijnen voor mensen.’ 

E
uropese regels, en zeker 
die in aangescherpte 
vorm, kunnen niet altijd 
op juichende reacties 
rekenen. Het verplichte 

energielabel voor stofzuigers is 
daar een recent voorbeeld van. Heel 
anders verging het de vorig jaar in-
gevoerde nieuwe norm Goede Dis-
tributie Praktijk (GDP) voor de lo-
gistiek van geneesmiddelen. Bij 
transporteurs die zich gespeciali-
seerd hebben in het transport van 
farmaceutische producten, werd de 
aangescherpte EU-norm zeer posi-
tief ontvangen. In de richtlijn is 
onder meer opgenomen dat voort-
aan álle voor mensen bestemde ge-
neesmiddelen onder een constante 
temperatuur vervoerd en opgesla-
gen moeten worden. 
Voorheen gold dat alleen voor medi-
cijnen met een voorgeschreven be-
waartemperatuur van tussen de 2 en 
8 graden (en uiteraard voor de kleine 
groep geneesmiddelen met heel spe-
cifi eke temperatuureisen). Voor alle 
andere farmaceutica golden geen re-
gels met betrekking tot temperatuur. 
Deze groep medicijnen mag nu uit-
sluitend vervoerd en opgeslagen 
worden onder een constante tempe-
ratuur van tussen de 15 en 25 gra-
den. Die aanscherping biedt grote 
kansen voor de aanbieders van ge-

conditioneerd wegvervoer van far-
maceutische producten. Want wat 
eerder door vrijwel elke truck of be-
stelbus vervoerd mocht worden, 
komt nu bij hen terecht. 
Een van die aanbieders, Fiege Ne-
derland, besloot naar aanleiding van 
de nieuwe GDP-norm zelfs het com-
plete wagenpark van zijn healthcare-
tak te vervangen. Door de complete 
vloot uit te rusten met dual temp en 
Euro VI-motoren is Fiege naar ei-
gen zeggen klaar voor de toekomst.  

Alarmbel 
‘Het herzien van de GDP-norm heeft  
enorm veel impact op onze bedrijfs-
voering’, vertelt Csaba Földes, trans-
portmanager healthcare bij Fiege in 
Zaandam. ‘Niet alleen ten aanzien 
van onze transportvloot, maar ook 
op organisatorisch en procedureel 
vlak. Met het vernieuwen van het 
wagenpark zijn forse bedragen ge-
moeid, maar door de toenemende 
vraag naar geconditioneerd vervoer 
van farmaceutica achten wij deze in-
vestering alleszins verantwoord.’ 
De twee koelruimtes van de nieuwe 
bestelwagens van Fiege (Mercedes-
Benz Citan en Sprinter) worden van 
elkaar gescheiden door een ver-
schuifb are, volledig geïsoleerde tus-
senwand. ‘Op die manier kunnen we 
de grootte van de laadruimtes exact 

afstemmen op het aanbod’, legt Föl-
des uit. ‘Door middel van de zijdeur 
kan de lading uit de voorste koel-
ruimte eenvoudig worden gelost. In 
dat compartiment, dat grenst aan de 
bestuurderscabine, vervoeren wij 
geneesmiddelen die bewaard moe-
ten worden bij een constante tempe-
ratuur van 2 tot 8 graden. In het ach-
terste deel is het continu tussen de 15 
en 25 graden. Daar laden wij de an-
dere farmaceutica in en tempera-
tuuronafh ankelijk zaken, zoals me-
dische apparatuur. Het gewicht van 
die laatste spullen kan hoog zijn. 
Door apparaten achterin te plaatsen, 
kunnen chauff eurs ze met behulp 
van de laadklep makkelijk laden en 
lossen.’ 

Via temperatuurloggers (datalog-
gers die over een langere periode de 
temperatuur registreren) houdt Fie-
ge de temperatuur in de laadruimtes 
continu in de gaten. Földes: ‘Wordt 
die te hoog of te laag, dan gaat auto-
matisch een ‘alarmbel rinkelen’. 
Daarnaast doet een van onze plan-
ners niets anders dan de tempera-
tuurregistratie van alle transporten 
bijhouden. Op die manier kunnen 
we temperatuursveranderingen tij-
dig corrigeren en direct actie onder-
nemen bij calamiteiten. Behalve met 

Healthcare-afdeling 
van Fiege verzorgt 
tussen 1400 en 1500 
zendingen per dag.
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Ook VTS profi teert van het aan-
scherpen van de GDP-norm. Haf-
mans: ‘Daardoor is de vraag naar 
onze diensten inderdaad toegeno-
men. Sinds 2010 groeit ons bedrijf 
jaarlijks met 10 à 15%. Een deel daar-
van komt op het conto van de nieu-
we GDP-norm. Daarnaast neemt de 
vraag toe naar bedrijven die gecon-
ditioneerd vervoer door heel Europa 
kunnen verzorgen. Vanwege de om-
vang van ons bedrijf kunnen wij 
eenvoudig ladingen uit verschillen-
de landen combineren in één trans-
port. Binnen deze transporttak kan 
bijna niemand dat. Door te werken 
met deelladingen drukken we de 
kosten en zijn we in staat onze dien-
sten aan te bieden tegen scherpe ta-
rieven. Met één volle vrachtwagen 
naar Italië rijden met farmaceutica 
uit bijvoorbeeld Denemarken, 
Groot-Brittannië en Zweden is im-
mers veel goedkoper dan drie half-
lege trucks naar dat land sturen.’ 
Om met één koeltrailer producten 
onder twee verschillende tempera-
turen te kunnen vervoeren, werkt 
VTS net als Fiege met slimme ‘dual 
temp’-scheidingswanden. ‘Ook zet-
ten wij bakwagens met aanhangers 
in bij transporten waarbij wij bij 
meerdere moeten klanten lossen. Op 
die manier hoeft  niet eerst een heel 
compartiment leeggemaakt te wor-
den om bij de andere koelruimte te 
komen.’ 

Minuut tot minuut 
Om aan de GDP-norm te voldoen, 
moeten vervoerders van minuut tot 
minuut bijhouden waar een trans-
port precies is en wat de tempera-
tuur van de lading is. ‘Al onze trucks 
hebben GPRS en zijn daardoor altijd 
verbonden met het bedrijfsnetwerk’, 
geeft  Hafmans aan. ‘Tijdens het 
transport en de opslag in onze cross-
dock-warehouses wordt de tempera-
tuur continu gemonitord. Die data 
registreren wij en slaan we voor mi-
nimaal zeven jaar op. Om dit opti-
maal te kunnen doen, investeren wij 
veel in ICT-systemen. Zo namen we 
begin dit jaar een nieuw transport- 
managementsysteem, NaviTrans, in 
gebruik. Deze week gaat een nieuwe, 
zelfontwikkelde portal ‘live’. Daar-
mee kunnen we de data van Navi-
Trans, het fl eetmanagementsysteem 
en het temperatuurregistratiesys-

teem combineren. Met de extra in-
formatie die dat oplevert, kunnen we 
de dienstverlening en informatie-
voorziening aan onze klanten verder 
verbeteren.’ 
De EU-richtlijn stelt ook hoge eisen 
aan de kennis van chauff eurs die far-
maceutische producten vervoeren. 
Alle chauff eurs van Fiege en VTS 
zijn daarom in het bezit van een 
ADR-certifi caat en getraind om te 
werken volgens GDP-richtlijnen. 
Die van Fiege volgen daarnaast nog 
een bewustzijnscursus. Csaba Föl-
des: ‘Bij dit vervoer heb je te maken 
met de gezondheid van een patiënt. 
Daar moeten onze chauff eurs van 
doordrongen zijn. Wij transporte-
ren bijvoorbeeld ook materiaal dat 
bij patiënten verwijderd is en elders 
onderzocht moet worden. Daar kun 
je niet zorgvuldig genoeg mee om-
gaan.’ 
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De luchtvrachtsector en de IATA hebben nog een hele weg af te leggen om 

het verloren terrein op het gebied van het vervoer van farmaceutische 

goederen terug te veroveren op de containervaart, geloven experts. V
ooral op het gebied 
van de kwaliteit laat 
de luchtvrachtketen 
nog fl ink wat steken 
vallen, terwijl er op 

prijs nauwelijks kan worden gecon-
curreerd met de containervaart, 
roepen de gespecialiseerde expedi-
teurs als Kuehne + Nagel en DHL. 
Zij worden daarbij gesteund door 
cijfers van luchtvrachtanalist Seabu-
ry. Deze consultant zag het aandeel 
van de luchtvrachtsector in het 
mondiaal verschepen van farmaceu-
tische producten tussen 2000 en 
2013 slinken van 17% naar bijna 
10%, terwijl de healthcare-sector ge-
durende die jaren een onstuimige 
groei heeft  doorgemaakt. 
De reden dat klanten kiezen voor de 
reefercontainers, ligt hoofdzakelijk 
in het feit dat de maritieme sector 
met deze laadeenheden een bijna 
100% betrouwbare geconditioneer-
de vervoersketen heeft  weten op te 
bouwen en de opdrachtgevers op af-
stand ook nog eens temperatuur-
schommelingen in de gaten kunnen 
houden. De collega’s in de lucht-
vaartsector kunnen daar maar wei-
nig tegenover stellen. Zo is een
aantal luchtvaartmaatschappijen 
begonnen met zogeheten ‘active 
ULD’s ook de temperatuur te garan-
deren in hun deel van de keten, maar 
is een ‘door-to-door-service’ nog 
niet gegarandeerd. Met deze nieuwe 
generatie luchtvrachtcontainers kan 
voor vijf dagen de temperatuur in de 
luchtvrachtketen worden gecontro-
leerd.
Het is een begin, maar in de contai-
nervaart is dat al gemeengoed. ‘Zee-
vracht is safe en voorspelbaar’, aldus 

een verlader. ‘Het is een veilige 
dienst, met temperatuurgarantie, als 
je tenminste niet vergeet de stekker 
in het stopcontact te steken op het 
schip.’
Marcel Fujike, specialist van Kueh-
ne + Nagel, verwijt de airlines daar-
naast een gebrek aan vaardigheden, 
opleidingen en standaards om van 
de luchtvrachtketen een betrouwba-
re partner te maken voor het ver-
schepen van de kostbare farmaceu-
tische goederen. Een andere klacht is 
de versnippering in de keten, ook op 
het gebied van de communicatie en 

het uitbesteden van taken, zoals de 
vrachtafh andeling.
Volgens luchtvrachtveteraan en di-
recteur Stan Wraight van consultant 
Strategic Aviation Solutions Inter-
national moeten de aanvullende 
diensten van luchtvaartmaatschap-
pijen, zoals temperatuurgecontro-
leerde containercapaciteit, zelfs met 
een korreltje zout worden genomen. 
Hij vraagt zich af wat deze maat-
schappijen eigenlijk aanbieden, 
‘want een deel van het proces is uit-
besteed aan externe afh andelingsbe-
drijven’. Dat is vaak gebeurd met 

wurgcontracten waarbij er weinig 
tot geen fi nanciële ruimte is voor 
aanvullende investeringen in een 
betere dienstverlening. Los van deze 
uitgeklede overeenkomsten kunnen 
deze afh andelingscontracten bin-
nen drie maanden worden opge-
zegd. ‘Er is dan ook bij deze afh an-
delaars weinig animo om de kwaliteit 
van de dienstverlening te verbete-
ren, aldus Wraight. Volgens de ana-
list kunnen maatschappijen alleen 
via een partnership met de afh ande-
laars de dienstverlening op een ho-
ger niveau tillen. Daarbij moet het 

uitgangspunt voortaan zijn ‘delive-
red as promised’ en niet het huidige 
‘fl own as booked’, want dat zegt 
niets over een vliegtuig dat 24 uur is 
vertraagd, aldus Wraight.
Expediteurs noemen ook de afh an-
delaars en vooral de tijd dat de con-
tainers met de kwetsbare lading op 
het vrachtplatform van een luchtha-
ven moeten verblijven onder verant-
woordelijkheid van deze bedrijven. 
Vaak zijn ze daar blootgesteld aan de 
elementen. Bij de douane kan er ver-
volgens ook nog het nodige mis 
gaan, leert de ervaring. 

Volgens Nina Heinz van DHL Logis-
tics is het verschil tussen een speci-
ale farmadienst en general cargo bij 
de luchtvaartmaatschappijen dan 
ook slechts het woord. In de praktijk 
verkopen de airlines een dienst die 
weinig of niets om het lijf heeft . 
De internationale belangengroep 
Cool Chain Association wil daar al 
jaren een einde aan maken. De bran-
chevereniging roept de IATA op de 
kwaliteitsregels, de zogeheten richt-
lijnen Good Distribution Practice 
(GDP) bij het vervoer van farmaceu-
tische producten als uitgangsbasis 
voor te schrijven voor alle leden. He-
laas laat de IATA het hier afweten, 
zegt Fujike. ‘Wij weten niet wat daar 
bij de IATA gebeurt. Mijn vraag is 
dan ook aan de IATA en de leden of 
ze wel verandering willen. De expe-
diteurs zijn het wachten op de lucht-
vaartmaatschappijen intussen moe 
en investeren zelf, terwijl de IATA 
aan het slapen is.’
IATA erkent het probleem, maar 
kan er ook weinig aan doen. Bij de 
luchtvaartmaatschappijen hebben 
de vrachtactiviteiten sinds de laatste 
economische crisis nauwelijks nog 
prioriteit, zegt voormalig vracht-
baas Des Vertannes. Slechts een ver-
der verlies van marktaandelen aan 
de zeevrachtsector kan de airlines 
wakker schudden, gelooft  hij.

De Zwitserse luchtvrachtexpe-
diteur Panalpina is recent 
begonnen met wekelijkse 
geconditioneerde vrachtdien-
sten tussen San Juan (Puerto 
Rico) en Europa. 
De dienst onder de naam 
Caribbean Star vanaf San Juan, 
waar veel Amerikaanse 
medicijnproducenten zijn 
gevestigd, werd mogelijk 
gemaakt via de jarenlange 
samenwerking tussen 
Panalpina en vrachtvervoerder 
Cargolux.
Voor de nieuwe farma-dienst 
maakt Cargolux iedere zondag 
een tussenstop vanuit 
Colombia of Ecuador op het 
Caribische eiland op weg naar 
Europa. Via de luchthaven van 
Luxemburg worden de 
medicijnen verder over de weg 
naar de eindgebruikers in 
Europa gedistribueerd, meldt 
Panalpina. 
Panalpina heeft in Puerto Rico 
de beschikking over 3.500 
vierkante meter aan koelop-
slag. Een gegarandeerde lage 
temperatuur wordt tijdens het 
transport naar Europa geleverd 
door het gebruik van speciale  
luchtvrachtcontainers waarin 
de temperatuur gedurende de 
gehele vlucht op een bepaald 
niveau kan worden gehouden 
afhankelijk van de gestelde 
eisen van de ladingaanbieder, 
meldt de expediteur.

PANALPINA KOMT MET 
EIGEN KOELVERVOER

‘Zeevracht is veilig, als je tenminste
de stekker in het stopcontact doet.’

JOHN VERSLEIJEN

Pillensector 
vertrouwt 

het vliegtuig 
niet

ILLUSTRATIE EDWARD OUWERKERK
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DPD Pakketservice start met 

online pakketverzending voor 

consumenten en kleine 

ondernemers. Dat kan via 

www.pakkettenversturen.nl. 

Pakketten worden verzonden 

vanuit een DPD ParcelShop 

naar een (thuis)adres in 

Nederland of elders in Europa. 

Melis Internationaal Trans-
port heeft als eerste in de 

Benelux de FleetXPS en 

Truck4U van Trimble Transport 

& Logistics in gebruik genomen 

voor zijn transport- en logis-

tieke activiteiten. Het trans-

portbedrijf werkte al met de 

CarCube-boordcomputer van 

Trimble. 

Delcatrans uit Rekkem heeft 

onlangs zeven nieuwe Renault 

Trucks T 430 T4X2 E6 in gebruik 

genomen. Daarmee heeft de 

West-Vlaamse transporteur nu 

meer dan dertig wagens van de 

Franse constructeur op de weg. 

Delcatrans is gevestigd in 

Rekkem en is gespecialiseerd in 

containertransport. Het bedrijf 

vervoert containers van de 

havens van Antwerpen, 

Rotterdam en Zeebrugge naar 

los- en laadplaatsen in de 

Benelux en Frankrijk. 

Reym Groep uit Amersfoort 

nam onlangs drie Mercedes-

Benz trucks in gebruik. De 

Actros, Antos en Arocs worden 

ingezet voor internationaal 

tanktransport en afvallogistiek. 

Reym beschikt over een 

wagenpark van 170 vrachtwa-

gens, waarvan 100 van Merce-

des-Benz, en 71 bestelwagens 

(Vito, Sprinter en Citan). Met dit 

wagenpark verzorgt de 

dienstverlener transporten van 

droge stoffen, slib, vloeistoffen 

en gevaarlijke afvalstoffen. 

Media Logistics neemt per 1 

december dit jaar de tijdschrift-

logistiek over van Aldipress. 

Het bedrijf, een dochter van 

Audax, gaat zorgdragen voor 

het transport en de retourin-

name van de tijdschriften die 

Aldipress, onderdeel van 

uitgever Sanoma, op de 

Nederlandse markt brengt. 

Eind maart volgend jaar neemt 

Media Logistics ook het 

inpakwerk van de tijdschriften 

voor zijn rekening. Het gaat om 

1120 titels, met jaarlijks 206 

miljoen exemplaren. Die 

moeten op 350 pallets per dag 

worden verspreid over 7200 

verkooppunten. Aldipress wil 

door de uitbesteding aan 

Media Logistics de distributie 

effi ciënter maken. Het doel is 

het aantal ritten te verminde-

ren. Dat levert een kosten- en 

een milieuvoordeel op. 

Euromaster opent een web-

winkel voor zakelijke klanten 

die in het bezit zijn van trucks 

of bestelwagens. De webshop 

biedt behalve banden ook 

bandgerelateerde service op 

locatie aan. Het gaat dan om 

uitlijnen en balanceren. De 

koppeling met de agenda van 

alle Euromaster vestigingen 

maakt het mogelijk om direct 

een afspraak in te plannen 

wanneer het de klant uitkomt. 

Etas Expertises gaat verder 

onder de naam BosBoon ETAS. 

Het gespecialiseerde expertise-

bureau BosBoon Expertise is 

sinds 1 mei ook actief op het 

gebied van transportgoederen-

schades, product-, vervoerders- 

en bedrijfsaansprakelijkheid, 

laad- en loscontroles en preven-

tieadviezen. Daartoe is ETAS 

Expertises in Amsterdam 

overgenomen, dat gespeciali-

seerd is in in transportschade.

Cornelissen Transport heeft 

acht nieuwe Iveco’s Stralis 

Hi-Road op LNG (vloeibaar aard-

gas) in gebruik genomen. De 

keuze voor deze voertuigen 

past volledig in de duurzame 

bedrijfsvoering en het MVO-

beleid dat Cornelissen Trans-

port voert. Het zijn niet de 

eerste LNG-voertuigen in het 

wagenpark van de transporton-

derneming. Het totaal aantal 

voertuigen van Cornelissen 

Transport op LNG komt na 

afl evering van deze serie op 

vijftien. 

 BEDRIJFSNIEUWS  

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

redactie@nieuwsbladtransport.nl

KLM zet in op sterk 
renderende farmalogistiek 

Jarenlang werden luchtvaartmaatschappijen ervan beticht maar wat aan te 

rommelen in de logistiek van farmaceutica. De kwaliteit was vergeleken met de 

containervaart ver te zoeken. KLM gooit het roer om en steekt 25 miljoen in een 

nieuw koelcentrum op Schiphol, want het vervoer van pilletjes kan het

verliesgevende KLM Cargo uit de rode cijfers halen. 

D
e plannen rond KLM’s 
nieuwe koelcentrum, dat 
waarschijnlijk ergens op 

Schiphol Zuid-Oost zal verrijzen 
werden in april van dit jaar bekend-
gemaakt door topman Erik Varwijk 
van Air France-KLM Cargo. Het 
nieuwe gebouw moet met pakjes-
vervoer over vijf jaar de helft  van de 
inkomsten leveren bij de Frans-
Nederlandse  vrachtvervoerder.  Nu 
ligt dat aandeel op ongeveer 25% 
van de omzet. 
Het transport van farmaceutica, 
hoofdzakelijk medicijnen, moet bin-
nen de nieuwe vrachtstrategie van 
de vrachtdivisie samen met expres-
vervoer de moneymaker worden. De 
maatschappij wijst in een eigen 
marktanalyse daarbij op een jaar-
lijkse groei van het transport van zo-
geheten healthcare-producten in de 
mondiale luchtvrachtsector van 5%. 
De Frans-Nederlandse luchtvracht-
groep heeft  echter meer ambitie en 

wil elk jaar met 10% twee keer zo 
hard groeien door klanten te trek-
ken met additionele temperatuur-
diensten, opslag en distributie. 
Over het eerste kwartaal van dit jaar 
zag Air France- KLM Cargo de om-
zet in dit segment al omhoog schie-
ten met 20% en dat doet hopen dat 
de vrachtdivisie de nieuwe ambitie 
kan waarmaken. De maatschappij 
heeft  zichzelf in dit metier al uitge-
roepen tot een van de marktleiders 
met een overslag van meer dan 1.000 
containers per maand en een markt-
aandeel vanaf Noord-Amerika naar 
Europa van meer dan 50%. 
Die voorsprong wil het met de nood-
zakelijke investeringen in een betere 
koelinfrastructuur op de twee draai-
schijven Schiphol en Parijs behou-
den en verder uitbouwen. Luft hansa 
en British Airways hebben immers 
vergelijkbare plannen aangekon-
digd of deels al gerealiseerd.
Onderhandelingen over de bouw 

van het nieuwe gespecialiseerde 
koelcentrum op Schiphol lopen al 
enige tijd met huisbaas Schiphol 
Group. Daarbij zijn de nieuwbouw-
plannen onderdeel van de lopende 
gesprekken tussen de luchthaven en 
de luchtvaartmaatschappij over de 
sloop van de oude vrachtloods 1 van 
KLM Cargo, aldus Varwijk. Deze 
veertig jaar oude afh andelingsloods 
moet wijken voor de uitbouw van de 
passagiersterminal op de luchtha-
ven. In die gesprekken zit sinds een 
half jaar nauwelijks schot.
Air France-KLM Cargo kan voorlo-
pig ook weinig zeggen over het pre-
cieze ontwerp van het nieuwe ‘phar-
ma-centrum’, omvang en het tijdstip 
van oplevering. ‘Alles zit nog in een 
planfase. Wij zijn onder meer nog in 
gesprek met partijen’, zegt directeur 
Renate de Walle van de Product 
Market Group Pharma van de KLM.  

De komst van het koelcentrum voor KLM Cargo is onderdeel van de gesprekken met Schiphol over sloop van vrachtloods 1.

JOHN VERSLEIJEN
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Duitsland vooral verkeersplein 
De opmars van Midden- en Oost-Europese 

vervoerders op Duitse tolwegen houdt aan.

Het tempo lijkt zelfs iets toe te nemen.

V
rachtauto’s met Ne-
derlands kenteken 
zijn per jaar samen 
ongeveer 140 miljoen 
euro kwijt aan de ki-

lometerheffi  ng in Duitsland. Ze 
legden, bij deze oosterburen, op de 
autosnelwegen en het deel van de 
Bundesstrassen waarop tol moet 
worden betaald, vorig jaar zo’n mil-
jard kilometers af. Nemen we aan 
dat de vervoerder op de Autobahn 
vooral zijn schoonste materieel in-
zet, à plusminus veertien cent per 
kilometer, dan komen we dus aan 
bovenstaand bedrag.
De Belgen, die per jaar maar iets 
meer dan 200 miljoen Mautplichtige 
kilometers onder hun wielen door 
laten gaan, zijn met dertig miljoen 
aan tolkosten veel goedkoper uit. 
Maar vervoerders uit beide landen 
kijken toch vooral jaloers naar de 
Polen. Die zijn met ruim drie mil-
jard tolkilometers jaarlijks na Duits-
land de onbetwiste nummer twee in 
het vervoer in en door Duitsland. 
Goed, daar betalen ze jaarlijks ook 
een kleine half miljard euro aan tol 
voor, maar dat kan er, als je van veel 
goedkopere chauff eurs gebruik-
maakt, ook nog wel af.
Nederland voerde ooit de ranglijst 
van buitenlandse vervoerders op het 
grootste verkeersplein van Europa 
aan. In 2007, toen de Maut net twee 
jaar van kracht was, had het in dit 
vervoer nog een aandeel van 4,8%. 

Nederland was weliswaar links en 
rechts ingehaald door Poolse con-
currenten, die al een aandeel van 
8,1% hadden opgebouwd. Nummer 
drie, afgezien van Duitsland zelf, 
was Oostenrijk (2,4%). En België? 
Dat behoorde met een aandeel van 
1% in Duitsland nog steeds tot de 
grotere vervoerders, al was dat aan-
deel ooit een fl ink stuk groter ge-
weest.

Klare taal
De steeds uitvoeriger statistieken 
die het Bundesamt für Güterver-
kehr (BAG) in Keulen jaarlijks – en 
zelfs maandelijks – over het verkeer 
op tolwegen naar buiten brengt, 
spreken klare taal. Tussen 2007 en 
2014 zagen de Duitsers hun aandeel 
van 65,7% geleidelijk wegzakken 
naar 62,2% vorig jaar. Dit bij een 
ook teruglopend totaal aan tolkilo-
meters. Dat bedroeg in 2007 nog 
27,4 miljard, maar kwam vorig jaar, 
in de nasleep van de crisis, niet bo-
ven de 27,2 miljard uit.
Even geleidelijk brokkelde het Ne-
derlandse aandeel af, van toen 4,8 
naar vorig jaar nog slechts 3,8%. Van 
het Belgische aandeel van 1% is nu 
nog maar de helft  over. Het Poolse 
steeg naar 11,3% en andere ‘nieuwe’ 
Europese lidstaten waren nog ster-
ker in opmars. Bulgarije kwam van 

0,3 op 1,1%, Roemenië van 0,8 op 
2,2%, Slowakije van 0,8 op 1,9% en 
de Tsjechen, die hun vervoer door 
Duitsland overigens niet sterk zagen 
toenemen, bezetten met 4% vorig 
jaar, vóór Nederland, de tweede 
plaats op de ranglijst van buiten-
landse vervoerders.
Met cabotage heeft  die opmars op 
het eerste gezicht niet zo veel te ma-
ken. Landen als Bulgarije en Roeme-
nië, die pas in 2012 de cabotagerech-
ten kregen die andere lidstaten al 
hadden, bouwden de laatste zeven 
jaar hun aandeel gestaag uit. Dat ge-
beurde vooral in het bilaterale ver-
voer, zowel met Duitsland zelf als 
met omringende landen. Het ging 
vooral ten koste van de Duitse ver-
voerders op bilaterale trajecten. Een 
heel groot deel van het Duitse aan-
deel van 62,2% wordt immers alleen 
in het Duitse binnenland gevormd.

Cabotage
Dat is goed af te lezen uit de afstand 
die vervoerders per rit over de Duit-
se tolwegen afl eggen. De Duitse bin-
nenlandse vervoerder maakte vorig 
jaar gemiddeld ritjes van 59,8 kilo-
meter. Een Franse vrachtauto reed 
niet veel meer dan 70 kilometer in 
Duitsland, een Nederlandse kwam 
aan 96 kilometer, een Belgische aan 
krap 100 kilometer. Stel daar de 
Poolse (193 kilometer), Hongaarse 
(184,5), Roemeense (173) en Bul-
gaarse (162,7) tegenover en het wordt 

duidelijk dat die laatsten minder rit-
ten nodig hebben om aan een veel 
groter totaal aan gereden tolkilome-
ters te komen.
Dat laatste kan er overigens wel de-
gelijk op duiden dat zij de relatief 
langere cabotageritten in Duitsland 
zelf meer en meer voor hun rekening 
nemen. De nu al dominante rol die 
ze in het bilaterale vervoer spelen, 
kunnen deze landen perfect gebrui-
ken om in Duitsland na lossing van 
hun vracht nog één of meer cabota-
geritten uit te voeren, alvorens het 
eigen land weer op te zoeken.
De aandelen van Midden- en Oost-
Europese vervoerders in het weg-
transport in en door Duitsland zijn 
ook dit jaar weer gestegen. In het 
eerste halfj aar, zo blijkt uit de jong-
ste BAG-cijfers, steeg het Poolse 
aandeel meer dan één procentpunt 
tot 12,4. Ook de Tsjechen wonnen 
nog een fractie terrein, terwijl het 
Nederlandse aandeel 0,2 punt daal-
de tot 3,8%. Duits gekentekende 
voertuigen waren goed voor 60,4% 
van alle op Duitse tolwegen verre-
den kilometers. Dat betekende in 
vergelijking met het eerste semester 
van 2013 een nieuwe daling van 1,4 
punten.
Het hoge tempo waarin wegvervoer 
naar Midden- en Oost-Europa ‘ver-
dwijnt’ – ook de Baltische landen 

weten bijvoorbeeld hun aandeel 
aanhoudend te vergroten – lijkt dus 
onverminderd aan te houden. Een 
troost is misschien dat de totale koek 
de laatste jaren weer groeit. In de 
eerste jaarhelft  werden op de Maut-
wegen 13,9 miljard kilometers afge-
legd door voertuigen van twaalf ton 

en meer. Dat was 3,7% meer dan in 
hetzelfde tijd van 2013. Daarmee 
zullen we dit jaar zeker boven de 27,2 
miljard kilometers van vorig jaar 
kunnen uitkomen en komt ook het 
record van 2008, 27,6 miljard kilo-
meters, in zicht.
Daarbij moet wel worden bedacht 

dat het Maut-net intussen met een 
duizendtal Bundesstrassen is uitge-
breid. Deze uitbreiding accentueert 
nog eens het aanhoudende markt-
verlies van Duitse vervoerders in ei-
gen land. Zij zijn het immers die 
vooral van de Bundesstrassen ge-
bruikmaken. Ze rijden tegenwoor-

Van het Belgische aandeel uit 2007 is  
zeven jaar later nog maar de helft over.
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Ook met uw tweet in de 
krant? met #NTnl springt u 
meer in het oog. Blijf op de 
hoogte en volg deze krant 
op www.twitter.com/ntnl

Minionderzeeër krijgt vaste 
plek in Vlissingen
http://hlfgr.co/1ooC1Do  
@Zeelandseaports

Vanaf sept wordt het drukker 
rond de #Harmsenbrug, we 
nemen extra maatregelen om 
doorstroming te verbeteren 
http://bit.ly/1zDo4b3
@Rijkswaterstaat 
  
Een laatste weetudatje over 
diesel.... Er gaat maximaal 
1.500 liter in de tank van een 
grote vrachtwagen
@delaatstemeter

Rrrrrrrrotterdam. De naam 
rommelt als een uitlopende 
ankerketting. Citaat schrijver 
Klaas Norel (1899-1971) 
@Havenvereniging 

Dertje Meijer neemt ice bucket 
challenge aan!
@HavenAmsterdam 

Vandaag een prima gesprek 
met Europarlementariër @
WimvandeCamp over Europe-
se aandachtspunten voor 
#binnenhavens en #binnen-
vaart @HavensNL

DPD start met online pakket-
verzending voor consumenten 
en kleine ondernemers http://
ow.ly/AW2XY #fulfi lment 
#ecommerce
@webfulfi lment  

Photo: FC Bayern welcomes 
DHL! pic.twitter.
com/52FhajsLAT
@DHLAmericas 

Top container ports 2013 — a 
snapshot of the winners and 
the losers http://bit.ly/VRQ1yS  
@LintonContainer 

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

 Rusland haalt producten 
van boycotlijst af

 Frans CMA CGM vindt 
samenwerking met 
Aziaten 

 Rotterdam houdt vast aan 
Russische olieterminal 

 Trucker rijdt over collega na 
ruzie 

 Einde congestie lijkt in 
zicht 

 Dockwise vervoert 
Russische kernonderzeeërs

 Haskoning ontwerpt 
kantelsluis 

voor Oost-Europeanen

FOLKERT NICOLAI

dig minder tolkilometers over een 
groter wegennet.
De BAG-Mautstatistieken laten ook 
zien dat het gebruik van Euro III-
vrachtauto’s de laatste jaren in hoog 
tempo is afgenomen ten gunste van 
hogere Euro-klassen. In 2010 had 
Euro III nog een aandeel van 27,8% 

in de totale vloot die over Duitse tol-
wegen rondreed. De meest voorko-
mende vrachtauto voldeed toen aan 
de Euro V-norm: 57,2%. Hun aan-
deel is sindsdien hand over hand op-
gelopen en kwam vorig jaar uit op 
65,4%. Het aandeel Euro III liep in 
die vier jaar terug tot 8,6%.

Een nieuwe klasse is Euro VI, dat in 
de Maut-berekening nu wordt ge-
lijkgesteld met EEV-materieel. Het 
aandeel van die tariefk lasse, gere-
kend naar gereden tolkilometers, 
nam tussen 2010 en 2013 toe van 2,2 
naar 18,8%. De oudste milieuklas-
sen worden inmiddels op de Duitse 

tolwegen nauwelijks meer gesigna-
leerd. De tussenklasse Euro IV is 
ook langzaam aan het verdwijnen. 
Deze kwam in 2010 nog op 10,2% 
uit, maar in latere jaren is dat geslon-
ken tot nu nog 6,5%. 
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AGENDA

Havendebat Antwerpen
18 september 

NT Publishers organiseert voor de 

tweede keer het Havendebat Ant-

werpen, met Eddy Bruyninckx als een 

van de gasten. Centraal thema is ont-

wikkeling van het Saeftinghedok.  

• www.havendebatantwerpen.be 

Themabijeenkomst ADN 2015  
26 september 

Diverse wijzigingen in het ADN 2015 

worden uitgebreid belicht. Wat bete-

kenen de nieuwe regels in de praktijk 

voor de schippers, de barge opera-

tors, de terminals? 

• www.gevaarlijkelading.nl

Dag van het Magazijn
1 oktober 

Zes workshops, inspirerende spre-

kers, een paneldiscussie met experts 

en de bekendmaking van de winnaar 

van het ‘Veiligste Magazijn van Ne-

derland’.

• www.dagvanhetmagazijn.nl

Offshore Energy  
28 en 29 oktober 

Offshore Energy is de snelst groeien-

de offshore-bijeenkomst in deze in-

dustrie. Iedereen vanuit de Neder-

landse offshore windsector die van 

belang is, komt naar deze beurs. 

• www.offshore-energy.biz 

Update Havenregelgeving 
4 november 

In één dag krijgt u een actueel over-

zicht van reële risico’s rondom wet-

ten, regels en procedures in de haven 

en welke maatregelen u kunt nemen.  

Locatie: Delta Hotel, Vlaardingen.

• www.havenregelgeving.nl

Petros Pappas is niet  
 BULKCARRIER   Topman Star Bulk rijgt ene na andere bedrijf aan zijn ketting

Star Bulk is op overname-
pad en topman Petros 
Pappas windt er geen 
doekjes om: aan de groei 
van de bulkcarrier is nog 
lang geen eind gekomen. De 
ene acquisitie is nog niet 
afgerond of het volgende 
overnamegerucht van Star 
Bulk gaat alweer rond.

Een scheepvaartman in hart en nie-
ren is Petros Pappas, beretrots op 
zijn bedrijf en zijn vloot. De ambities 
van deze Griek zijn onbegrensd. Zijn 
Star Bulk is hard op weg de grootste 
droge-bulkcarrier van het Westen te 
worden, waarbij een belangrijke rol 
is weggelegd voor durfk apitalist 
Oaktree Investment. Dat komt niet 
alleen door Pappas’ onmetelijke ex-
pansiedrift , maar vooral doordat hij 
met een enorme realiteitszin met 
zijn ambitie en trots omgaat. 
Scheepvaartbedrijven staan vaak 
erg terughoudend tegenover nieuw 
geld van private equity fondsen, om-
dat zij misschien wel te trots zijn om 
het gezag over de onderneming te 
delen. Hoe anders is dat bij Pappas. 
Hij realiseert zich dat schaalgrootte 
ertoe doet in zijn sector. ‘De scheep-
vaart is veranderd’, zo vertelde hij. 
‘Groot zijn is belangrijk. In de toe-
komst zal het voor kleinere bedrij-
ven moeilijk zijn om te concurreren 
zonder hulp.’
Pappas heeft  vanwege dit argument 
nooit de deur op slot kunnen houden 
voor private equity, temeer omdat 
banken de handen op de knip hou-
den. De Griek lijkt zelfs een soepele 
tandem te vormen met durfi nves-
teerder en grootaandeelhouder 
Oaktree Investment. Met fi nanciële 
hulp van de durfi nvesteerder Oak-
tree Capital, die al een groot belang 
had in beide bulkcarriers, fuseert 
Star Bulk met Oceanbulk. Het nieu-
we scheepvaartbedrijf is in een klap 
de grootste droge-bulkcarrier die 
aan de Amerikaanse beurs Nasdaq 
genoteerd staat.
Pappas richtte in 1989 Oceanbulk 
Maritime zelf op. De twee droge 
vrachtrederijen hebben een geza-
menlijke vloot van ruim honderd 
schepen. Star Bulk heeft  nu een vloot 
van 69 schepen met een capaciteit 
van 8,7 miljoen ton, die voorname-
lijk bestaat uit capesize, kamsamax, 
ultramax en supramax schepen met 
laadvermogens tussen de 52.000 en 
209.000 dwt.
Met de overname van Oceanbulk is 
Star Bulk in één klap vijft ien droge 
bulkschepen met een gemiddelde 
leeft ijd van 5,6 jaar en een totale ca-

paciteit van 1,75 dwt rijker. Daar-
naast neemt de aan de Amerikaanse 
beurs genoteerde Griekse rederij de 
nieuwbouwcontracten van Ocean-
bulk over, waardoor Starbulk tot en 
met 2016 nog eens 26 droge-bulk-

schepen aan zijn vloot kan toevoe-
gen. Deze schepen worden in Japan 
en China gebouwd.
Door de fi nanciële betrokkenheid 
van Oaktree bij beide concerns 
kwam de overname van het noodlij-

dende Oceanbulk door Star Bulk 
niet als een verrassing. Echter, Pap-
pas is ervan overtuigd dat schaal-
grootte de enige remedie is tegen de 
aanhoudende druk op de tarieven en 
een voorwaarde is om goed te pres-

teren binnen de droge bulkmarkt.
Star Bulk zit daarom ook niet stil. 
Vorige week nam het 34 droge-bulk-
schepen over uit de nagenoeg faillie-
te boedel van Excel Maritime Carri-
ers. Weer was Oaktree 

Op de markt voor droge bulk zijn veel ‘zieke bedrijven’: rijp voor een overname.

‘Het zal voor kleinere bedrijven moeilijk 
zijn om te concurreren zonder hulp.’
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PETER COLON, CONSULTANT
www.bciglobal.com

De Nederlandse handelsgeest heeft  
van oudsher veel geprofi teerd van 
wereldwijde confl icten. De zilver-
vloot van Piet Hein is daar een 
mooi voorbeeld van. Juist als de 
handel belemmerd wordt door zo-
iets triviaals als de Spaanse arma-
da, ontstaan de beste kansen op 
mooie marges. Wel gaan deze dan 

meestal gepaard met de grootste risico’s. Een soort alles 
of niets dus.

De huidige onzekere tijden vragen, net als in de Gouden 
Eeuw, opnieuw om grote inventiviteit van handelaren en 
krachtige ondernemers die bereid zijn om risico’s te ne-
men. De handelsboycot tegen Rusland is natuurlijk be-
hoorlijk schadelijk voor de Nederlandse bedrijven, maar 
biedt tegelijkertijd allerlei kansen voor slimme onderne-
mers. Immers, de restaurants in Rusland blijven vragen 
om hoogwaardige voedingsmiddelen, dus die zullen nu 
ergens anders vandaan moeten komen. Maar dan niet 
meer uit Europa (tenminste niet rechtstreeks). 

Vooral producenten in de landen in Zuid-Amerika en het 
Verre Oosten kunnen in dit gat springen. Er komen dus 
allerlei nieuwe handelsroutes op, waarbij veel inventivi-
teit gevraagd wordt om het ook logistiek kloppend te krij-
gen. Mooie kansen dus voor logistieke professionals die 
van wanten weten. Van oudsher zijn Nederlandse onder-
nemers in staat om kwaliteit toe te voegen aan deze ke-
tens. Immers, de jarenlange ervaring in het conserveren 
van de producten en het slim organiseren van de logistiek 
komen nu van pas.

Veel Nederlandse bedrijven hebben de afgelopen jaren al 
ervaring opgedaan met het sourcen van agroproducten 
buiten Europa. Mango’s uit Peru, ananas uit West-Afrika 
of appels uit Argentinië lopen vaak via de kanalen van 
deze ondernemers. Daarmee is een stevige basis gelegd 
om de nieuwe risico’s in de wereldhandel om te zetten 
naar goede kansen. 

De ervaring van deze ondernemers leert wel dat er anders 
omgegaan moet worden met allerlei risico’s. Bij bederfe-
lijke waren is het immers zo dat bijvoorbeeld vertragin-
gen in de keten of gebreken aan de koeling tot forse scha-
de kunnen leiden. Alle schakels in de keten zullen 
optimaal moeten aansluiten om de risico’s te beheersen. 
Niet alleen in de eigen onderneming, maar juist in de re-
laties met toeleveranciers, overslagbedrijven in de havens 
en de controlerende instanties. 

Ik ben benieuwd welke echte ondernemers in staat zijn 
om snel en fl exibel op de nieuwe werkelijkheid in te spe-
len, en als overwinnaars uit de bus zullen komen. Dat kan 
nog wel eens veel sneller duidelijk worden dan de moei-
zame strijd tussen separatisten en de regering van Oekra-
ine. In de handel is tijd immers geld.

Onzekere tijden
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Ad Rutten, 

vertrekkend Chief 

Operations Offi cer 

van Schiphol 

Groep, is koninklijk 

onderscheiden. Bij 

zijn afscheid ontving hij de 

onderscheiding van Ridder in de 

Orde van Oranje-Nassau. Rutten 

was negen jaar lid van de 

directie van Schiphol Group en 

is per 1 september met pensioen 

gegaan. De nieuwe COO is 

Birgit Otto. 

Marc Saverys doet een stap 

terug bij de Belgische tankerre-

derij Euronav, waarin hij 

minderheidsaandeelhouder 

(13%) is. De Griek 

Peter G. Livanos 

is benoemd tot 

voorzitter van de 

raad van bestuur, 

Saverys tot 

ondervoorzitter. 

De twee wisselen daarmee van 

plaats. Livanos heeft zelf ruim 

16% van de aandelen in bezit. 

Saverys blijft daarnaast topman 

van CMB, dat Euronav in 2004 

afsplitste. De wissel is ‘puur 

symbolisch’. Het was al langer 

afgesproken: ‘Als je ooit eens 

voorzitter wil zijn, dan word ik 

wel ondervoorzitter’, aldus 

Saverys. 

ZIM-baas Rafi  
Danieli maakt 

binnenkort 

bekend wanneer 

hij aftreedt.  

Vorige maand 

meldden Israëli-

sche media dat Danieli aan het 

eind van zijn contract in juli 

wilde opstappen, maar het 

bestuur heeft de reddende 

engel van het noodlijdende ZIM 

verzocht nog een periode aan te 

blijven. Danieli heeft een 

herstructureringsplan voor de 

rederij opgezet om ZIM te 

redden van de ondergang. 

Zoltan Rezsek is 

de nieuwe 

managing 

director van DHL 

Global Forwar-

ding (DGF) in 

Nederland. DGF is 

de divisie binnen DHL die zich 

bezighoudt met lucht- en 

zeevracht. Rezsek was mana-

ging director van DHL Global 

Forwarding in Hongarije. Hij 

volgt Holger Winklbauer op, 

die binnen DGF een functie gaat 

bekleden op het gebied van 

proces effi ciency.  

Alfaport-voorzitter Walter Van 
Mechelen is door de vereniging 

van maritieme en logistieke 

journalisten ESPA verkozen tot 

Maritiem-Logistieke Manager 

van het Jaar, omdat hij volgens 

ESPA de architect is van de 

integratie van Alfaport, de 

koepel van Antwerpse havenbe-

drijven en -groeperingen in 

Voka-Kamer van Koophandel 

Antwerpen-Waasland. 

Maurits Kortleven versterkt 

het team van Industrial Real 

Estate partners. Sinds kort leidt 

hij het kantoor in Rotterdam. 

Industrial  is een landelijke 

specialist in de markt van 

logistiek en industrieel  vast-

goed en werkt vanuit kantoren 

in Schiphol, Rotterdam en 

Tilburg.
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Overijsselse Transport 
Onderneming B.V.

Zwolle

Rechtbank Midden-Nederland

Cosmo Trucks Verhuur
Almelo

Rechtbank Midden-Nederland

A.l. De Groen En Zonen B.V.

Tholen

Rechtbank Zeeland

Pino Services SPRL
Jette

Rechtbank Brussel

M.Emin SPRL
Schaerbeek

Rechtbank Brussel

FAILLISSEMENTENbang te krijgen

belanghebbende, omdat de inves-
teerder ook de belangrijkste aan-
deelhouder is van Excel Maritime.
Overigens daalt door de Excel-deal 
het meerderheidsaandeel van Oak-
tree Investment in Star Bulk van 61,3 
naar 57,3%. Het aandeel van de fa-
milie Pappas in het eigen concern 
gaat van 12,6 naar 9,3%.
Ondanks het dalend aandelenver-
mogen lijkt aan de consolidatieslag 
die Star Bulk aangaat geen einde te 
komen. In de droge-bulkmarkt doet 
al het scenario de ronde dat Star 
Bulk ook het Amerikaanse Eagle 
Bulk wil overnemen. Dat zit in een 
fi nanciële herstructurering van een 
zogeheten Chapter 11-procedure.
Mocht Pappas nog investeerders no-
dig hebben voor die overname, dan 

zullen de vorige week gepresenteer-
de resultaten over het tweede kwar-
taal hen overtuigen dat de expansie-
drift  van Star Bulk het bedrijf geen 
windeieren legt. Star Bulk boekte 
dan wel een nettoverlies van 3 mil-
joen dollar, maar die prestaties wa-
ren ver boven verwachting. 

Zieke bedrijven
Het kleine verlies wordt namelijk in 
zijn geheel veroorzaakt door de een-
malige kosten die waren gemoeid 
met de aankoop van de vloten van 
Oceanbulk en Excel Maritime. Als 
deze eenmalige kosten worden weg-
gestreept dan zou Star Bulk een 
winst van 2,8 miljoen dollar hebben 
geboekt, een stijging van 7,7% ten 
opzichte van een jaar geleden.

Pappas heeft  bij de toelichting van de 
cijfers gezegd dat de focus van het 
bedrijf even komt te liggen op inpas-
sing van de nieuw verworven vloot 
binnen de bestaande. Daarbij liet hij 
al doorschemeren dat mogelijk ver-
dere uitbreidingen op stapel staan.
De Griek weet als geen ander dat dit 
de tijd is om toe te slaan op de droge- 
bulkmarkt. Heel veel zieke bedrijven 
kunnen net als Oceanbulk en Excel 
het hoofd niet meer zelfstandig bo-
ven water houden. Ondertussen be-
gint de droge-bulkmarkt zich lang-
zaam te stabiliseren. Dat blijkt wel 
uit de geringe stijging van de droge 
bunkerprijzen die de index van de 
Baltic Exchange waarneemt. 
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GERT VAN HARSKAMP

VERSPLINTERD 

Star Bulk wil snel zo groot 
mogelijk worden. Wie de 
droge-bulkmarkt analyseert, zal 
snel tot de conclusie komen dat 
er waarschijnlijk geen andere 
weg is dan consolidatie. Scheep-
vaartdeskundigen vinden de 
containervaart al te gefragmen-
teerd om van een gezonde markt 
te kunnen spreken. In de 
containervaart heeft de top 20 
grootste carriers ongeveer 80% 
van de markt in handen. 
De droge-bulkmarkt is nog meer 
versnipperd. Volgens dataverza-
melaar Dynamar hebben de 
twintig grootste vervoerders 
hooguit 20% van de markt in 
handen. Voor alle New York listed 
bedrijven is dat hooguit 5%. Het 
is echter onmogelijk een ranking 
samen te stellen van grootste 
droge-bulkvervoerders. Naast de 
versplintering van de markt 
begeven zich ook nog eens 
allerlei verschillende bedrijven op 
deze markt, werken carriers vaak 
met charters en wisselt de vloot 
per bedrijf voortdurend. Er zijn 
slechts vijf droge bulkcarriers met 
een vloot van meer dan 10.000 
dwt:

Cargill  510 schepen 

50,500,000  dwt capaciteit

MOL  403 schepen 

35,800,000  dwt capaciteit

NYK  243 schepen 

34,300,000  dwt capaciteit

China COSCO  372 schepen 

33,700,000  dwt capaciteit

Swiss Marine Services  161 schepen 

20,600,000  dwt capaciteit

Bron: Dynamar
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Zweedse rechts-nationalistische 
partij beticht Schenker van sabotage 
De Zweedse rechts-nationalisti-
sche Sverigedemokraterna (SD) 
beschuldigt transporteur Schen-
ker ervan de lokale verkiezings-
campagne in de havenstad Göte-
borg te hebben gesaboteerd.

Bijna twee ton aan verkiezings-
materiaal, waaronder folders en 
brochures, die bij een Duitse 
drukkerij waren besteld, zouden 
door Schenker voor een regio-
nale verkiezingscampagne wor-
den afgeleverd in Göteborg, 
maar eindigden uiteindelijk er-
gens in Frankrijk, aldus de par-
tij.
Uiteindelijk kwam de zending 
twee weken te laat aan in Zwe-
den om nog via de post onder 
60.000 huishoudens te wor-
den verspreid, vervolgt het 
bestuur van Sverigede-
mokraterna, dat als een anti-

FOUTJE, BEDANKT

immigratiepartij vergelijkbaar 
is met de PVV van Geert Wil-
ders. 
De lokale partijbons Jimmy 
Ståhl van de SD is er nu van 
overtuigd dat er opzet in het spel 
was en Schenker moedwillig het 
materieel te laat heeft  bezorgd. 
‘Schenker is een te professionele 
transportorganisatie om zo’n 
fout te begaan’, aldus een boze 
Ståhl tegenover de regionale krant 
Göteborgs Posten. 
Schenker wijst er op dat er bij het 
transport zeker geen opzet in het 
spel was. ‘Niemand in onze Duitse 
organisatie, die het transport heeft  
verzorgd, weet van het bestaan van 
de Zweedse Democraten af ’, aldus 
de woordvoerder van Schenker in 
het Scandinavische land.
Schenker zegt wel de zaak in onder-
zoek te hebben, want ergens is er wel 
iets misgegaan. | JOHN VERSLEIJEN
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Alles de lucht in!
In Kenia nemen ze geen 
halve maatregelen tegen de 
import van illegale verdo-
vende middelen.

Hatsikideee! Zo doe je dat dus: het 
leger van Kenia heeft  voor de kust bij 
de havenstad Mombassa een schip 
met 370 kilo heroïne opgeblazen. 
Dus niet alleen de drugs, ook het 
schip...
De Keniaanse president Uhuru Ken-
yatta wil daarmee de boodschap af-
geven dat Mombassa niet langer een 
toegangspoort is voor illegale drugs. 
Het schip, de staatloze ‘Al Noor’, 
werd tien mijl uit de kust met explo-
sieven tot zinken gebracht. De drugs 
aan boord hadden een waarde van 
bijna tien miljoen euro. 
Het gerechtshof van Mombassa had 
de actie op verzoek van een onbe-
kende partij verboden, maar daar 
ging Kenyatta met een presidentiële 
order overheen. De hoogwaardig-
heidsbekleder bekeek het spektakel 
hoogstpersoonlijk, vanuit een heli-
kopter. Als je dan toch een feestje or-
ganiseert, wil je er zelf wel bij zijn. 
De president heeft  namelijk de oor-
log verklaard aan drugssmokke-
laars, die veelvuldig gebruikmaken 
van de grootste haven van het Oost-
Afrikaanse land. 
Tja. Havens vormen een geliefde lo-
gistieke schakel voor drugssmokke-
laars. Geef ze eens ongelijk. In een 
zeecontainer kun je net wat meer 
kwijt dan in het maag-darmkanaal 
van de gemiddelde bolletjesslikker. 
Het is dan ook niet gek dat er regel-
matig berichten opduiken over 
drugsvangsten in de grotere Euro-
pese havens. 
Zo is onlangs nog bij een container-
bedrijf in de Rotterdamse Waalha-
ven 175 kilo cocaïne onderschept. 
Volgens het Openbaar Ministerie 
waren de drugs verborgen in een 
container met bananen.

Die cocaïne met een straatwaarde 
van ongeveer 6 miljoen euro is in-
middels vernietigd. En daarnaast lo-
pen er onderzoeken, al zijn er nog 
geen verdachten aangehouden. 

Colombia
De container met drugs was kort 
voor de vondst gelost vanaf een zee-
schip en kwam uit Colombia. Dat 
betreff ende schip heeft  dus mazzel 
dat de Nederlandse autoriteiten iets 
selectiever zijn in het ‘vernietigen’ 

dan de heer Kenyatta... 
In Kenia zijn intussen zes buitenlan-
ders – dat wil zeggen niet-Kenianen 
– aangehouden in verband met de 
zaak. De heroïne was verstopt in een 
dieseltank van de ‘Al Noor’, die voor 
de kust bij Lamu door de Keniase 
marine werd aangehouden. We gaan 
er voor het gemak maar van uit dat 
alle smokkelaars het schip al verla-
ten hadden.
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ROB MACKOR / PETER WIERENGA

 KENIA   Heroïneboot wordt opgeblazen

QUOTE VAN DE WEEK

Coen Klunne van Shantykoor Rotterdam 
vertelt in Metro over de eeuwenoude 
zeemansliederen die het koor zingt 
tijdens de Wereldhavendagen.

Oubollig? 
Eerder wat 
schunnig en 
vaak met een 
knipoog.
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FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Van de Cloud, de wolk van internetge-
gevens die boven ons aller hoofden 
hangt, zijn foto’s gehackt van schaars 
geklede tot behoorlijk naakte dames. 
Het gaat om vrij onschuldig materiaal. 
Het betreft  ook niet de hele wolk, maar 
een onderafdeling, iCloud genaamd, 
die door Apple in de lucht wordt ge-
bracht.

De in hun naaktheid betrapte Amerikaanse ladies zijn onder 
anderen Jennifer Lawrence en Mary Elizabeth Winstead, van 
wie de meesten onzer tot dusver weinig hebben vernomen, 
tenzij we een overmatige belangstelling mochten hebben 
voor tweederangs soapfi lmpjes die aan normale mensen 
voorbijvliegen als we na het late journaal op de bank in slaap 
sukkelen.

Het is een aardige vraag waarom iemand zijn of haar naakt-
foto’s – voorzover je die al zou willen laten maken – aan de 
Cloud zou toevertrouwen. Het lijkt vragen om moeilijkhe-
den. Een wolk geeft  altijd iets prijs, dat op ieders hoed neer-
daalt, al is het maar in de vorm van regen of sneeuw. Wat je 
ook aan de wolk toevertrouwt, het komt weer op de Aarde te-
rug, en vaak op plaatsen waarover je geen enkele controle 
hebt.

De Cloud wordt logistieke dienstverleners aangeraden als een 
soort hemelse wasserette aan welke men zijn datawas kan 
toevertrouwen. Hele supply chains verdwijnen erin, met in-
begrip van de betaalde zee- en luchtvrachtprijzen, aanbevo-
len landvervoerders, handige terminals en al die andere din-
getjes die Jennifer en Mary Elizabeth nauwelijks zullen 
interesseren.

Er zijn ook zeker wel cloudbedrijven die alle moeite doen om 
de bij hen ondergebrachte gegevens te bewaken of hun leven 
er van afh angt. Als je bijvoorbeeld Descartes heet, wil je niet 
dat je de naam van deze grote fi losoof bezoedelt door de pi-
kante lingeriewas van de klanten aan de grote boom te han-
gen. Om het even simpel te houden.

Het grote probleem is natuurlijk wat je dan wel in onze inter-
netwolk kunt onderbrengen. Als je niet al je gegevens durft  
bloot te geven, is de Cloud geen geweldig gereedschap. Je kunt 
er nog steeds gebruik van maken, zonder zelf de soft ware 
voor allerlei rekenprogramma’s voor in huis te moeten halen. 
Maar beware of naked ladies, daar heb je YouTube voor.

Naakte dames op de wolk


