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Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 261 mensen op de stelling van 10 SEPTEMBER

Karel Noordzij (67), voormalig 
topman a.i. van de NS en 
oud-Schiphol-directeur, vindt 
dat België en Nederland samen 
concreet werk moeten maken 
van de aanleg van de IJzeren Rijn 
via Venlo naar Duitsland. 
‘Vergeet Roermond’, betoogt hij.  
    
Waarom nu dit pleidooi?
Als medeoprichter van Nederland 
Distributieland en als voorzitter 
van de Raad van Toezicht en Ad-
vies van de belangenorganisatie zie 
ik dat het zwaartepunt van de lo-
gistiek in Europa steeds meer ver-
schuift  naar het oosten. Daar moet 
je dan als Nederland maar ook als 
België conclusies uit trekken en op 
tijd bewegen. Wij moeten de logis-
tieke rol van Nederland en België 
versterken. We hebben daar een 
gemeenschappelijk belang en zijn 
gebaat bij een verdere uitbouw van 
de achterlandverbindingen in Eu-
ropa via de corridor-aanpak. Ne-
derland heeft  de IJzeren Rijn ook  
nodig om ons land goed op de 
kaart te houden in het Europese lo-
gistieke landschap. Nu wordt er 
vaak nog te krampachtig gerea-
geerd op alles wat met de IJzeren 
Rijn te maken heeft . We praten er 
al jaren over en steeds verdwijnt 
het onderwerp weer in de ijskast of 
in de doofpot, terwijl wij met te 
weinig spoorcapaciteit zitten in de 
Benelux.    

Waarom juist dit spoorproject via 
Venlo nieuw leven inblazen?  
Iedereen profi teert uiteindelijk van 
een spoorvariant via Venlo, terwijl 
de eerdere plannen om gebruik te 
maken van het oude tracé vanuit 
België via Midden-Limburg langs 
de buitenwijken van Roermond en 
een natuurgebied niet alleen mi-
lieutechnisch maar ook planolo-
gisch onwenselijk en derhalve 
moeilijk te realiseren zijn.  Daarom 
gebeurt er al jaren niks. Dat komt 
hoofdzakelijk omdat er te veel te-
genovergestelde belangen in het 
geding zijn. Je moet dan ook niet 
langer aan die variant via Roer-
mond vast willen houden, maar 

naar varianten kijken waar ieder-
een voordeel ziet. 

Wat zijn dan de voordelen bij 
Venlo?
Iedereen kan profi teren van een 
tracé via de logistieke hotspot Ven-
lo. De gemeente Venlo wil al jaren 
haar positie logistiek verder uit-
bouwen en kijkt daarvoor naar de 
expansie van het spoor via onder 
meer een derde railterminal. In het 
kader van die plannen zouden zij 
ook de komst van de IJzeren Rijn 
verwelkomen. De Antwerpse zee-
haven kan tegelijkertijd profi teren 
van een relatief snelle aanleg van 
een spoorverbinding met het Duit-
se achterland via Noord-Limburg. 
je slaat zo twee vliegen in een klap. 
Je hebt hier een perfecte case waar 
belangen bij elkaar komen. Daar 
vraag ik via mijn oproep nu aan-
dacht voor.

Een klassieke win-winsituatie?
Hier liggen naar mijn mening dui-
delijk kansen voor iedereen en met 
de nodige politieke wil vanuit Ant-
werpen, Brussel en Den Haag moet 
het ook lukken. Vergeet niet dat er 
nog steeds een gebrek is aan spoor-
capaciteit. Daarnaast is er al een 
geldpot in België voor de aanleg 
van de IJzeren Rijn over het oude 
historische tracé. 

Welke route volgt de IJzeren Rijn 
naar Venlo? Noord-Limburg is 
ook behoorlijk vol. 

Daar is door experts al studie naar 
verricht door de spoorlijn vanaf de 
Belgische grens ergens voor Roer-
mond af te buigen en naar Venlo te 
trekken. Een andere optie is een 
koppeling via het Nederlandse 
spoornetwerk in Brabant te ma-
ken. Daar zou twaalf kilometer 
volstaan, maar ik moet toegeven 
dat ik op dat gebied geen expert 
ben. Wat ik wel heb begrepen, is 
dat de kosten van de Venlo-variant 
nagenoeg gelijk zijn aan die van 
een omstreden traject via Roer-
mond naar Duitsland. 

Hoe hoopvol bent u dat het gaat 
lukken?
Ik ben altijd bijzonder optimis-
tisch, zolang je maar naar samen-
werking en een gemeenschappelijk 
belang blijft  zoeken. Dat lijkt soms 
met het oog op de voorgeschiede-
nis rond de IJzeren Rijn heel moei-
lijk, maar hier liggen duidelijk 
kansen en het verbaast mij dan ook 
dat die niet eerder zijn aangegre-
pen. Daarom heb ik bij de jaarlijkse 
bijeenkomst van de Logistieke Al-
liantie (red: een platform van ne-
gen belangenorganisaties in de lo-
gistiek) nog een keer de IJzeren 
Rijn onder de aandacht gebracht, 
want het is soms heel moeilijk om 
onze nationale belangen logistiek 
op het netvlies te krijgen. Hier ligt 
een prachtige kans. Venlo reageer-
de bijvoorbeeld al heel enthousiast, 
maar dat was geen verrassing.  

U kwam bij de bijeenkomst van 
de Logistieke Alliantie ook met 
een oplossing hoe de overheid de 
regeldruk in de logistiek kan 
afb ouwen?
Daar praten we al jaren over, maar 
de problematiek is weerbarstig, 
vooral door de vele regels uit Brus-
sel. Ik heb er ooit een rapport over 
geschreven. De oplossing is simpel: 
steeds als de politiek een regel be-
denkt moet ze ook aangeven hoe ze 
die gaat handhaven. Een andere 
suggestie is het benoemen van een 
eurocommissaris tegen regeldruk. 

      

KAREL NOORDZIJ, OUD-TOPMAN NS

‘Tijd is rijp voor aanleg van 

IJzeren Rijn via Venlo’ 

JOHN VERSLEIJEN
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Laten we het parlement van de Benelux 
maar afschaff en, zo sprak een meer-
derheid van de Tweede Kamer vorig 
jaar in een motie aan het kabinet. Dat 
was mede als reactie op een kritisch 
rapport van het Nederlandse ministe-
rie van Buitenlandse Zaken over de Be-
nelux: ‘De maatschappelijke eff ecten 
van de samenwerking zijn meestal in-
direct en bescheiden en het duurt vaak 

lang om resultaat te boeken.’ 

Niettemin zei minister van Buitenlandse Zaken Frans Tim-
mermans dat hij geen stappen zou ondernemen. Pas als het 
Benelux-parlement zelf om opheffi  ng vraagt, zou hij aan de 
slag gaan. Het in Brussel gevestigde secretariaat moet her-
vormd worden, vindt ook Timmermans, maar terugbrengen 
tot tien of vijft ien man – zoals de Nederlandse liberalen van 
de VVD wilden – ziet hij niet zitten.

Misschien dat die discussie een jaar later, met de Oekraïne-
crisis in het achterhoofd, iets anders gevoerd zou worden. 
Ook in Nederland is het besef toegenomen dat internationa-
le instituties hun nut kunnen hebben. Bovendien is het han-
dig om ergens een platform te hebben voor de samenwerking, 
die teruggaat op september 1944, toen in Londen door de ge-
vluchte regeringen een douane-unie werd opgericht. En dan 
is 7 miljoen euro per jaar misschien niet zo gek. 

Ook kan de Benelux een middel vormen om als relatief klei-
ne landen tegenwicht te bieden tegen de Europese groot-
machten Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. Dat valt 
al jaren niet meer zo op, omdat zeker sinds de crisis Neder-
land meer optrekt met de Duitsers – die ook pleiten voor be-
zuinigingen en hervormingen – en de Engelsen, die van 
oudsher schuimbekken over Brusselse bureaucratie.

De Belgen daarentegen hebben de blik altijd ook nog gericht 
op hun zuiderburen, met wie zij evengoed een taal delen. Tel 
daar wat persoonlijke akkefi etjes bij op (bijvoorbeeld tussen 
Juncker en de diknek Dijsselbloem, die de Luxemburger een 
verstokte roker en drinker noemde), en het moge duidelijk 
zijn dat het geen gesmeerde lobbymachine (meer) is.

Toch zijn er nog vele gezamenlijke belangen, en de logisitiek 
vormt daar een uitstekend voorbeeld van. Op de ranglijst van 
de Wereldbank van beste logistieke landen nemen Neder-
land, België en Luxemburg respectievelijk de tweede, derde 
en achtste plaats in, na koploper Duitsland.  Kortom, we moe-
ten niet zeuren (zie ook pagina 4-5). Voorbeelden van logis-
tieke bedrijven uit de Benelux vindt u in deze special.

Ook de knelpunten delen we. Als het vast staat op de ring van 
Antwerpen, hebben Nederlandse transporteurs daar ook last 
van, net zo goed als de zeesluis bij Terneuzen (niet toevallig 
een project dat grote kans maakt op Europese subsidie, zie 
pagina 23) ook van belang  is voor Vlaanderen. Zelfs aan het 
jaren slepende dossier van de Hedwigepolder komt binnen-
kort waarschijnlijk een einde (zie pagina 27).

Er valt dus veel voor te zeggen om op sommige punten samen 
op tafel te slaan. Sterker nog, de Benelux rukt op naar het oos-
ten. Want om nog eens harder  te kunnen slaan, wordt er door 
de Benelux ook bestuurlijk samengewerkt met Noordrijn-
Westfalen. Dat is logistiek gezien een natuurlijke partner, 
sterker nog, met de Weltmeister erbij vormen ‘we’ een ijzer-
sterke logistieke alliantie. Wat dat oplevert, zien we wel.  

Veel leesplezier!

Weltmeister
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Gaat het zo slecht?  

Staat de sector transport en logistiek in de Benelux 

er zo beroerd voor? De vele berichten die hierop 

duiden, mogen we met een korreltje zout nemen.

H
et is een naargeestig, 
maar vrij populair 
beeld. Logistieke 
dienstverleners in 
Nederland en België 

moeten het, ook op eigen terrein, 
steeds meer afl eggen tegen hun bui-
tenlandse concurrenten. In het weg-
vervoer wordt hun plaats ingeno-
men door bedrijven die veel van 
goedkope Oost-Europese arbeids-
kracht gebruikmaken. In de con-
tractlogistiek worden ze uit de 
markt gedrukt door concerns die op 
Europese of zelfs wereldschaal actief 
zijn.
Is dit beeld ook juist? Ja, dat is het, 
voorzover we de positie van beide 
landen, of zelfs de hele Benelux, in 
het grensoverschrijdende wegver-
voer beschouwen. Onze vervoerders 
hebben, blijkt uit de Duitse Maut-
statistieken, jaar in jaar uit op de 
Duitse snelwegen marktaandeel 

prijsgegeven aan vrachtauto’s met 
een Midden- of Oost-Europees ken-
teken, bestuurd door een chauff eur 
uit die regio. Heel wat grotere Bene-
lux-vervoerders vlagden een deel 
van hun vloot trouwens uit naar 
Midden- en Oost-Europa om in het 
bilaterale vervoer gebruik te kunnen 
maken van goedkopere chauff eurs.
Wat de logistiek in bredere zin be-
treft  klopt het beeld ook. Grote Eu-
ropese aanbieders van landvervoer, 
warehousing en zee- en luchtvracht 
hebben hun activiteiten in de Bene-
lux de laatste decennia krachtig uit-
gebreid. De Nederlandse top-100 in 
de logistiek, zoals jaarlijks uitge-
bracht door Logistiek Magazine, 
wordt al jaren gedomineerd door 
DHL, de dochter van Deutsche Post, 
gevolgd door DB Schenker (Deut-
sche Bahn) en de grote Zwitserse ex-
pediteur en logistieke dienstverlener 
Kuehne + Nagel. Deze logistieke 

beeld telt een lange reeks middelgro-
te Nederlandse bedrijven die stuk 
voor stuk fl inke groei vertonen in 
marktniches waarin ze zich hebben 
weten te specialiseren.
Toegegeven, op de Nederlandse 
ranglijst vinden we op de zesde 
plaats DSV. Dat Deense concern 
nam, al weer vele jaren geleden, het 
Nederlandse Frans Maas over, waar-
mee het zich een pan-Europese 
schaal wist aan te meten. Op de ze-

vende plaats komt Rhenus Logistics, 
een van oorsprong Duits bedrijf, 
maar intussen bijna even ‘Neder-
lands’. Plaats acht wordt ingenomen 
door Norbert Dentressangle, nota 
bene in zowel Nederland als België. 
‘Norbert’ is uiteraard van huis uit 
een Frans bedrijf, maar het behaalt 
al de meerderheid van zijn omzet 
buiten de ‘hexagone’.
Op negen treff en we Wim Bosman 
aan – toegegeven, sinds enkele jaren 

top-100 wordt opgesteld op grond 
van het aantal arbeidsplaatsen in 
Nederland.

Giganten
Die drie buitenlandse concerns zijn 
ook reuzen op de Belgische markt – 
ze zijn het in bijna heel Europa. Bij 
nader inzien valt die overheersing 
door buitenlandse giganten toch 
nog wel mee. De, eveneens jaarlijkse, 
Belgische top-150 die het blad Truck 
& Business publiceert, wordt welis-
waar op grond van andere criteria 
opgesteld. De hierin opgenomen 
vervoerders worden gerangschikt op 
basis van hun toegevoegde waarde. 
Ze moeten verder hoofdzakelijk zelf 
actief zijn in het zuivere landvervoer. 
Het mogen ook geen ‘eigen vervoer-
ders’ zijn of afsplitsingen van verla-
dende bedrijven. Maar we mogen 
niet vergeten dat deze bedrijven 
veelal ook bredere (contract)logis-
tieke diensten zijn gaan aanbieden.
Zo beschouwd komt het puur Belgi-
sche H. Essers al een aantal jaren uit 
op plaats 1, met een toegevoegde 
waarde van laatstelijk iets meer dan 
151 miljoen euro. Op plaats 2 treff en 
we het eveneens Belgische Sarens 
aan, een ook in Nederland actief be-

drijf gespecialiseerd in het project-
vervoer, met een toegevoegde waar-
de van 150 miljoen euro. De derde 
plaats wordt ingenomen door de ook 
zeer Belgische Jost Group (67 mil-
joen euro toegevoegde waarde). Jost 
is ook een sterke speler in het ver-
voer op Noord-Afrikaanse landen. 
Op plaats vier komen we pas de eer-
ste buitenlander tegen, namelijk het 
Amerikaanse UPS, ’s werelds groot-
ste expres- en pakketvervoerder. 

Deutsche Bahn (DB Schenker) is in 
België vijfde, Ziegler zesde en Fedex 
zevende.
Deze Nederlandse en Belgische lijs-
ten zijn natuurlijk slecht te vergelij-
ken. Duidelijk is wel dat Benelux-be-
drijven beslist niet volledig zouden 
zijn verdrongen door machtige col-
lega’s in het buitenland, of het nu het 
zuivere wegvervoer of de bredere 
contractlogistiek betreft . De rang-
lijst van Logistiek Magazine bijvoor-

Veel dienstverleners blijken zich in een 
moeilijke markt goed staande te houden.
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WEKELIJKS EX EEMSHAVEN (GR.)

Westkust Noorwegen o.a. 
Oslo – Bergen – 
Trondheim –  Kirkenes

-  fcl/lcl/rc/br/cv

-  vaste afvaarten

-  snelle transittijden

-  betrouwbare services

T (0596) 63 38 88  –  info@sealane.nl  –  www.sealane.nl

BOEKINGSAGENT VOOR

Coldstorage  |  Warehousing  |  Stevedoring  |  Forwarding  |  Agency
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onderdeel van Mainfreight uit 
Nieuw-Zeeland – maar zowel in Ne-
derland als België (elfde) terug te 
vinden op een prominente plaats. 
Die hoge rangschikking in België 
dankt Wim Bosman mede aan de 
overname, ook alweer jaren geleden, 
van Maenhout, het voormalige fa-
miliebedrijf uit Oostende. Om de 
Nederlandse top-10 te completeren: 
Bakker Logistiek heeft  zich in korte 
tijd weten op te werken tot één van 
de grootste logistieke dienstverle-
ners.

Andere criteria
De Belgische ranglijst, als gezegd op 
grond van andere criteria opgesteld, 
telt bij de eerste vijft ig vervoerders 
heel wat bedrijven waarvan we de 
voertuigen in België zelf, maar ook 
in Frankrijk en Duitsland dikwijls 
tegenkomen. Vlak na Norbert Den-
tressangle treff en we op 9 Vervaeke 
aan. Op plaats 13 zien we Van Moer, 
op 17 de pure tankvervoerder Foc-
kedey, op 19 Van Mieghem, met nog 
altijd een toegevoegde waarde van 
19 miljoen euro.
Op plaats 22 staat STEF. Deze van 
oorsprong Franse koel- en vriesver-
voerder timmert de laatste jaren in 

de Benelux fl ink aan de weg. Het be-
drijf, met in België 17 miljoen euro 
aan toegevoegde waarde – let op: 
geen omzet – nam onlangs in Neder-
land branchegenoot Speksnijder 
over.
In Nederland treff en we, op plaats 
26, nog een andere ‘Stef ’ aan. Dat is 
St. van den Brink, ook één van die 
vele snelgroeiende vervoerders van 
voedingswaren, waarvan de ge-
schiedenis terugvoert tot 1945, toen 
Steven van den Brink, de laatste we-
reldoorlog voorbij, welgemoed met 
paard en wagen een eigen transport-
bedrijf begon.

Familiebedrijven
Wat in beide ranglijsten opvalt, zo-
wel de Belgische als de Nederlandse, 
is dat ze nog steeds worden gedomi-
neerd door echte familiebedrijven. 
Soms wordt het familiale karakter 
van logistieke dienstverleners als na-
deel gezien, een feit is dat ze zich, ook 
onder druk van de voorbije econo-
mische crisis, steeds meer hebben 
geprofessionaliseerd.
Opmerkelijk is verder dat, afgaande 
op de Nederlandse ranglijst, niet al-
leen de zeer grote, vaak buitenland-
se, spelers, maar ook de kleinere be-

drijven net daaronder de laatste drie 
jaar voor toenemende werkgelegen-
heid zorgen. De Nederlandse top-10 
zag het aantal jobs tussen 2011 en 
2013 met 10% toenemen tot een aan-
tal van 22.575. Dit geldt trouwens 
ook wel voor de meeste andere be-
drijven in deze rangschikking. Ze 
zitten veelal in goede marktnissen 
en bekwamen zich bovendien in het 
duurzame multimodale vervoer. 
Dat zien we in België trouwens net 
zo goed.
Het naargeestige, maar populaire 
beeld waarmee dit verhaal begon, 
klopt dus bij nader inzien niet. Het is 
waar dat de volumes momenteel 
aantrekken, maar dat de vrachtprij-
zen daarmee over de hele linie geen 
gelijke tred houden. Het is ook waar 
dat veel middelgrote en kleinere 
dienstverleners kans zien zich in die 
moeilijke markt goed staande te 
houden door hun klanten een op 
maat gesneden product aan te bie-
den.
Het zijn misschien nog steeds moei-
lijke tijden, maar dat noemen goede 
ondernemers, op zijn Engels, een 
‘uitdaging’.

FOLKERT NICOLAI
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De China 
connectie van 

Luxemburg

Cargolux wil al voor het einde van dit jaar zes 

vrachtvluchten per week uitvoeren tussen 

Luxemburg en de nieuwe vrachtdraaischijf 

Zhengzhou Airport in China. Dat lijkt nog te 

lukken ook, maar of er geld mee wordt 

verdiend blijft onduidelijk.  

D
eze maand voegde 
Cargolux, dat in mei 
begon met de eerste  
vrachtvluchten op 
Zhengzhou Airport,  

een derde dienst in de week toe op 
de nieuwe route tussen Luxemburg 
en de Chinese bestemming. Dat 
moeten er aan het einde van dit jaar 
zes zijn, waarmee er een bijna dage-
lijkse dienst is. Uiteindelijk ver-
wacht Cargolux 25 vluchten in de 
week uit te voeren op Zhengzhou. 
Daarnaast zijn er ook vage plannen 
om op de nieuwe Chinese bestem-

ming een eigen vrachtvloot te statio-
neren. Ook een deel van het onder-
houd zou op termijn van Luxemburg 
naar China worden overgeheveld, 
maar daar schijnen de Luxemburgse 
vakbonden voorlopig een stokje 
voor gestoken te hebben.      
Cargolux logenstraft  voorlopig met 
de verdere uitbouw van de vracht-
vluchten de critici in de vrachtmarkt 
die waarschuwden voor een fi nanci-
ele ramp als de plannen met China 
ook daadwerkelijk zouden worden 
uitgevoerd. Onder meer de twee Ne-
derlandse topmanagers Robert van 

de Weg en Peter van de Pas van Car-
golux stapten dit voorjaar op omdat 
ze twijfelden aan de commerciële 
haalbaarheid van de nieuwe koers 
van hun Luxemburgse werkgever.

Expediteurs 
De vrachtvluchten op Zhengzhou 
werden vorig jaar afgedwongen door 
de nieuwe Chinese minderheids-
aandeelhouder HNCA, dat eind vo-
rig jaar een belang van 35% nam in 
de Luxemburgse vrachtmaatschap-
pij.  De komst van de Chinezen leid-
de tot veel tumult binnen het Groot-

hertogdom, waar de koers van de 
nationale vrachtmaatschappij, met 
22 vrachtvliegtuigen een van de 
grootste vrachtmaatschappijen van 
de wereld en zeker Europa, al snel de 
landelijke krantenkolommen be-
heerste. De grote vrees bij de vak-
bonden en de politiek was dat onder 
de dekmantel van een participatie 
straks werkgelegenheid en markt-
kennis naar China verdwijnt. 
Volgens deskundigen is dat maar 
een deel van het probleem. Zij wijzen 
erop dat de regio rond Zhengzhou 
grote expediteurs mist om er een  

succes van te maken. De grote 
vrachtbemiddelaars zoals  Schenker, 
Panalpina en Kuehne + Nagel zitten 
op de grote luchthaven van Shang-
hai, Hongkong en Beijing en gebrui-
ken die draaischijven om lucht-
vracht te consolideren. Het opzetten 
van een nieuwe vrachthub op de 
luchthaven van Zhengzhou in de  
provincie Henan heeft  voor de grote 
expediteurs dan ook geen strategi-
sche meerwaarde.  
Voorlopig is Cargolux ondanks de 
waarschuwingen gewoon doorge-
gaan met de uitvoering van de ambi-
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Wallenborn Trucking is sinds het faillissement van dochteronderneming 
Rutges Air Cargo in 2012 met een eigen verkoopkantoor op Schiphol 
vertegenwoordigd in de Nederlandse truckingmarkt. Daar werken elf 
mensen op de verkoop en in de coördinatie. 
Een eigen wagenpark met chauffeurs voor de Nederlandse markt bezit de 
Luxemburgse wegvervoerder niet, zegt stationmanager Robin de Block 
van Wallenborn Schiphol. ‘Wij maken gebruik van de ruim 500 voertuigen 
die Wallenborn in Europa heeft rondrijden’, zegt hij. Voor die gemeen-
schappelijke vloot rijden ook Nederlanders, aldus De Block.  
De Luxemburgse luchtvrachttrucker is na Jan de Rijk de tweede speler in 
de Europese markt qua omvang en omzet. Een rol waar De Block wel mee 
kan leven ‘zolang wij maar de beste te zijn’, voegt hij eraan toe. Wallen-
born heeft na de deconfi ture van dochter Rutges Air Cargo op Schiphol 
weer een aardig marktaandeel op de Nederlandse luchthaven weten te 
veroveren. Rutges is overigens ook nog via een doorstart met nieuwe 
aandeelhouders actief in de Nederlandse vrachtmarkt. 
Wallenborn verricht van en naar Schiphol een groot aantal truckdiensten 
voor diverse afnemers op andere Europese luchthavens. Klanten op 
Schiphol zijn onder meer Qatar Airways, AirBridgeCargo, Air China, 
Malaysia Airlines, United en China Southern, zegt hij. Verder verzorgt Wal-
lenborn ook nog consolidatie-vervoer voor de expediteurs Panalpina, 
Geodis en Kuehne+Nagel. Wallenborn bezit ook speciale trucks voor het 
sigarettenvervoer er het transport van farmaceutische producten.  

NIEUWE ROL WALLENBORN OP SCHIPHOL

Cargolux kiest met de luchtbrug op het Chinese Zhengzhou voor een tweede hub naast de thuisbasis Luxemburg. 

JOHN VERSLEIJEN
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Luchtbrug Cargolux 
heeft wielen nodig
De Luxemburgse luchtvracht-

trucker Wallenborn volgt 

Cargolux op afstand in het  

Chinese vrachtavontuur met 

Zhengzhou Airport. ‘We zijn 

voorzichtig.’ 

Het moet wel snel wat opleveren, 
vindt eigenaar-directeur Frantz 
Wallenborn van de gelijknamige 
wegvervoerder.  De transportonder-
nemer onderzoekt sinds dit voorjaar 
de mogelijkheden om een Chinees 
grondnetwerk op te zetten vanuit de 
luchthaven van Zhengzhou. 
Gelijktijdig hoopt hij dat het Groot-
hertogdom met deze link veel im-
portvracht uit China zal ontvangen 
voor het eigen Europese netwerk. 
Dat moet de beladingsgraad op de 
eigen trucks aanzienlijk verhogen.
Cargolux heeft  voor zijn expansie-
plannen in China het Luxemburgse 
Wallenborn hard nodig om uitein-
delijk de ambitieuze groeiplannen in 
China te kunnen realiseren. 
Het grote probleem voor Cargolux is 
dat de lokale markt rond Zhengzhou 
Airport nauwelijks voldoende la-
dingaanbieders, afnemers en expe-
diteurs telt om voldoende volume te 
genereren. Dat kan alleen worden 
gerealiseerd door met een goed 
grondnetwerk en lokale feeder-
vluchten het commerciële bereik van 
de vrachtluchthaven aanzienlijk te 
vergroten. Daarnaast moet de markt 
ook nog eens bereid zijn om voor de 
extra truckdiensten te betalen. 

Trucje
Wallenborn heeft  voor Cargolux in 
Europa al een keer hetzelfde trucje  
uitgehaald en de luchtvrachtmarkt 
voor het kleine Luxemburg aardig 
weten op te rekken. ‘Dit hele project 
staat of valt met de vrachtvolumes‘, 
aldus directeur-eigenaar Frantz 
Wallenborn. Hij onderzoekt nu of 
zijn Europese truckconcept ook kan 
worden gekopieerd naar China door 
een trucknetwerk op te zetten tussen 

Zhengzhou Airport en het achter-
land. Wallenborn zal daarvoor de 
expertise ter beschikking stellen en 
eventueel de aanloopkosten fi nan-
cieren, maar stelt verder ook twee 
harde voorwaarden voor het nieuwe 
Chinese wegvervoerconcept. 
Allereerst moet er een betrouwbare 
Chinese partner worden gevonden.  
Daarnaast eist hij dat het grondnet-
werk snel uit de aanloopkosten moet 
komen en winst gaat draaien. ‘An-
ders gaan de plannen niet door’, al-
dus Wallenborn stellig. De trans-
porteur heeft  gezien hoe in het 
verleden het Duitse Luft hansa Car-
go als mede-eigenaar jarenlang de 
verliezen moest aanvullen in de  
Duits-Chinese vrachtmaatschappij 
Jade Cargo. Uiteindelijk sloten de 
Duitsers de vrachtmaatschappij.
Voor Cargolux is het opzetten van 
een vrachthub in het provinciale 
Zhengzhou, dat met Foxxcon wel 
een groot elektronica-concern kent, 
een gok. 
Met een goed truckingnetwerk kan 
een regio in een straal van 500 kilo-
meter worden bediend, schatten 
analisten. Het feit dat de tweede 
luchtvrachtvervoerder van Europa 
na Jan de Rijk zich aan dit project 
waagt, laat zien dat de druk groot is 
om van de vrachtvluchten op het 
Chinese Zhengzhou Airport een 
succes te maken.  

Status
Voor de Chinese provincie Henan 
zijn de vrachtvluchten van Cargolux 
een prestigeproject. De regionale be-
stuurders willen met de investering 
in de Luxemburgse vrachtmaat-
schappij via het eigen beleggingsve-
hikel HNCA de regionale luchtha-
ven op de logistieke wereldkaart 
zetten. Daarbij moet Zhengzhou 
Airport als ‘dual hub’ de gelijke sta-
tus krijgen als het Europese Luxem-
burg, dat goed is voor een overslag 
van ruim 800.000 ton per jaar.  
Zhengzhou Airport is daar met iets 
meer dan 200.000 ton nog behoor-
lijk ver van af. | JV

LUCHTVRACHTTRUCKING

tieuze vrachtplannen. Het heeft  ook 
niet veel keus, want het opzetten van 
de vrachthub werd aan de onder-
handelingstafel door de Luxem-
burgse regering goedgekeurd.  Daar-
bij wisten de Luxemburgers wel een 
stroppenpot van 22 miljoen dollar te 
bedingen voor het opvangen van de 
eerste exploitatieverliezen. Met an-
dere woorden: de vrachtvluchten 
worden voorlopig met lokaal Chi-
nees overheidsgeld gesubsidieerd. 
Deze steun biedt voorlopig voldoen-
de garanties voor Cargolux om door 
te gaan, maar voor een defi nitief suc-

ces zal Cargolux toch via onder meer 
het opzetten van een regionaal 
grondnetwerk expediteurs naar 
Zhengzhou moeten lokken, aldus 
analisten.

Winst
Welke fi nanciële gevolgen het Chi-
nese avontuur heeft  voor de operati-
onele resultaten van Cargolux is nog 
onduidelijk. Halfj aarcijfers publi-
ceert de maatschappij niet. 
De vrachtvervoerder wist 2013 wel 
af te sluiten met een kleine netto-
winst van 8,4 miljoen dollar op een 

omzet van bijna twee miljard dollar, 
terwijl het vrachtvolume vorig jaar 
steeg met 16,7% naar 753.848 ton. 
Destijds hield de directie in de eer-
dere prognoses nog rekening met 
een verlies van 27 miljoen dollar. Die 
groeicijfers worden door de directie 
hoofdzakelijk toegeschreven aan de 
komst van tien nieuwe brandstof-
zuinige B747-8F’s,  terwijl de oudere 
B747F’s werden aangehouden.  
Daarmee blijft  Cargolux geloven in 
expansie van de vrachtvloot.   
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Bus gaat in 
maart varen

Volgend jaar gaat het 

containertransferium open. 

Aan het oorspronkelijke concept 

is volgens exploitant BCTN 

weinig veranderd.

D
e Rotterdamse haven 
krijgt er, naast de 
Maasvlakte en het 
Waal/Eemhavenge-
bied, een derde con-

tainergebied bij: Rotterdam-Oost. 
Tenminste als we de site van het 
Transferium mogen geloven, die 
een paar dagen geleden ‘live’ is
gegaan. Opvallend detail: Rotter-
dam-Oost ligt op de locatie die tot 
voor kort bekend stond als het 
Containertransferium Alblasser-
dam. Maar op de site wordt de 
naam van die plaats, waarschijnlijk 
om marketing-redenen, zorgvuldig 
vermeden.
Het project kent een lange voorge-
schiedenis. Directeur Rien Geurts 
van BCTN, de groep die het Trans-
ferium gaat exploiteren, heeft  een 
groot deel ervan meegemaakt. ‘Ik 
weet het nog precies. Op m’n eerste 
dag bij BCTN, 1 augustus 2010, 
moest ik met m’n voorganger Wil-
lem van den Heuvel mee naar Ha-
venbedrijf Rotterdam om over het 
Transferium te praten. Dat mondde 
enige tijd later uit in een principe-

overeenkomst  voor de exploitatie 
van de terminal.’
Het Havenbedrijf studeerde al sinds 
2007 op het project, dat bedoeld was 
om de A15 tussen de Maasvlakte en 
knooppunt Ridderkerk te ontlasten. 
Die snelweg stond toen al om de ha-
verklap vast en gevreesd werd voor 
een verkeersinfarct tijdens de ver-
breding van het traject Maasvlakte-
Vaanplein, ook wel bekend als het 
MaVa-project. Daardoor ontstond 
het idee om een deel van het contai-
nervervoer van de weg naar het wa-
ter over te hevelen en ergens ten oos-
ten van Rotterdam op de boot te 
zetten of er af te halen.
Hoewel de verbreding van de A15 
inmiddels bijna klaar is, is dat zeven 
jaar later nog steeds het uitgangs-
punt, vertellen Geurts en commer-
cieel manager Bertwin Zonneveld:  
‘Het wordt geen gewone inland ter-
minal dicht bij de haven maar een 
echt uitwisselpunt, vergelijkbaar 
met een transferium voor het open-
baar vervoer, zoals metrostation 
Kralingse Zoom. Het Transferium 
zelf zal niet veel verschillen van in-
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land terminals, het verschil zit in de 
dienst over water.’

Optimistisch
We zitten in een keet van bouwbe-
drijf Ippel midden op het vier hecta-
re grote terrein, dat nu nog meer weg 
heeft  van een zandvlakte dan van 
een containerterminal. Maar Geurts 
weet het zeker: ‘Op 1 maart volgend 
jaar zijn we open.’ Na de langdurige 
aanloop ligt het project volgens hem 
nu goed op schema: ‘Volgende 
maand begint het bestraten en in no-
vember start de opbouw van de con-
tainerkraan.’  De totale investering 
schat hij op ‘ergens tussen de vijf en 
de tien miljoen’.
De meest tijdrovende klus is inmid-
dels geklaard: de bouw van de 225 
meter lange ‘ingekaste’ kademuur 
(zie kader) is klaar, samen met de 
fundering van de kraanbanen. De 
kraan zelf wordt in november gele-
verd. Die wordt gebouwd door het 
Duitse Kocks, die eerder al identieke 
apparaten bouwde voor de terminals 
van BCTN in Nijmegen, van MCS in 
Leeuwarden en CTT in Hengelo. De 

kraan voor Nijmegen heeft  overi-
gens vier jaar in onderdelen op de 
kade van de terminal liggen wach-
ten. ‘Tsja, we zijn soms misschien 
wat te optimistisch’, glimlacht 
Geurts.
De kraan is van het type ‘dubbel-
diep’, dat wil zeggen geschikt om 
twee schepen die tegen elkaar afge-
meerd aan de kade liggen af te han-
delen. In eerste instantie komt er één 
kraan, later kan er een tweede bijko-
men. Of en wanneer dat gebeurt, is 
afh ankelijk van het groeitempo van 
de overslag. ‘Volgens de vergunning 
mogen we 200.000 teu per jaar over 
de kade overslaan, maar we zouden 
al heel blij zijn als we het eerste jaar 
ergens tussen de 20.000 en 40.000 
teu doen.’ Dat lijkt behoorlijk ambi-
tieus, maar volgens Geurts moet dat 
haalbaar zijn. ‘Vergeet niet dat een 
aantal belangrijke partijen, waaron-
der de grote containerterminals en 
een groep containerrederijen, al in 
2009 via een letter of support steun 
voor het project heeft  uitgesproken.’
Zonneveld stelt dat er aan de oor-
spronkelijke opzet van het concept 

weinig veranderd is. Containertruc-
kers kunnen op het Transferium 
hun container afzetten en/of oppik-
ken en zich zo de ruim vijft ig kilo-
meter lange rit naar de Maasvlakte 
besparen. Volgens de commercieel 
manager kan dat een behoorlijke be-
sparing opleveren: ‘Ze rekenen voor 
de Maasvlakte meestal een toeslag 
van zestig tot tachtig euro. Maar ze 
vergeten vaak dat de werkelijke kos-
ten een stuk hoger zijn. Heen en te-
rug inclusief terminalafh andeling 
kost dat al gauw drie uur à vijft ig 
euro. 150 euro dus. Wij gaan zeven-
tig euro per container rekenen.’

Busdienst
Vanaf maart volgend jaar moet er 
een dagelijks ‘busdienst’ tussen Al-
blasserdam en de Maasvlakte gaan 
varen. Geurts: ‘We gaan alle termi-
nals op de Maasvlakte aanlopen en 
geven de garantie dat een container 
die voor een bepaalde tijd wordt 
aangeleverd, de volgende dag wordt 
afgeleverd.’ Die dienst zal worden 
uitgevoerd met standaardschepen 
van 110 meter, goed voor een capaci-

teit van 150 teu als ze driehoog bela-
den worden en 208 teu op vier lagen.
Daarnaast richt BCTN een empty 
depot in, zodat lege containers niet 
meer naar de Maasvlakte hoeven. 
Dat zal ook faciliteiten bieden als in-
spectie, schoonmaak, reparatie en 
een gasmeetstation. Al met al ‘een 
zegen voor de planning’, verwachten 
Geurts en Zonneveld: ‘Truckers 
kunnen straks ronddraaien, heen en 
terug een container rijden. Dat kan 
besparingen opleveren tot wel vijft ig 
procent.’
BCTN is recentelijk overigens een 
samenwerkingsverband aangegaan 
met de Nederlandse binnenvaart 
operator Danser Group, waarvan de 
verwachtingen hooggespannen zijn. 
De combinatie vaart onder de naam 
‘Daily Antwerp’ zes maal per week 
tussen de BCTN-hub in Nijmegen 
en de Antwerpse haven. Vanuit Nij-
megen zijn er onder meer doorver-
bindingen naar Venlo, Venray en 
Hengelo.
Maar Zonneveld kijkt al verder: ‘Wij 
zijn sterk in het vervoer binnen Ne-
derland, Danser is dat op de boven-

Rijn. Door onze netwerken aan 
elkaar te knopen kunnen we 
nieuwe combinaties maken. We 
denken daarbij ook aan conti-
nentale stromen, vervoer van 
containers over water dat niet via 
een zeehaven gaat. Dat gebeurt 
tot nu toe niet of nauwelijks.’ Zo 
ver is het echter nog niet: ‘We zijn 
met een stuk of vijf partijen bezig 
en hopen binnenkort met een van 
hen van start te kunnen gaan.’
Daarnaast heeft  de groep recent 
een operationele samenwerking 
opgezet tussen de eigen terminal 
in het Belgische Meerhout en Lie-
ge Container Terminal, beide aan 
het Albertkanaal. Dat moet lei-
den tot bundeling van volumes 
en een effi  ciëntere inzet van con-
tainers. Wekelijks zijn er vanaf de 
twee terminals samen ruim twin-
tig afvaarten op Antwerpen, Rot-
terdam en Zeebrugge. De twee 
willen het  gezamenlijk contai-
nervolume opvoeren tot 350.000 
teu per jaar.

ROB MACKOR
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INGEKAST EN INGEKLONKEN

Volgens de oorspronkelijke 
plannen had het Transferium al 
lang en breed in gebruik moeten 
zijn.
Voornaamste reden van de 
vertraging is de eis van Rijkswa-
terstaat dat de kade moest 
worden ‘ingekast’, ofwel een 
meter of 25 landinwaarts ten 
opzichte van de oever van de rivier 
aangelegd moest worden. De 
vaarwegbeheerder staat overslag-
activiteiten in de lengterichting 
van een vaarweg in principe niet 
toe.
Dat zorgde niet alleen voor 
vertraging, maar maakte het 
project ook veel duurder. 
Toenmalig topman Hans Smits 
van Havenbedrijf Rotterdam, dat 
de infrastructuur ontwikkelt, 

wond zich daar indertijd zeer over 
op en stelde dat zo letterlijk 
tientallen miljoenen in het water 
werden gesmeten. Het mocht niet 
baten, de ingekaste kade kwam er.
Een tweede tegenvaller was de 
slappe bodem waarop het 
Transferium was geprojecteerd. 
Het vier hectare grote terrein 
moest meer dan een jaar lang met 
een dikke zandlaag belast worden 
om de onderlaag in te laten 
klinken. Geurts: ‘Honderdduizend 
kuub ging erop, eerst op de ene 
helft, daarna op de andere. Dat 
leidde af en toe tot spectaculaire 
verzakkingen van wel anderhalve 
meter. Een jaartje geleden had het 
hier nog meer weg van een 
skilandschap dan van een 
containerterminal.’



Logius is de drijvende kracht achter de digitale 
overheid. Logius zorgt ervoor dat burgers en  
bedrijven hun zaken met de overheid digitaal  
kunnen regelen. Eenvoudig, snel, betrouwbaar  
en veilig. Logius streeft voor klanten en opdracht-
gevers naar lagere kosten, betere dienstverlening, 
minder administratieve lasten en efficiëntere  
bedrijfsvoering. Logius, dat admini stratief valt  
onder het ministerie van Binnenlandse Zaken,  
zetelt in Den Haag en telt 320 professionals.

Digipoort: minder papier, dus minder 
lastendruk voor ondernemer
Communiceren met de talrijke overheids-
diensten die Nederland nu eenmaal kent, 
was voor het bedrijfsleven tot voor kort 
een moeizaam proces. Ondernemers in 
bijvoorbeeld de transport sector moesten 
immers een en dezelfde gegevens meer-
dere keren indienen bij Douane, Belas-
tingdienst, Rijksdienst Wegverkeer en  
tal van andere instanties. Verschillende 
enveloppen, uiteenlopende formaten.

Met Digi poort, het ‘elektronisch postkantoor’ van de 

overheid voor het bedrijfsleven, kwam aan die rompslop 

een eind. Met één druk op de knop kan voortaan de 

hele overheid worden bereikt. Minder papier, sneller, 

eenvoudiger en dus minder lastendruk.

Im- en exportketen
Digipoort verwerkt jaarlijks op een stabiele en betrouw-

bare manier tachtig miljoen berichten, variërend van 

aangiftes en rapportages tot meldingen. Die zijn be-

stemd voor onder meer de Douane en Rijkswaterstaat. 

Maar ook voor andere instanties, zoals de Nationale 

Voedsel- en Warenautoriteit en het ministerie van 

Veiligheid en Justitie. Digipoort is daarom een belang-

rijk onderdeel van de Nederlandse im- en exportketen, 

gekoppeld aan verschillende systemen van de diverse 

organisaties in verscheidene overheidssectoren. Het 

geeft partijen als Rijkswaterstaat een optimaal inzicht 

in wat er in de havens in- en uitgaat. Zo is informatie 

over bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen snel beschikbaar 

op één centraal punt (‘Single Window-concept’). En: 

één keer informatie aangeleverd bij de overheid, is ook 

meteen aangeleverd bij de héle overheid. Want anno 

vandaag gaat het om een overheid die data ook nog eens 

een keer meervoudig gebruikt. Als kers op de taart zorgt 

Digipoort ervoor dat niet alleen het contact tussen  

bedrijfsleven en de Nederlandse overheid soepel en 

simpel verloopt, maar ook met alle overheden van de 

EU-lidstaten en zelfs ver daarbuiten (waaronder de VS).

Complete dienstenpaketten
“Logius wil met haar portfolio graag inspelen op de 

toenemende behoefte van overheid én ondernemers tot 

het delen van gegevens en verdere standaardisatie”, zegt 

Tanaquil Arduin. Als teamleider van het Team Product-

ontwikkeling (afdeling Handel en Transport) is zij nauw 

betrokken bij de kanteling die Logius recent doormaak-

te. Een transitie met als kern: niet alleen maar passen op 

de spullen in de vorm van beheer van hard- en software, 

maar complete dienstenpakketten leveren, als het ware 

‘om de ICT heen’. Tanaquil: “Het is de afgelopen jaren 

een evolutionair pad geweest waar Logius steeds meer 

betrokken raakte bij strategische ontwikkelingen in 

onder meer de transportsector. Ontwikkelingen als de 

komst van het Neutraal Logistiek Informatie Platform 

(NLIP) en het Single Window-concept leidde ertoe dat 

Logius sinds kort de afdeling Handel en Transport kent. 

Deze afdeling biedt oplossingen voor vragen op het 

terrein van onder meer standaardisatie en sturing op 

de keten. Ons dienstenpallet, onze producten sluiten 

daarmee nog beter aan op de beleidsbehoeften van 

overheidsbestuurders”. 

Hergebruik data
Jacques de Wit, business consultant bij de afdeling  

Handel en Transport, vult aan: “Digipoort is het belang-

rijkste product dat onze afdeling biedt. Tegelijkertijd 

constateren we dat onze partners (overheden, bedrijfs-

leven) willen dat Logius optreedt als ‘regisseur in de 

keten’. Zodanig dat zij  zich meer kunnen toeleggen op 

hun eigen core-business. Neem als voorbeeld het NLIP: 

deelname van tal van overheidsorganisaties met als 

centraal thema het hergebruik van data. Daar denken 

wij graag over mee. Dat strategisch meedenken is dus 

een belangrijke rol die we vervullen, net als ons beheer 

over het WDO-datamodel, een nieuwe gegevensstan-

daard ontwikkeld door de Wereld Douane Organisatie. 

Wij leunen niet meer achterover in afwachting op een 

vraag die al of niet kan komen. We stellen ons proactief 

en strategisch meedenkend op. Uiteraard ook richting 

de ondernemer”. 

Meer weten? 
Neem contact op met ons Servicecentrum. Bereikbaar 

via: 0900 555 4555 (10 ct p/m), op werkdagen van 

08.00 uur – 17.00 uur.

Jan Beekman, afdelingshoofd Handel en Transport Logius:  
“Inlevingsvermogen in de positie van  onderne-
mers is onze sterke kant. Constante innovatie en  
dynamiek: dat is waar wij voor staan!”.
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Pantos Logistics: Maasvlakte 
als springplank voor EU

Pantos hoopt fl ink te groeien in de export van Korea naar Europa.

Pantos Logistics werd in 1977 
opgericht als logistiek dienstver-
lener voornamelijk voor de 
expeditie, maar breidde al snel 
uit tot een dienstverlener die van 
alle markten thuis is. Inmiddels 
heeft het bedrijf meer dan 180 
logistieke netwerken over de 
hele wereld.
Van de negentig logistieke centra 
wereldwijd zijn er elf gevestigd 
in Europa. Tevens is het bedrijf 
eigenaar van de lokale netwer-
ken in grote Europese landen, 
waaronder Nederland, Duitsland, 
Frankrijk, het Verenigd Konink-
rijk, Spanje, Polen en Turkije.
In Nederland streek het bedrijf 
neer in 2002. Inmiddels zijn er 
drie logistieke vestigingen: in 
Schiphol-Rijk (industriële 
motoronderdelen), Oosterhout 
(elektronicaonderdelen) en Breda 
(auto-onderdelen). Sinds 2013 
had Pantos in Rotterdam Pernis 
al een gedeeld logistiek centrum. 
Dat is deels verhuurd aan de 

Koreaanse organisatie voor 
handelspromotie (KOTRA). Daar 
faciliteert het diverse Koreaanse 
partijen, in grootte variërend van 
een paar pallets tot honderddui-
zend ton. De vestiging op het 
distripark Maasvlakte is daar nu 
aan toegevoegd.
Het betekent overigens niet dat 
het bedrijf zich alleen bezig-
houdt met simpelweg versche-
pen van Korea naar Europa en 
vice versa. Met sterke posities in 
onder meer Afrika, Brazilië en 
India zijn er kruisverbanden 
mogelijk. 
De multimodale dienstverlening 
heeft Pantos geïntegreerd in één 
geavanceerd interactief systeem. 
Dat maakt ketenbeheer op lokale 
maar ook wereldwijde schaal 
mogelijk. Directeur Jong Hak 
Park: ‘Een klant kan bij ons alles 
krijgen: één deeltje uit het totale 
aanbod, maar ook kant-en-klare 
oplossingen en complete 
outsourcing.’

180 LOGISTIEKE NETWERKEN

De aanleg van de Tweede Maasvlakte maakt ook Maasvlakte 1 interessanter. 

De komst van Pantos Logistics naar het distripark is er een bewijs van. De 

Koreaanse logistieke dienstverlener breidde niet uit in Antwerpen, maar 

verkaste naar Rotterdam. Dat past beter in de groeiambities. 

V
oor lading vanuit het 
Verre Oosten is de 
Maasvlakte een veel 
gunstiger vestigings-
plaats dan Antwerpen 

Haven. Dat heeft  alles te maken 
met de nabijheid van de splinter-
nieuwe kades, waar ’s werelds 
grootste containerschepen terecht-
kunnen en veel meer schepen kun-
nen lossen. ‘Ten opzichte van Ant-
werpen besparen we twee tot drie 
dagen aan overslagtijd’, rekent di-
recteur Jong Hak Park (Pantos Be-
nelux) voor. ‘De komst van Maas-
vlakte 2 heeft  de waarde van dit 
distripark sterk vergroot. Daarom 
investeren we hier.’
Voor de nieuwe activiteiten in Rot-
terdam heeft  Pantos een distributie-
centrum van 20.000 m2 verworven 
op een 34.300 m2 groot terrein. Het 
terrein is eigendom van het Haven-
bedrijf Rotterdam en was sinds 1999 
voor een termijn van 25 jaar ver-
huurd aan ING. Dat contract neemt 
Pantos halverwege de looptijd over, 
met een optie op nog eens 25 jaar. 
Vanaf de tweede helft  van 2015 
neemt Pantos twee van de vier hal-
len in gebruik waaruit het distribu-
tiecentrum bestaat. De andere twee 
blijven in gebruik bij Hankook, dat 
er al vijft ien jaar zit. De bandengi-
gant – eveneens afk omstig uit Korea 
– vertrekt niet uit Rotterdam, maar 
ontruimt twee hallen omdat er in 
Hongarije bij een autofabriek op-

slagmogelijkheden bijkomen. Pan-
tos gaat de ruimte in Rotterdam 
vooral gebruiken voor Europese dis-
tributie en heeft  plannen om fl ink te 
investeren op de locatie op het distri-
park. Het gaat onder meer om up-
grading voor het creëren van extra 
faciliteiten voor containeropslag en 
cross-docking. Het bedrijf wil ook 

ongebruikte ruimte rond het distri-
butiecentrum beter benutten. Daar 
moeten onder meer silo’s komen 
voor opslag van – ongevaarlijke – 
chemicaliën en faciliteiten voor het 
overladen van goederen uit zakken.

Vrijhandelsverdrag
De groei van Pantos in Nederland 
houdt direct verband met het vrij-

handelsverdrag dat de EU in 2011 
sloot met Korea. Dat maakte vrij 
baan voor een forse groei van het la-
dingpakket vanuit Korea naar Euro-
pa. Met name Koreaanse autofabri-
kanten en elektronicaproducenten 
weten de weg naar Europa steeds be-
ter te vinden. Ook de chemicaliën-
export vanuit Korea zit in de lift . Na 

Noord-Amerika – de belangrijkste 
groeimarkt voor Korea in de afgelo-
pen jaren – is de EU daardoor de 
markt geworden waarop het land 
zijn pijlen richt. Een sterke positie in 
de grootste Europese haven is daar-
om voor Pantos van strategisch be-
lang.
Uiteraard is de consequentie van het 
slechten van tariefmuren ook dat er 

meer goederen vanuit Europa naar 
Korea gaan. Met name de automo-
bielindustrie profi teert van het op-
heff en van handelsbelemmeringen. 
Technische voorschrift en voor nieu-
we technologieën werden beter afge-
stemd. Onderdelen voor industriële 
machines, computers, en spoorweg-
materieel hoeven daarom niet meer 
eerst voor certifi ceringstests het la-
boratorium in voor ze de Koreaanse 
markt op mogen. Voor Pantos bete-
kent het dat teruglading makkelijker 
is te verzorgen. In 2012 was die nog 
gering (393 TEU), maar de huidige 
groeiverwachtingen zijn goed.

Ambities
Rotterdam is in de plannen van Pan-
tos de springplank naar Europa. 
Park: ‘De Nederlandse markt alleen 
is te klein en lokaal. Het gaat ons 
echt om het bedienen van de Euro-
pese markt.’ Via de Maasvlakte zul-
len bijvoorbeeld auto-onderdelen 
worden gedistribueerd naar onder 
meer Duitsland, Frankrijk en Tsje-
chië. 
De ambities van Pantos zijn niet ge-

ring. Het bedrijf, met nu een wereld-
wijde omzet van zo’n 3 miljard dol-
lar, wil in 2020 in de top-10 van ’s 
werelds grootste logistieke dienst-
verleners staan. Pantos heeft  al een 
sterke positie in zeevracht en lucht-
vaart. Maar volgens Park moet zijn 
bedrijf de ambities om verder te 
groeien vooral realiseren in ware-
housing, intermodaal vervoer en 
distributie. ‘Daar zit de groei. We 
kunnen op dat gebied ons service-
pakket voor de klant nog optimali-
seren.’

Sleutelrol
Puur gekeken naar luchtvracht be-
kleedt het bedrijf een bescheiden 
zestiende plek met 230.000 ton goe-
deren. Qua zeevracht was Pantos in 
2012 echter de vierde speler van de 
wereld, met 1,8 miljoen teu. Wat be-
treft  warehousing en distributie zat 
het bedrijf wereldwijd op ‘slechts’ 
680.000 vierkante meter. Dat wil 
Pantos fl ink opkrikken. In 2020 
moet een verviervoudiging zijn ge-
realiseerd. Het containervervoer wil 
het bedrijf rond die tijd hebben ver-
dubbeld. Uitgangspunt is dat Rotter-
dam daarin ook in de verre toe-
komst een sleutelrol speelt. Park: 
‘Wij gaan er op dit moment vanuit 
dat we ons contract op het distripark 
Maasvlakte in 2024 met nog eens 25 
jaar verlengen.’

EDO BEERDA 

‘De Nederlandse markt alleen
is te klein en lokaal.’
Directeur Jong Hak Park van Pantos Benelux
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De concurrentie 
uit Oost-Europa 

is duidelijk merkbaar

Ik ben bang klanten 
kwijt te raken als wij geen Oost-Europese

 chauffeurs inzetten

Maakt u gebruik 
van Oost-Europese 

chauffeurs?

Ik verwacht dat er over 10 jaar 
nog maar weinig over is 

van de Belgische wegvervoersector

ja

nee

Het is duidelijk 
dat de sector wegvervoer 

herstelt van de crisis

helemaal mee eens

mee eens

mee oneens

helemaal mee oneens

Op zoek 
naar lichtpuntjes
Het gaat niet goed met de Belgische wegvervoerders, vinden de Belgische 

wegvervoerders. De concurrentie uit Oost-Europa is moordend en de crisis 

hakt er ook nog steeds in, zo zeggen zij tegen Nieuwsblad Transport.

Z
elden komt het voor, 
maar bij de enquête on-
der Belgische wegver-
voerders die Nieuws-
blad Transport op 18 

september presenteert op het Con-
gres Wegvervoer in Antwerpen, 
was het raak: een honderdprocent-
score. Op de vraag of de concurren-
tie uit Oost-Europa duidelijk merk-
baar is, antwoordden alle 
respondenten (rond de zestig) met 
‘ja’. 
Er was er niet ééntje te vinden die 
zijn schouders ophaalt over de in-
stroom van relatief goedkope chauf-
feurs uit Polen, Bulgarije, Macedo-
nië en verder, die voor een habbekrats 
verre ritten uitvoeren. Althans, dat 
is het beeld dat opdoemt uit de reac-
ties die gegeven worden.  
Niettemin geeft  19% aan zelf ook ge-
bruik te maken van Oost-Europese 
chauff eurs. Over de reden daarvoor 

is men duidelijk: zo’n twee derde is 
bang om klanten kwijt te raken als ze 
het niet doen. ‘Het prijsniveau in be-
paalde marktsegmenten laat niet toe 
dat er met West-Europese kosten-
structuren gewerkt wordt.’
En dat terwijl het herstel van de cri-
sis nog fragiel is. Meer dan de helft  
van de vervoerders is het oneens met 

de stelling dat het herstel merkbaar 
is, 13% is het zelfs ‘helemaal oneens’ 
daarmee. Zomaar een reactie: ‘Eer-
ste jaarhelft  was er een herstel merk-
baar. Vanaf augustus is er een status 
quo met neiging tot vermindering 
van het transportvolume.’

Slechts een derde is positief en 
meent dat de sector nu echt uit het 
dal klimt. Wat daarnaast naar vo-
ren komt uit het onderzoek, is dat 
de bedrijven veel last hebben van 
de congestie op de ring van Ant-
werpen en weinig vertrouwen in de 
oplossingen waaraan gewerkt 
wordt.

Nog een voorbeeld van een reactie: 
‘Elke beslissing wordt toch weer 
herroepen door de Raad van State 
door procedurefouten en klachten 
van belangengroepen.’ Ook de poli-
tiek zelf krijgt er van langs: ‘Er 
wordt in de politiek te veel heen en 

weer gezwierd met verwijten in 
plaats van een beslissing te nemen.’
Deze geluiden. doe overigens ook in 
Nederland klinken, komen niet uit  
de lucht vallen. De socialistische 
vakbond BTB schat dat de afgelopen 
vijf jaar vijfduizend banen verloren 
zijn gegaan in de Belgische trans-
portsector. Voornamelijk bij Vlaam-
se bedrijven.
De vakbond wijt die teloorgang aan 
de concurrentie door Oost-Europe-
se chauff eurs, die onder veel slechte-
re loonvoorwaarden werken. Werk-
geversorganisatie Febetra bevestigt 
de malaise. ‘De door Belgische weg-
transportbedrijven vervoerde volu-
mes bedragen slechts een derde van 
wat ze tien jaar geleden waren’, zei 
directeur Philip Degraef in juni. 
‘Dit ligt aan de grote loonkloof. Aan 
een Belgisch bedrijf kost een chauf-
feur op maandbasis 5.600 euro, aan 
een Slovaaks bedrijf slechts 2.400 

euro.’ Febetra dringt dan ook aan op 
de vermindering van de loonkosten, 
om de kloof te verkleinen. ‘We mer-
ken wel dat de lonen in Oost-Europa 
zachtjes stijgen, maar zolang de 
kloof zo groot blijft  moeten we de 
rem zetten op de verdere liberalise-
ring van het wegvervoer en op de 
eventuele verdere uitbreiding van de 
EU.’ 
Duidelijk is dat er iets moet gebeu-
ren volgens de respondenten, want 
ze zien de toekomst somber in. Liefst 
71% verwacht dat er over tien jaar 
niets meer over is van het Belgische 
wegtransport. Daar kun je zo je 
vraagtekens bij zetten, gezien bij-
voorbeeld de prestaties van H. Es-
sers (zie ook pagina 4-5), maar de re-
acties liegen er niet om: ‘Binnen vijf 
jaar rijden er geen Belgische chauf-
feurs meer rond.’

‘Binnen vijf jaar rijden er geen Belgische 
vrachtwagenchauffeurs meer rond.’

PETER WIERENGA
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Duurzaam dc in 
vier maanden 
gebouwd

Regenwater in de stortbakken op het toilet, minimale hoeveelheden

 kunstlicht en een diervriendelijke tuin. Het distributiecentrum

 van Nokia en DB Schenker in Tilburg is kampioen duurzaamheid.O
p een houten bankje 
in de tuin naast het 
warehouse van No-
kia Solutions and 
Networks (NSN) en 

DB Schenker in Tilburg zitten twee 
vrouwen te roken. Het is weer eens 
wat anders. Geen rookpauze op een 
kale parkeerplaats, maar in een 
parkachtige omgeving. De tuin is 
speciaal aangelegd om vogels, in-
secten en andere dieren die van 
oorsprong in het gebied voorkwa-
men, opnieuw een habitat te geven. 
Dan vallen opeens ook de nestkast-
jes aan de lantaarnpalen op, de elek-
trische laadpalen voor hybride en 
elektrische auto’s op de parkeer-
plaats en het aparte fi etspad zodat 
fi etsers niet over de parkeerplaats 
hoeven te rijden. Het is allemaal on-
derdeel van de BREEAM-certifi ce-
ring, een keurmerk voor duurzaam-
heid. Voor ecologie zijn veel punten 
te halen. Vastgoedontwikkelaar Dok 
Vast wist met dit pand de hoogst toe-
gekende BREEAM-score ooit te be-
halen van 91,17 procent. Het dc werd 
dan ook bekroond met 5 sterren van 
het keurmerk voor duurzaamheid. 

NSN huurt het pand voor drie jaar 
van Dok Vast en DB Schenker voert 
in vier hallen de logistieke operatie 
uit. De locatie is bewust gekozen, op 
een steenworp afstand van de Til-
burgse bargeterminal. Er zit nauwe-
lijks 200 meter tussen de hekken van 
NSN en de hekken van de binnen-
vaartkade. ‘Dichterbij kan inder-
daad niet, dan hadden we de termi-
nal moeten kopen’, lacht Bart 
Coenen, senior vicepresident con-
tractlogistiek bij DB Schenker Lo-
gistics Nederland. 

Kabels en schotels
NSN is multinational op het gebied 
van apparatuur voor de telecommu-
nicatie. De hallen staan vol met 
spullen en apparatuur die allemaal 
te maken hebben met telecommuni-
catiesystemen. Er worden geen mo-
biele telefoons van en naar het pand 

verscheept, die bekende Nokia-divi-
sie werd eerder verkocht aan Micro-
soft . Wel gaat het om alles rondom 
zendapparatuur en zendmasten, dus 
onder meer om kabels en schotels. 
Coenen: ‘Een deel komt in bulk de 
bargeterminal binnen, maar een 
deel ook met vrachtwagens. Op or-
derbasis wordt het afgeroepen en 
over de hele wereld verspreid. Dat 
kan via binnenvaartschepen, maar 
ook via de lucht en over de weg. De 
aanwezigheid van de bargeterminal 
is echter wel een goede reden om zo-
veel mogelijk over water te vervoe-
ren.’ 
NSN koos relatief laat voor Tilburg 
als locatie voor zijn dc. Het gevolg: in 
no time moest het gehele pand ge-
bouwd worden, inclusief bouwrijp 
maken van de grond. Op het bureau 
van Coenen ligt een boek met fraaie 
foto’s van het bouwproject: how to 

build a very green dc in 4 months. 
Op 1 juli 2013 was het nog een wei-
land, drieënhalve maand later was 
de eerste helft  van het 40.000 vier-
kante meter tellende dc af en waren 
de bouwers al een fl ink eind gevor-
derd met de andere helft .
Coenen: ‘In de tender stonden geen 
eisen rondom duurzaamheid. Dat 
was een keuze van Dok Vast. Maar 
het past wel bij de doelstelling van 
DB Schenker rondom maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen. We 
willen de groenste vervoerder ter 
wereld zijn en zoeken bewust naar 
duurzame panden en duurzame op-
lossingen. Tijdens de ontwerpfase en 
bouwfase hebben we regelmatig sa-
men om de tafel gezeten. In essentie 
heeft  het pand een gangbare lay-out 
qua vormgeving, maar door allerlei 
details is het extra duurzaam. Zo 
wordt regenwater op het dak en via 

Bart Coenen van DB Schenker: ‘Het energieverbruik is 55 procent lager dan in andere panden.’

de bestrating opgevangen en spoe-
len we de toiletten met dit hemelwa-
ter. Voor het doorspoelen van de uri-
noirs gebruiken we zelfs helemaal 
geen water, het is een speciaal water-
vrij systeem dat duizenden liters per 
jaar bespaart.’

Daglicht
Coenen geeft  een rondleiding door 
de hallen. Het is ongeveer achttien 
graden, een aangename tempera-
tuur. Tijdens de rondleiding door de 
vier hallen valt nog iets op, de grote 
hoeveelheid daglicht die binnen-
komt. Zowel via de mezzanine komt 
veel licht binnen en door de dokdeu-
ren komt licht van buiten, bovendien 
zitten op verschillende plaatsen in 
de loods rechthoekige panelen in de 
muur, waar ook veel daglicht door-
heen komt. ‘In de ontwerpfase is 
hierbij nadrukkelijk rekening ge-
houden met het type racking dat no-
dig was voor onze oplossing, om er-
voor te zorgen dat het daglicht niet 
geblokkeerd zou worden maar juist 
de gangen goed belicht. Daglicht be-
spaart niet alleen op energiekosten, 
het is ook beter voor de gezondheid 
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van het personeel.’ In de eerste hal is 
een klein kantoortje in de hoek inge-
richt. Er staat een groot bord met de 
tekst: maximaal 30 minuten. ‘Dat 
heeft  te maken met het gebrek aan 
directe toelichting van daglicht. Het 
is hier niet licht genoeg, dus je mag 
er maar kort blijven.’
Een van de orderpickers rijdt een 
gang in om de benodigde goederen 
te halen. Pas op dat moment springt 
de ledverlichting aan. Wie goed 
kijkt, ziet dat de lampen vlakbij de 
daglichtpanelen echter minder hard 
branden. ‘Dat is allemaal op elkaar 
afgestemd. In het pand zitten op di-
verse plaatsen lichtsensoren. Die 
meten de hoeveelheid licht in het 
warehouse en bepalen dus per lamp 
hoe hard die moet branden. De licht-
sensoren zijn gekoppeld aan bewe-
gingssensoren, dus als er een bepaal-
de periode geen beweging is, gaan de 
lampen uit.’
In de kantoren is dat soms even wen-
nen. Medewerkers die te stil achter 
hun bureau zitten, komen soms tij-
delijk in het donker te zitten. Ze 
moeten dan even opstaan of zwaai-
en, zodat de lampen weer aansprin-

gen. Dat is het enige dat het perso-
neel van de energievriendelijke 
maatregelen merkt. Alhoewel, Coe-
nen wijst naar het tapijt: ‘een van de 
eisen van BREEAM is dat je precies 
weet waar dit soort artikelen van ge-
maakt is, wat ermee gebeurt als je 
het eruit haalt en waar het vandaan 
komt. Dat vraagt wel iets van je leve-
ranciers en onderaannemers. Het-
zelfde geldt voor de bouwmateria-

len, die zijn zoveel mogelijk 
gerecycled. Verder mogen medewer-
kers het meubilair niet zomaar ver-
plaatsen. De inrichting is namelijk 
afgestemd op de hoeveelheid dag-
licht en de werktafels staan dwars op 
de ramen.’

Terugverdienen
Al deze maatregelen schelen fl ink op 
de energierekening. Exacte bedra-

Medewerkers die te stil zitten,
belanden soms tijdelijk in het donker.

MALINI WITLOX

gen kan Coenen niet noemen, maar 
zeker in de drieploegendienst, waar 
DB Schenker in dit pand mee werkt, 
worden de kosten snel terugver-
diend. ‘Het energieverbruik is 55 
procent lager dan in andere panden. 
Het gaat om tonnen euro’s per jaar, 
die je terugverdient. Door de drie-
ploegendienst is verlichting – naast 
gas – een fl inke kostenpost. Nu zijn 
we het meeste geld kwijt aan het op-

laden van het rijdend materieel.’
De kosten kunnen nog verder ge-
drukt worden door de installatie van 
zonnepanelen op het dak. Daardoor 
zou het pand, dat nu nagenoeg ener-
gieneutraal is, nog beter scoren. Die 
beslissing is volgens Coenen echter 
aan Dok Vast. Hij wijst op een mo-
nitor, waarop je exact ziet wat het 
verbruik aan energie per hal is. Ook 
toont het systeem de hoeveelheid 

CO2 in de lucht. Sensoren houden 
permanent in de gaten of de lucht 
ververst moet worden. Nu er twee 
extra personen in de kamer zijn, 
loopt de teller op. ‘Computers en 
printers hebben invloed op de tem-
peratuur en dus op de koel-/verwar-
mingsbehoeft e. Ook moet je in de 
hallen met de meeste medewerkers 
de meeste lucht verversen door stij-
ging van de CO2-waarde.’ Dat zie je 
goed aan de cijfers van de vier hal-
len. In de tweede hal met de fast mo-
vers waar de goederen verpakt wor-
den en waar de computers en printers 
staan, is de hoeveelheid CO2 het 
hoogst. De klimaatinstallatie staat 
op het dak, daar wordt steeds verse 
lucht aangezogen. ‘In de eerste en 
derde hal, die we gebruiken voor 
bulkopslag, loopt de hoeveelheid 
CO2 minder snel op. De hoeveelheid 
verse lucht kunnen medewerkers 
niet zelf regelen. Binnen een bepaal-
de bandbreedte kunnen ze wel zelf 
de temperatuur in de kantoren af-
stellen. De ene medewerker heeft  het 
eerder koud dan de andere.’
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DRIEDUBBEL GLAS
Het Finse telecombedrijf Nokia So-
lutions and Networks (NSN) zit 
sinds het najaar van 2013 op bedrij-
venterrein Vossenberg West II in 
Tilburg. Eerder had NSN zijn ware-
houseactiviteiten ondergebracht 
bij DHL in Roosendaal. In Tilburg 
heeft het de beschikking over vier 
hallen, ruim 40.000 vierkante me-
ter in totaal. De logistieke operatie 
is uitbesteed aan DB Schenker Lo-
gistics Nederland. Het gaat om 
een contract voor drie jaar. In het 
warehouse en de kantoren werken 
honderd tot tweehonderd men-
sen, afhankelijk van de drukte en 
de aantallen orders. Het ware-
house is voorzien van driedubbel 
glas, extra isolatie, warmtepomp 
en ledlampen. Ook is het dak ge-
schikt gemaakt voor 40.000 vier-
kante meter aan zonnepanelen. 
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Vlaams afval legt nog
flinke afstanden af

Biostoom in Oostende.

dat elke provincie haar eigen 
centrale(s) moet hebben om haar ei-
gen huisvuil te verwerken’, merkt 
Verheyen op. ‘Het zelfvoorzienings-
principe en het evenwicht tussen 
aanbod en capaciteit dat de Ovam 
voorstaat, geldt op Vlaams niveau. 
Dat is op zich al vrij uniek in Europa. 
Wel is het zo dat bij vergunnings-
aanvragen voor nieuwe installaties 
mobiliteit en de spreiding een van de 
elementen is die bekeken worden bij 
de beoordeling van het dossier. 
Vlaanderen streeft  ernaar geen afval 
te moeten exporteren omdat er on-
voldoende verbrandingscapaciteit 
zou zijn in onze eigen regio. We ge-
nereren ook geen overcapaciteit, wat 
import van afval in de hand zou wer-
ken of materiaalrecyclage onder 
druk zet. De Europese regelgeving 
laat dit ook toe voor ‘gemengd stede-
lijk afval’ (huishoudelijk afval en 
vergelijkbaar bedrijfsafval) maar 
niet voor zuiver bedrijfsafval of in-
dustrieel afval. Voor deze afvalstof-
fen gelden een open markt en open 
grenzen in Europa.
‘In die context zijn de transportkilo-
meters van Vlaams afval en afval 
verwerkt in Vlaanderen juist uiterst 
klein in vergelijking met andere Eu-
ropese lidstaten. De milieu-impact 
van de eindverwerking van afval 
wordt niet enkel bepaald door de 
transportkilometers maar ook door 
de juiste verwerkingswijze. Een be-
tere energetische prestatie kan een 
grotere transportafstand rechtvaar-
digen.’

V
ooral West-Vlaande-
ren is goed bedeeld 
met afvalverbran-
dingsovens. Alleen al 
in de regio Brugge-

Oostende staan er vier. Maar in heel 
de provincie Vlaams-Brabant staat 
er geen enkele. De clustering in het 
noorden van West-Vlaanderen 
leidt ertoe dat de meest geavan-
ceerde oven, Biostoom (Oostende), 
zich moet bevoorraden met materi-
aal uit de rest van Vlaanderen en 
zelfs uit een deel van Wallonië.
De grootste leveranciers van Bio-
stoom zijn de Kempense intercom-
munale IOK en de privébedrijven 
Shanks en Van Gansewinkel. In to-
taal zouden er voor de bevoorrading 
van Biostoom meer dan een miljoen 
kilometer per jaar worden afgelegd. 
Door ‘s nachts te rijden vermeden 
vrachtwagens uit vooral de Kempen 
tijdverlies in mogelijke fi les. Na een 
reportage hierover op de televisie 
werden de nachtelijke ritten ge-
schrapt. Daarvoor hoefde men 
slechts de bestaande regelgeving toe 
te passen: de milieuvergunning van 
Biostoom verbiedt uitdrukkelijk le-
veringen tussen 22 en 6 uur.

Soepele transportsector
‘Tenzij de milieuvergunning anders 
bepaalt, mag de aanvoer van afval in 
Vlaanderen niet voor 7 en na 19 uur 
plaatsvinden’, zegt directeur Philip-
pe Degraef van transportsectorfede-
ratie Febetra. ‘Waar die aanvoer 
buurthinder kan veroorzaken, is 
doorgaans een striktere uurregeling 
van kracht. Maar in bijvoorbeeld ha-
vens en op industrieterreinen zijn er 
zelden buren. Het congestieprobleem 
zit eerder bij de afvalbedrijven zelf. 
Onze transportbedrijven en hun 
chauff eurs zijn bereid om ook ‘s mor-
gens vroeg en ‘s avonds laat te wer-
ken. De transportsector is op dit vlak 
heel fl exibel. Een van de grote proble-
men is dat bedrijven waar transpor-
teurs moeten laden en/of lossen min-
der fl exibel zijn en alleen tijdens de 
klassieke arbeidsuren open zijn. 
Krachtens de sectorale collectieve ar-

beidsovereenkomsten is er meestal 
een meerkost verbonden aan de inzet 
van personeel buiten die uren. Dit fi -
nancieel element speelt uiteraard 
mee, zeker nu quasi elke bedrijfslei-
der bij ‘cost cutting’ zweert. En wij 
kunnen onze vrachten alleen maar 
ophalen en aanbieden als er iemand 
aanwezig is om ze over te dragen of 
over te nemen. De afvalverwerkers 
moeten de aangevoerde afvalstoff en 
controleren op hun herkomst, oor-
sprong, aard en hoeveelheid. Elke 
vracht dient minstens visueel geïn-
specteerd. Zodra deze bedrijven be-
reid zijn om hun uurregelingen te 
verruimen kunnen wij als transport-
sector daarin meegaan.’
Bij de opstart van Biostoom, in 2009, 
draaiden in Oostende en omgeving 
al drie afvalverbrandingsovens. Bo-
vendien was Biostoom toen aange-
kondigd als verwerker van biomas-
sa, zodat er tegen de vergunningen 
geen protest klonk vanwege de ande-
re lokale ovens. Maar eenmaal ope-
rationeel verwerkte Biostoom alleen 
rdf (refuse derived fuel).
‘Tot op vandaag wordt er geen huis-
houdelijk afval verwerkt’, reageert 
Jan Verheyen, woordvoerder van de 
Openbare Vlaamse Afvalstoff en-
maatschappij (Ovam). ‘Biostoom 
verwerkt wel rdf, een gedroogde 
hoogcalorische reststof die als 
brandstof ingezet kan worden in de 
cementindustrie of in energiecen-
trales. Deze reststroom is wel af-
komstig van huishoudelijk afval, 
maar heeft  niet langer het statuut 
van huishoudelijk afval en kan zelfs 
niet in een klassieke huisvuilver-
brandingsinstallatie verwerkt wor-
den.’ IOK-Ivarem verwerkt in Geel 
huishoudelijk afval uit de Kempen 
tot rdf. Dat wordt dan met vrachtwa-
gens naar Oostende gevoerd. Vol-
gens Verheyen is het goed dat de rdf 

niet wordt geëxporteerd, maar in 
Vlaanderen wordt gebruikt voor 
energie-opwekking, in een installa-
tie met een hoog rendement.

Water of spoor
Socialistisch politicus en energie-
expert Bart Martens merkt op dat 
Vlaanderen, in tegenstelling tot an-
dere Europese landen, het afval-
transport tot het eigen grondgebied 
beperkt. ‘Al vind ik wel dat de ver-
gunningverleners te weinig ge-
bruikmaken van de mogelijkheid 
om aanvragers met ligging vlakbij 
water- of spoorwegen te verplichten 
een groot deel van hun afvalstromen 
via die transportmiddelen te laten 
verlopen’, stelt hij. Biostoom ligt 
vlakbij een kanaal, maar er vindt 
geen afvalvervoer via schepen plaats.
De bestaande onevenwichtige 
spreiding van de verbrandings-
ovens ligt vooral aan de spreiding 
van de bevoegdheden over ver-
schillende niveaus. Zo zijn de pro-
vinciebesturen bevoegd voor de 
uitreiking van milieuvergunnin-
gen. Tekent iemand beroep aan te-
gen een provinciale vergunning of 
de weigering ervan, dan belandt het 
dossier bij de Vlaamse minister van 
leefmilieu. Beroep aantekenen te-
gen een beslissing van de minister 
kan dan weer bij de Raad van State. 

Bouwvergunningen volgen een an-
der traject.
Momenteel lopen verschillende ver-
gunningaanvragen of hierop voor-
bereidende procedures voor nieuwe 
verbrandingsovens of uitbreiding 
van de capaciteit van bestaande 
ovens. In Limburg heeft  de provin-
cieraad een milieuvergunning goed-
gekeurd voor een oven met een jaar-
capaciteit van 200.000 ton in 
Beringen. Die moet op termijn de 
oudere oven van Bionerga in Hout-
halen (100.000 ton, vergund tot 
2020) vervangen. Omdat buurtbe-
woners protest aantekenden ligt dit 
dossier (al een hele tijd) op het bu-
reau van de minister van leefmilieu. 
Bionerga is sinds dit jaar ook eige-
naar van Biostoom. ‘Maar niemand 
zit erop te wachten om het Limburg-
se afval dwars door Vlaanderen naar 
Oostende te brengen’, zegt directeur 
Philip Peeters. ‘De bevolkingsdicht-
heid in Limburg is voldoende groot 
om een lokale afvalverbrandingsin-
stallatie te verantwoorden.’
In Vlaams-Brabant raakt een pro-
ject in Kampenhout, met de aanvoer 
van afval gepland per binnenschip 
langs het kanaal Leuven-Mechelen, 
maar niet vergund, omdat de krach-
tigste neen-stemmen in het provin-
ciebestuur zitten. ‘Het Vlaamse af-
valstoff enbeleid heeft  nooit gesteld KOEN MORTELMANS

Vlaanderen produceert ongeveer de hoeveelheid afval die het zelf kan 

verwerken. Maar omdat de verbrandingsovens niet egaal verspreid zijn over 

het gewest, zijn er talrijke binnenlandse afvaltransporten.
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waardoor u met minder tijd, geld en middelen 
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Benefits:
 Softpak migreert haar klanten 
 succesvol naar AGS Import
 (in de pre-fase)
 Softpak berekent geen
 transactiekosten per aangifte
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 beveiligde Digiport verbinding, 
 waardoor er geen commu
 kosten zijn
 Softpak levert interface module 
 met inhouse applicatie
 (ERP) inclusief terugkoppeling
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 diging beschikbaar

Bekijk al onze douane software
op softpak.nl

Nog dit jaar voert de douane AGS 2 Import 
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huidige douane software te evalueren en 

te vervangen. Softpak levert een 

gebruiksvriendelijk alternatief voor een 

scherp tarief.  
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waar die in België wordt ingezet, 
fl ink gaan ‘opkuisen’. Dat eff ect zien 
we al veel langer in Duitsland, waar 
het vrachtautopark dat de Duitse 
Maut betaalt, in betrekkelijk korte 
tijd ingrijpend is vernieuwd.
Daarmee zal de nieuwe Belgische 
heffi  ng misschien niet zozeer een 
mouw passen aan het fi leprobleem, 
maar meteen wel al bijdragen aan 
een schoner milieu.
In Nederland is de kilometerheffi  ng 
in een zeer diepe bureaulade terecht-

gekomen. Zelfs de PvdA, in het ver-
leden een krachtig voorstander van 
eerlijker beprijzing van weggebruik, 
wil daar nu, als regeringspartij, geen 
punt van maken. Zoals bekend is co-
alitiegenoot VVD mordicus tegen 
de andere beprijzing. Deze partij 
kan er natuurlijk ook op wijzen dat 
de andere remedie tegen fi les, aanleg 
en verbreding van wegen, de laatste 
jaren duidelijk heeft  geholpen. 

Nederland praat, België doet

België neemt een grote voorsprong op Nederland. 

De kilometerheffi ng die in Nederland lang het 

politieke debat beheerste, wordt straks in België 

‘gewoon’ ingevoerd.

D
e tarieven zijn offi  ci-
eel nog niet vastge-
steld, maar de op-
brengst van de 
kilometerheffi  ng die 

België in 2016 invoert voor vracht-
auto’s is wel al bekend. Wegver-
voerders gaan straks samen een be-
drag van 700 tot 800 miljoen euro 
betalen om met vrachtauto’s van 
3,5 ton en zwaarder over de Belgi-
sche wegen te mogen rijden.
Dat heeft  Strabag onlangs laten we-
ten. Strabag is een Oostenrijkse aan-
nemer die deel uitmaakt van Sky-
Ways. Dat consortium, waarvan ook 
het Duitse T-Systems lid is, werd in 
mei dit jaar aangewezen als de ex-
ploitant van het tolsysteem ViaPass. 
T-Systems is trouwens ook deelne-
mer in Toll Collect, dat in Duitsland 
de trucktol heft .
Met de aanleg van het Belgische sys-

teem, dat heel sterk op het Duitse 
lijkt, is inmiddels een aanvang ge-
maakt. Dat is wat later dan Vlaande-
ren, Wallonië en het Brussels gewest 
zich in 2011 hadden voorgenomen. 
Maar invoering in 2013, zoals het 
aanvankelijke voornemen was, is 
door allerlei oorzaken niet doenlijk 
gebleken.
Terugkijkend heeft  België toch al 
een geweldige prestatie geleverd. De 
Nederlandse politiek heeft  indertijd 
vele jaren verdaan met een discussie 
over een kilometerheffi  ng – voor alle 
gemotoriseerde wegverkeer – die er 
uiteindelijk niet kwam. De drie Bel-
gische gewesten zijn er zonder al te 
veel strubbelingen in relatief korte 
tijd uitgekomen, hebben goede on-
derlinge afspraken gemaakt over de 
verdeling van de opbrengsten en zijn 
ook nog steeds vastbesloten over 
ruim een jaar het startsein te geven.

Er is in de loop der jaren wel iets ge-
wijzigd. De oorspronkelijke ideeën 
gingen uit naar een ‘slimme kilome-
terheffi  ng’ voor zowel vracht- als per-
sonenauto’s. Daar komt het voorlopig 
nog niet van. De slimme heffi  ng geldt 
niet voor personenwagens; die krij-
gen vooralsnog een elektronisch vig-
net. Maar als het systeem voor 
vrachtverkeer eenmaal is uitgerold, is 
er weinig voor nodig om het naar alle 
verkeersdeelnemers uit te breiden.

Filemuur
Het is misschien hard nodig ook. 
Heeft  Nederland de naam een fi le-
land te zijn, de laatste jaren is het eer-
der België dat die naam verdient. 
Een Nederlander die met de auto 
naar het zuiden rijdt, botst bij de Bel-
gische grens tegen een ‘fi lemuur’ op, 
stelde hoofdeconoom Stijn Decock 
van de Vlaamse ondernemersorga-
nisatie Voka vorig jaar vast. Antwer-
pen en Brussel blijken in Europa het 
meest door opstoppingen te worden 
getroff en, meer nog dan steden als 
Parijs en Londen.
Zijn organisatie is vóór een eerlijke 
kilometerheffi  ng voor iedereen, een 
heffi  ng die rekening houdt met de 
milieukenmerken van het voertuig 
en die kan uiteenlopen naar tijd en 
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plaats. Verder moet telewerken wor-
den aangemoedigd en moeten de 
werkuren fl exibeler worden ge-
maakt. Zo kan worden voorkomen 
dat Antwerpen – de ‘Ring’ is nog niet 
rond! – nog vaker komt vast te staan 
en dat nog meer bedrijven de gelijk-
namige provincie de rug toekeren. 
Een eventuele kilometerheffi  ng voor 
personenauto’s is niet helemaal uit 
beeld; ideeën daarvoor verkeren in 
de studiefase. Eerst komt er echter 
een vignet.

Maar goed, het begin is nu gemaakt. 
De kilometerheffi  ng voor vrachtver-
keer voldoet geheel aan de idealen 
van de Europese Unie, zoals die in de 
Europese Tolrichtlijn zijn vastge-
legd. Ze rekent af naar gewicht van 
en mate van vervuiling door het 
voertuig en het tarief kan worden 
gevarieerd naar de plaats waar het 
voertuig rijdt.
België zal straks bovendien al spoe-
dig zien dat vervoerders hun vloot, 

Belgische kilometerheffi ng zal meteen 
bijdragen aan een beter milieu.

FOLKERT NICOLAI
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voor de corridors is de schatting 250 
miljard tot het jaar 2020. De grote 
vraag is waar de lidstaten, terwijl de 
crisis nog amper achter de rug lijkt. 
al die investeringsplannen van gaan 
betalen.
Gelukkig is er ook nog een hoop 
winst te behalen die niks kost. Wat 
te denken van het voorbeeld van de 
trein van Duitsland naar Italië, die 

25 minuten moet wachten in Oos-
tenrijk omdat een bepaald bordje in 
Italië aan het andere uiteinde van de 
trein hoort te hangen? Moet de ma-
chinist (de enige bevoegde, volgens 
de vakbond) 750 meter heen en 750 
meter terug lopen om dat bordje te 
verhangen. 
Zoals een betrokken Europese amb-
tenaar off  the record opmerkte: ‘Na-
tionale ministers moeten eens de 
ballen hebben om een einde  te ma-
ken aan zulke belachelijke regels.’  

Miljardenbal trapt af

De dans om de geldboom is begonnen: de 

Europese Commissie maakt bijna 12 miljard euro 

vrij voor logistieke infrastructuur. De zeesluis bij 

Terneuzen is een van de grote kanshebbers.

D
e miljarden vlogen de arge-
loze nieuwsjunk weer om 
de oren. Zo kondigde de  

nieuwe voorzitter van de Europese 
Commissie, Jean Claude Juncker, 
een investeringsimpuls van 300 mil-
jard euro aan, uit publieke en private 
middelen, de EU-begroting en via 
de Europese Investerings Bank 
(EIB). En alsof dat nog niet genoeg 
was, pleitte de Poolse minister van 
Financiën Mateusz Szczurek voor 
een potje van 700 miljard, om de 
haperende Europese economie weer 
aan de gang te krijgen.
Dat wordt nog een interessant ge-
vecht. De Nederlandse schatbewaar-
der Jeroen Dijsselbloem trapte al 
meteen op de rem. Volgens hem le-
vert deregulering en openstelling 
van markten ‘meer op dan de EU-
begroting nog eens binnenstebuiten 
keren’. Heel veel landen hebben nog 

werk te verrichten als het gaat om 
economische hervormingen. Daar-
mee hintend op onder meer Frank-
rijk en Italië.

Aardig
Maar voor wie niet op de uitkomst 
van die strijd wil wachten: ook nu al 
stelt de Europese Commissie een 
aardig bedrag beschikbaar voor in-
vesteringen in infrastructuur. Vori-
ge week gaf Siim Kallas, de huidige 
Eurocommissaris voor Transport, 
het startschot voor de eerste tranche 
van de zogeheten TEN-T gelden. Bij-
na 12 miljard euro van de eerder al 
geoormerkte 26 miljard liggen te 
wachten op wie maar het beste pro-
jectvoorstel indient. 
Het verhaal mag inmiddels bekend 
worden verondersteld: in plaats van 
een lappendeken van projectjes is er 
een keuze gemaakt voor negen cor-

ridors, die de belangrijkste logistie-
ke knooppunten verbinden. Zie ook 
de wandkaart van Europa, op de foto 
achter Kallas. 
En eindelijk is het zover: concrete 
voorstellen kunnen ingediend wor-
den bij INEA (Innovation and Net-
works Executive Agency), het
nieuwe agentschap waar de trans-
portprojecten onder vallen, samen 
met de energie-infrastructuur en de 
digitale snelwegen.
De voorstellen moeten voor eind fe-
bruari volgend jaar binnen zijn, en 
moeten (dat spreekt enigszins voor 
zich) de steun van de lidstaat dan wel 
lidstaten hebben op wier grondge-
bied de aan te pakken knelpunten 
zich bevinden.
Een van de voorbeelden van een 
kansrijk project, zoals onlangs bij 
een briefi ng voor experts naar voren 
kwam, is de zeesluis bij Terneuzen: 
gelegen op de grens tussen Neder-
land en België en bovendien van be-
lang voor de corridor North Sea-
Mediterranean.
Daar komt nog bij dat de Europese 
Commissie werk wil maken van de 
modal shift  en dus een groter deel fi -
nanciert van projecten die van be-
lang zijn voor binnenvaart – tot 40% 
– dan voor bijvoorbeeld het wegver-

Siim Kallas vertelt op 11 september in Brussel dat de Commissie bijna 12 miljard euro in de (met kleur aangegeven) corridors steekt.
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voer. Overigens geldt voor de armere 
lidstaten, de zogeheten cohesielan-
den, dat zij zelfs tot 85% meegefi nan-
cierd kunnen krijgen, om te voorko-
men dat daar niets gebeurt.
Tot slot wil Brussel ook privaat-pu-
blieke samenwerking en innovatieve 
fi nanciële instrumenten bevorde-
ren, al vraag je jezelf sinds de crisis 
af of dat wel zo’n goede combinatie 

is, fi nanciën en innovatie. 
Alle percentages zijn maxima, er 
gaat dus geen schop de grond in zon-
der dat de lidstaten zelf meebetalen. 
Dat wil niet zeggen dat er niks gaat 
gebeuren, het geld vanuit Brussel is 
juist uidrukkelijk bedoeld als hef-
boom.  

Bordje
Als de gehele transportinfrastruc-
tuur van het oude continent onder 
de loep wordt genomen, telt het be-
nodigde bedrag aan investeringen 
zelfs op tot 1,5 biljoen euro. Alleen 

‘Dit schiet niet op, zolang nationale 
ministers niet de ballen hebben.’

PETER WIERENGA
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Retentierecht: voor wie
last heeft van wanbetalers

Klanten die niet 

betalen vormen een 

hoofdpijndossier voor 

menig logistiek 

dienstverlener. 

Advocaat Julian van de 

Velde legt uit hoe je 

dankzij retentierecht 

je geld alsnog zeker 

kunt stellen.

I
n de huidige markt worden 
vervoerders en expediteurs 
(hierna: ‘logistieke dienst-
verleners’) regelmatig ge-
confronteerd met klanten 

die betalingsproblemen hebben of 
zelfs failliet gaan. Om te voorko-
men dat facturen uiteindelijk onbe-
taald blijven kan er voor worden 
gekozen om af te dwingen dat voor-
afgaand aan het vervoer de vracht 
wordt betaald. Echter, een betaling 
vooraf dekt mogelijk niet alle kos-
ten die worden gemaakt in de los-
haven. Meestal is een betaling van 
zeevracht vooraf commercieel zelfs 
niet eens wenselijk. 
Een ander (druk)middel dat wel ze-
kerheid kan geven voor betaling van 
kosten die gemaakt worden in de 
loshaven, is het uitoefenen van een 
retentierecht op de lading in de los-
haven. De lading wordt dan niet vrij-
gegeven zolang de openstaande 
vracht en/of kosten niet worden be-
taald. In geval een retentierecht 
wordt uitgeoefend is de druk op la-
dingbelanghebbenden groot. Mocht 
nadat het retentierecht is ingeroepen 
nog geen betaling volgen, dan kan er 
voor worden gekozen om de recht-
bank te verzoeken verlof te verlenen 
voor het openbaar verkopen van de 
lading. Hieronder zal in het kort uit-
een worden gezet wanneer een re-
tentierecht kan worden uitgeoefend 
en een verzoek tot ladingverkoop 
kan worden ingediend.
Teneinde een retentierecht uit te oe-
fenen dient de logistieke dienstverle-
ner de lading feitelijk in zijn macht te 
hebben. Met andere woorden, de lo-
gistieke dienstverlener dient de la-
ding onder zich te hebben en degene 
te zijn die de controle uitoefent over 
de lading. Echter, dit vereiste is niet 
zo strikt dat de logistieke dienstver-
lener alleen een retentierecht kan 
uitoefenen indien hij zelf recht-
streeks de lading onder zich heeft . 
Het is namelijk ook voldoende dat de 
hulppersoon van de logistieke 
dienstverlener de lading onder zich 
heeft . Hierbij kan bijvoorbeeld wor-
den gedacht aan containers die op de 
terminal in de loshaven staan. De 
vervoerder kan dan middels de ter-
minal een retentierecht uitoefenen 

op de containers, indien de terminal 
de hulppersoon is van de vervoerder. 
In dat geval geldt dat de containers 
zich feitelijk nog in de macht van de 
vervoerder bevinden. Echter, een re-
tentierecht kan niet meer worden 
uitgeoefend zodra de containers 
zich niet meer feitelijk in de macht 
van de logistieke dienstverlener be-
vinden, bijvoorbeeld omdat deze 
zijn afgeleverd aan de hulppersoon 
van de ladingbelanghebbende.

Voorwaarden
Om te zien of rechtmatig een reten-
tierecht kan worden uitgeoefend is 
van belang wat in de wet staat en in 
de overeenkomst of de op de over-
eenkomst van toepassing zijnde al-
gemene voorwaarden. Op de over-
eenkomst kunnen bijvoorbeeld van 
toepassing zijn de Nederlandse Ex-
peditievoorwaarden zoals opgesteld 
door de Fenex, ook wel de Fenex-
voorwaarden genoemd. Dat zal zich 
doorgaans voordoen indien een Ne-
derlandse expediteur een expeditie-
opdracht heeft  aangenomen. Daar-
naast kan ook worden gedacht aan 
de cognossementscondities zoals 
deze op de voorzijde van het cognos-
sement (bill of lading, red.) zijn afge-
drukt. De cognossementscondities 
en het cognossement vormen ten 
aanzien van een ‘derde’ (ieder ander 
dan de oorspronkelijke opdrachtge-
ver) het bewijs van een zeevervoer-
overeenkomst.
Op basis van de Nederlandse wet 
kan de logistieke dienstverlener een 
retentierecht uitoefenen op de la-
ding voor al hetgeen de ladingbe-
langhebbende verschuldigd is in 
verband met de lading, zoals bij-
voorbeeld de zeevracht met betrek-
king tot die lading. Dit betekent dat 
in beginsel geen retentierecht kan 
worden uitgeoefend voor open-
staande facturen die betrekking 
hebben op voorgaande vervoer-/ex-
peditieopdrachten. De bepalingen 
in de Nederlandse wet ter zake re-
tentierecht zijn echter van regelend 
recht. Dit betekent dat partijen in de 
overeenkomst van de wettelijke be-
palingen kunnen afwijken. Zo kun-
nen partijen overeenkomen dat door 
de logistieke dienstverlener ook een 
‘verlengd retentierecht’ kan worden 
uitgeoefend op de lading. 

Verlengd retentierecht
Met een verlengd retentierecht 
wordt bedoeld: het uitoefenen van 
een retentierecht op de lading voor 
openstaande facturen ter zake voor-
gaande/oude vervoer-/expeditieop-
drachten. Een bepaling die het moge-
lijk maakt een ‘verlengd retentierecht’ 
uit te oefenen kan uitdrukkelijk in de 
overeenkomst zijn opgenomen, maar 
kan ook in de toepasselijke algemene 
voorwaarden staan. Een voorbeeld 
van bepalingen die het mogelijk ma-
ken om een ‘verlengd retentierecht’ 
uit te oefenen op de lading zijn art. 19 
lid 1 en 2 Fenex-voorwaarden. In 
deze bepalingen staat onder meer het 
volgende:
Lid 1) De expediteur heeft  jegens een 

ieder, die daarvan afgift e verlangt, 
een pandrecht en een retentierecht 
op alle zaken, documenten en gelden 
die de expediteur uit welke hoofde 
en met welke bestemming ook onder 
zich heeft  of zal krijgen, voor alle 
vorderingen die hij ten laste van de 
opdrachtgever en of eigenaar heeft  
of mocht krijgen...
Lid 2) De expediteur kan de hem in 
lid 1 toegekende rechten eveneens 
uitoefenen voor hetgeen hem door 
de opdrachtgever nog verschuldigd 
is in verband met voorgaande op-
drachten.
Soortgelijke bepalingen kunnen 
worden gevonden in cognosse-
mentscondities. De Engelse verta-
ling van ‘verlengd retentierecht’ is 
‘general lien’. Cognossementscondi-
ties kunnen ook de term ‘particular 
lien’ bevatten. Met een ‘particular 
lien’ wordt bedoeld: de mogelijkheid 
om een retentierecht uit te oefenen 
op de lading voor al hetgeen de la-
dingbelanghebbende verschuldigd 
is met betrekking tot die lading.
Wat wel van belang is om in het ach-
terhoofd te houden bij het uitoefe-
nen van een retentierecht is de mo-
gelijkheid dat een derde die niet de 
contractuele wederpartij is van de 
logistieke dienstverlener een ouder 
recht heeft  op de lading. Bijvoor-
beeld de verkoper van de lading die 
geen partij is bij de expeditie-/ver-
voerovereenkomst. Het is mogelijk 
dat op het moment dat het retentie-
recht wordt uitgeoefend de eigen-
dom van de lading nog niet is over-
gegaan van de verkoper op de koper. 

Derde betrokkene
Ook kan worden gedacht aan het 
uitoefenen van een retentierecht op 
zogenoemde ‘shipper owned’ con-
tainers die bij het vervoer zijn inge-
zet. De eigenaren van dergelijke
containers blijven de leasemaat-
schappijen waarvan die containers 
zijn geleast. Op basis van art. 3:291 
lid 2 Burgerlijk Wetboek kan een re-
tentierecht slechts tegen een derde 
met een ouder recht worden inge-
roepen, indien de vordering van de 
logistieke dienstverlener voortvloeit 
uit een overeenkomst die de debiteur 
tegen wie het retentierecht wordt in-
geroepen bevoegd was met betrek-
king tot de lading/container aan te 
gaan of de logistieke dienstverlener 
geen reden had om aan de bevoegd-
heid van de debiteur te twijfelen. 
Van geval tot geval zal moeten wor-
den beoordeeld of deze bevoegdheid 
er is. Mocht er een derde met een ou-
der recht zijn op de lading/container, 
dan kan het retentierecht niet wor-
den uitgeoefend tegen deze derde.
Zodra een retentierecht wordt uitge-
oefend dient de logistieke dienstver-
lener een brief te verzenden aan alle 
afzenders, ontvangers en andere be-
langhebbenden, waarin uiteen 
wordt gezet tegen betaling van welk 
bedrag het retentierecht zal worden 
opgeheven. Verder dient in deze 
brief te worden aangegeven dat ver-
lof zal worden gevraagd aan de 
Rechtbank voor het openbaar verko-

haald. Vervolgens wordt van het 
verschil de vordering van de logis-
tieke dienstverlener afgetrokken. 
Het restant wordt daarna overge-
maakt op de bankrekening van de 
Nederlandse Staat, ook wel consig-
natiekas genoemd. De Staat betaalt 
dit restant ten slotte aan degene die 
kan aantonen eigenaar te zijn van de 
lading.
Het uitoefenen van een retentierecht 
kan dus een handig hulp-/drukmid-

del zijn om betaling te ontvangen 
van openstaande facturen. Verder 
blijkt ook weer dat het op juiste wijze 
van toepassing verklaren van alge-
mene voorwaarden van groot belang 
is, omdat dit de mogelijkheid kan ge-
ven om ook een ‘verlengd retentie-
recht’ uit te oefenen op de lading. 

pen van de lading, indien de open-
staande facturen niet voor een be-
paalde datum worden voldaan. 
Mocht vervolgens geen betaling vol-
gen, dan kan een verzoekschrift  tot 
ladingverkoop worden ingediend bij 
de Rechtbank. In het verzoekschrift  
wordt dan uiteengezet wat de hoogte 
is van het openstaande bedrag. 
Het openstaande bedrag kan be-
staan uit zeevracht, opslagkosten, 
containerdemurrage (contractuele 

boete voor het te laat retourneren 
van een container) en juridische 
kosten. Verder wordt de Rechtbank 
in het verzoekschrift  verzocht om 
verlof te verlenen voor het openbaar 
verkopen van de lading. Nadat verlof 
is verleend door de Rechtbank zal 
een deskundige worden aangesteld 
om de lading openbaar te verkopen. 
Het loon en de kosten van de des-
kundige met betrekking tot de ver-
koop worden van de opbrengst afge-

Algemene voorwaarden kunnen een 
‘verlengd retentierecht’ mogelijk maken. 

JULIAN VAN DE VELDE 

Julian van de Velde is advocaat bij Smallegange N.V. en tevens docent Marine 
Insurance Law aan de Erasmus Universiteit.
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jan (die voor de rest nogal de pest 
hadden aan elkaar) te hoop tegen 
de ontpoldering.
Nederland werd intussen op de 
vingers getikt door Brussel en 
Vlaanderen dreigde met juridische 
stappen. Maar eind 2012 hakte het 
kabinet-Rutte II de knoop door: in 
2019 moet de grond omgetoverd 
zijn in estuariene natuur.
‘Allemaal omdat Antwerpen steeds 
grotere schepen naar de haven wil 
halen’, brommen de tegenstanders. 
Ironisch genoeg blijft  de Schelde zo 
al eeuwen een twistpunt tussen de 
twee buurlanden. Op donderdag 9 
oktober zal in principe blijken of 
de Raad van State daar nu (voorlo-
pig) een einde aan maakt.

De laatste strubbelingen 
Bijna is het zover. Over een paar weken doet de Raad van State uitspraak over 

de bezwaren die ingediend zijn tegen de ontpoldering van de Hedwigepolder. 

Als de bestuursrechter groen licht geeft, komt er een eind aan tien jaar 

gesoebat en gaat het land vanaf 2016 onder water. 

H
et is zo ongeveer 
het meest bespro-
ken stuk grond van 
Nederland, de Her-
togin Hedwigepol-

der, zoals hij voluit heet. Op de 
luchtfoto hieronder zijn het de 
300 hectare aan de linkerkant, af-
gebakend door bomenrijen aan de 
ene kant en de Belgische Prosper-
polder (waar men al begonnen is 
met het onder water zetten) aan 
de andere kant. Bij de kerncen-
trale Doel (rechtsboven) buigt de 
Schelde af naar Antwerpen.
De emoties laaiden 28 augustus 
jongstleden nog hoog op toen de 
Vlaamse grondeigenaar Gery de 
Cloedt zijn zaak kwam bepleiten, 
samen met pachters (in totaal 27) 
en de actiegroep Red onze polders. 
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Vanit Zeeuws perspectief, mede ge-
vormd door de Watersnoodramp 
van 1953 uiteraard, is het ongehoord 
om grond terug te geven aan de zee. 
Zeker landbouwgrond, die aardap-
pelen levert. 
Er zouden bijna 2000 bezwaren in-
gediend zijn. De rechters vroegen 
aan De Cloedt of hij soms echt dacht 
dat ze het tienduizenden pagina’s 
dikke juridisch dossier echt gingen 

lezen. Geen gunstig voorteken voor 
de tegenstanders, temeer daar de 
Raad van State in de overgrote meer-
derheid van de gevallen de overheid 
in het gelijk stelt. Zolang de juiste 
procedures zijn gevolgd. 
Dit traject begon al met het Schelde-
verdrag van 2005, getekend door 
Nederland en Vlaanderen. De daar-
in afgesproken ontpoldering zou  
nodig zijn voor het natuurherstel 

van de in Europa unieke getijdenna-
tuur in de Westerschelde. Door eer-
dere inpolderingen en eerdere ver-
ruimingen van de vaargeul naar de 
haven van Antwerpen is die natuur 
achteruitgegaan. 
Sindsdien is het verzet hevig geweest 
en zijn er talloze alternatieven on-
derzocht. In de landelijke politiek 
liepen met name de PVV en het 
Zeeuwse CDA-Kamerlid Ad Koppe- PETER WIERENGA
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De anonieme helden van WO II
aan boord van de koopvaardijvloot

HMS Wryneck. Deze ramp valt op 
door het uitzonderlijk hoge aantal 
slachtoff ers (983 bemanningsleden 
en geallieerde soldaten). De nabe-
staanden van de vele doden konden 
pas na zes maanden gecodeerd wor-
den geïnformeerd.
Want na de Duitse invasie in 1940 
werd snel duidelijk dat 800 Neder-
landse koopvaardijschepen, met 

Wie van u heeft  wel eens  geschiede-
nisles gehad over de rol van de 
koopvaardijvloot in de Tweede We-
reldoorlog?

Ondergetekende in ieder geval niet. 
Nou dient men ervoor te waken om   
al te hard om aandacht te vragen 
voor een specifi eke episode of be-
paald slachtoff er van een ramp die 
hele volkeren zo diep heeft  getroff en.
Maar als iemand als Sir Winston 
Churchill deze rol zelfs eens ‘beslis-
send’ heeft  genoemd, wie is Marge 
dan om daar tegen in te gaan? En dus 
werkt het Koninklijke Rotterdam-
sche Lloyd Museum momenteel aan 
een documentaire plus lespakket 
over de ss Slamat, die volgend jaar op 
2 mei in première zal gaan. 
Dit schip werd in 1941 bij Grieken-
land door de Luft waff e tot zinken 
gebracht, samen met zijn Britse kon-
vooibegeleiders: HMS Diamond en 

DOCUMENTAIRE

18.000 bemanningsleden, niet meer 
naar Nederland konden terugkeren. 
Bemanningsleden werden bij wet 
verplicht te blijven varen en on-
danks het feit dat bij hun enorme in-
zet veel slachtoff ers vielen, bleef dit 
aspect van de oorlog lange tijd een 
‘ondergeschoven kindje’. 
Wie weet kan deze documentaire 
daar verandering in brengen. | PW
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Heeft u een ticket?
Mot, aap of zwijn, het is wel 
duidelijk welk dier je het 
beste kunt zijn.

Het regende dierennieuws afgelopen 
week. Motten, apen, zwijnen. Er 
werd behoorlijk verschillend op ze 
gereageerd. Laten we met de eerstge-
noemde beginnen: het container-
schip de ZIM Djibouti kwam in de 
haven van Vancouver niet door de 
inspectie heen. 
De Canadese autoriteiten consta-
teerden namelijk de aanwezigheid 
van de gypsy moth, een mottensoort 
die bij ons ook wel bekend is onder 
de naam ‘plakker’. Dat ze daar een 
beetje allergisch voor zijn is niet zo 
verwonderlijk. 
De plakker werd in Noord-Amerika 
gebracht door Étienne Léopold 
Trouvelot, een Frans schilder en we-
tenschapper. Hij woonde in het 
dorpje Medford (Massachusetts) en 
hoopte een alternatief voor de zijde-
rups te vinden. De plakker ontsnap-
te in 1868. 
In de daaropvolgende jaren ontwik-
kelde deze mot zich tot een ernstig 
plaaginsect. Dus zeiden ze in Cana-
da: ga eerst maar weer de internatio-
nale wateren op, om de boel goed 
‘schoon’ te maken.

Zuid-Willemsvaart
Die motten hebben tenminste nog 
een zeereis gehad. Wat te denken 
van de wilde zwijnen in Weert? Die 
wilden bij het lekkere weertje wel 
eens de Zuid-Willemsvaart overste-
ken. Omdat ze toch niet zulke fan-
tastische zwemmers bleken, hielp de 
brandweer ze een handje. Eind goed, 
al goed, zou je zeggen.
Maar daar dacht de jachtopziener 
aan de overkant van het kanaal iets 
anders over. Hij schoot ze pardoes 
af, omdat ze in zijn regio als onge-
wenst worden beschouwd. Zo wordt 
initiatief dus beloond.

Nee, dan de apen die stiekem in Ma-
leisië aan boord klommen van de 
Eugen Maersk. Ze hadden zich 
waarschijnlijk verstopt bij een koel-
container (geen gek idee in de tro-
pen), voor ze op volle zee al huppe-
lend op het dek ontdekt werden.
Ze werden met bananen gelokt en in 
een provisorische kooi volbrachten 
ze de drie weken durende reis naar 
Rotterdam. Toen de bananen op-
raakten, belde kapitein Jørgen Thau 
zelfs met de dierentuin in Kopenha-

gen om te vragen wat makaken nog 
meer eten.
En zo eindigde dit laatste avontuur 
wél positief. Hoewel? Maersk hangt 
nu een boete van tienduizend euro 
boven het hoofd voor de kosten van 
de quarantaine in Rotterdam. Be-
nieuwd wat ze de volgende keer gaan 
doen als ze verstekelingen aan boord 
blijken te hebben. Vraag de motten 
en zwijnen maar... 
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 DIERENLEED   Makaken als verstekeling van Maleisië naar Rotterdam

QUOTE VAN DE WEEK

Vice-president Rodolphe 
Saadé van CMA CGM legt 
de Wall Street Journal uit 
dat hij de samenwerking 
met CSCL en UASC 
wel ziet zitten. 

Ocean Three 
bespaart een 
miljard dollar aan 
brandstofkosten.
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Dezer dagen is een tussenrapport van 
de Duitse verkeersminister, Alexander 
Dobrindt, te verwachten over de proef 
met de ecocombi. Onvoldoendes zal 
dat herfstrapport niet tellen. Er is nog 
niet dát met de langere combinaties ge-
beurd, al spreken tegenstanders graag 
van de ‘Gigaliner’ of de ‘Monstertruck’, 
die zich als een afschrikwekkend dier 
uit prehistorische tijden over de Auto-

bahn zou bewegen. De ecocombi, zo zal Dobrindt vaststellen, 
is veilig, effi  ciënt en milieuvriendelijk.

Zijn staatssecretaris Dorothee Bär heeft  dat trouwens eerder 
al bevestigd tegenover het blad Trans Aktuell. Er zijn in de eer-
ste jaren van de proef geen ongevallen opgetreden waarbij een 
ecocombi was betrokken; zelfs geen bijna-ongevallen. Vol-
gens Bär zou het intermodale vervoer, in plaats van tegen de 
lange combinatie te ageren, eens moeten erkennen dat de in-
zet ervan het voor- en natraject van het spoorvervoer van 
goederen veel doelmatiger maakt.

Natuurlijk valt wel iets op de eerste bevindingen af te dingen. 
Er doen nu in Duitsland maar zo’n tachtig ecocombi’s aan de 
proef mee, van een kleine veertig bedrijven. Die worden door 
goedopgeleide en hooggemotiveerde chauff eurs bestuurd, 
mensen die het, net als de gelukkige bezitter van een gloed-
nieuwe Audi, Mercedes, Porsche of BMW, niet kunnen ver-
dragen dat een kind op een fi etsje meteen op dag één een le-
lijke kras in de lak maakt. De meeste Duitsers zijn niettemin 
tegen de LKW-Lang, moeten we van de Allianz pro Schiene 
geloven. Deze spoorlobby kocht een opinie-onderzoek waar-
uit dat moest blijken. Het werd, zeggen wegvervoerorganisa-
ties, zo’n typische wiens-brood-men-eet-enquête, met sug-
gestieve vragen waarop werd geantwoord door respondenten 
die van de materie niets afweten. Die worden door de enquê-
terende organisatie bovendien krachtig aangemoedigd zich 
vooral niet van de feiten op de hoogte te stellen.

Een aselecte steekproef bestaat nu eenmaal bijna altijd in 
meerderheid uit ignoranten. Vraag duizend willekeurige Ne-
derlanders, Belgen of Duitsers of de vrachtauto, de camion, 
de Brummi maar moet worden verboden en er zijn er zeker 
driehonderd die veronderstellen dat hun dagverse melk beter 
met de trein naar de supermarkt kan worden vervoerd. Want 
treinen zijn onder alle omstandigheden ‘schoner’ en veiliger, 
luidt hun merkwaardige redenering. En naast elke super-
markt ligt natuurlijk een spoorstation.

Mooi rapport ecocombi


