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Er komt ernstige arbeidsonrust 
vanwege dreigend banenverlies 
nu de claim van de Rotterdamse 
containerstuwadoor ECT is 
afgewezen. Die had een enorme 
schadevergoeding geëist.

De Rotterdamse rechtbank wees vorige 
week alle klachten van ECT tegen Haven-
bedrijf Rotterdam over de toewijzing van 
de nieuwe terminals van RWG en APMT 
op Maasvlakte 2 van de hand. Ondanks 
beloft en uit het verleden om ECT te be-
schermen, mocht het Havenbedrijf de con-
currentie bevorderen en hoeft  het geen 
schadevergoeding te betalen. ECT eiste bij 
elkaar zo’n 1,3 miljard euro.
Bestuurder Niek Stam van FNV Havens 
noemt de beslissing van de rechter ‘geen 
goede uitspraak’. ‘Dit betekent dat het 
voorspelde sociale bloedbad er nu ook echt 
komt. De rechter heeft  daar blijkbaar ma-

al jaren dat het verlies van grote lading-
pakketten aan met name RWG honderden 
banen gaat kosten. ECT heeft  zo’n 2.200 
mensen in dienst, RWG gaat werken met 
een vaste kern eigen personeel, aangevuld 
met uitzendkrachten van de sjorbedrijven 
ILS en Unilash. Andere zegslieden in de 
haven denken ook dat banenverlies dich-
terbij is gekomen. Zij wijzen erop ‘dat ECT 
tot nu toe niets gedaan heeft  om de gevol-
gen van het ladingverlies op te vangen’.
De twee nieuwe terminals gaan de komen-
de maanden open, maar het is nog ondui-
delijk in welk tempo klanten overstappen.
ECT, dat nu nog bijna driekwart van alle 
containers in Rotterdam overslaat, is voor-
al beducht voor RWG. De rederij-aandeel-
houders APL, Mitsui, Hyundai en CMA-
CGM zijn alle klant van ECT maar zullen 
hun schepen straks zeer waarschijnlijk 
naar RWG sturen. 

ling aan.’ De bond vindt dat het Havenbe-
drijf sociale onrust nu moet voorkomen. 
Hij wil dat oudere werknemers bij ECT 
nog maar 50% van de tijd gaan werken om 
banenverlies te voorkomen en dat het Ha-
venbedrijf een deel van de extra kosten 
voor zijn rekening neemt. 

Campagne
Dat plan wordt gesteund door de interna-
tionale transportvakbond ITF, die daar-
over een brief naar de directie van het Ha-
venbedrijf heeft  gestuurd. Over enkele 
weken lanceert de ITF in Rotterdam een 
campagne om het Havenbedrijf en RWG 
onder druk te zetten. FNV Havens heeft  al 
een pamfl et verspreid met als kop ‘Haven-
bedrijf en RWG zijn nu aan zet’.
ECT zei in een reactie op de uitspraak van 
de rechtbank ook dat de uitbreiding van de 
overslagcapaciteit van de hele haven met 
zo’n 50% ‘leidt tot grote economische en 
sociale problemen, die zich gaan voordoen 
op de Eerste Maasvlakte’. Het bedrijf stelt 

Werknemers van ECT waren massaal aanwezig bij de behandeling van de zaak door de rechtbank in Rotterdam.
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 CONTAINERTERMINALS   Bond bereidt campagne tegen Havenbedrijf en RWG voor

Afwijzing ECT-claim 
leidt tot sociale onrust

ROB MACKOR
ZIE VERDER PAGINA 18 EN 19

SCHEEPVAART
De Japanse rederij “K” 
Line heeft schuld 
bekend in een 
kartelvormingsonder-
zoek binnen haar ro/
ro-activiteiten en gaat 
een boete van 67,7 
miljoen dollar betalen. 
Het Amerikaanse Department of Justice stelt dat “K” 
Line Amerikaanse mededingingswetten heeft 
overtreden ‘om zo de concurrentie te onderdrukken 
door het toewijzen van klanten en routes, het 
vervalsen van biedingen en het maken van prijsafspra-
ken voor de verkoop van internationale ro/ro-ladingen’.

‘‘K” Line bekent schuld en betaalt

WEGVERVOER
De invoering van de écotaxe in Frankrijk is opnieuw 
uitgesteld. De zogenoemde transit-tol voor vrachtwa-
gens zou op 1 oktober van start gaan. Wanneer de 
transit-tol wel wordt ingevoerd, is onduidelijk. De 
Franse regering spreekt over ‘de eerste maanden van 
2015’. De heffi ng zou oorspronkelijk in juli 2013 in 
werking treden, maar al twee keer eerder werd de 
invoering uitgesteld na protesten. Volgens de Franse 
staatssecretaris van Transport, Alain Vidalies, is uitstel 
nodig omdat het nieuwe systeem goed moet worden 
geëvalueerd. De aanpassing moet erin voorzien dat 
zware gebruikers van het wegennetwerk ook evenre-
dig bijdragen.

Opnieuw uitstel Franse écotaxe 

procent meer bedrijfs-
wagens zijn er in de 
Europese Unie in 
augustus verkocht, in 
vergelijking met een jaar 

eerder. De verkoop neemt daarmee al twaalf maanden 
op rij toe. Dat maakte de Europese brancheorganisatie 
voor de automobielindustrie ACEA bekend. Er werden 
in de EU-landen in augustus 104.686 bedrijfswagens 
verkocht. Over de eerste acht maanden van dit jaar 
gingen de verkopen van onder meer bestelbusjes, 
vrachtwagens en touringcars met ruim 9% omhoog tot 
1,17 miljoen voertuigen.

6,1
STIJGING BEDRIJFSWAGENS

FERRY’S 
Ferrymaatschappij Stena Line gaat 800 banen 
schrappen. De fi nanciële resultaten van het bedrijf zijn 
over de afgelopen vier jaar enorm gedaald. Voor de 
Nederlandse vestiging van het bedrijf in Hoek van 
Holland blijft de schade beperkt, stelt vakbond 
Nautilus NL. Daar verdwijnen zeven kantoorbanen. Nu 
per 1 januari de nieuwe zwavelregelgeving ingaat, 

stijgen Stena’s 
jaarlijkse kosten nog 
eens met een extra 50 
miljoen euro vanwege 
de hogere brandstof-
kosten. De rederij 
verhoogt de tarieven 
daarom met 15%. 

Stena Line: verlies van 800 banen
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 NIEUWE POLL: De lijnvaart gaat ten onder aan overcapaciteit

Ja, dan stopt de oneerlijke concurrentie met goedkope chauffeurs

Nee, waarom? 

Anders

77 %

17 %

6 %

Er moet een Europees minimumloon 
komen voor het wegvervoer

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 674 mensen op de stelling van 24 SEPTEMBER

Topman Erik Varwijk van Air 
France-KLM moet bij het op de 
rails zetten van de ontspoorde 
vrachtdivisie niet alleen de strijd 
aanbinden tegen de verliesgeven-
de vrachtvloot maar ook tegen 
de eigen boekhouders. ‘We zijn 
bij het verlies van 202 miljoen 
euro in 2013 ook het slachtoff er 
geworden van een bijzonder star 
doorbelastingsmodel’, legt hij 
uit.

U zei onlangs bij de toelichting op 
de saneringsplannen voor 
Martinair dat de helft  van het 
verlies voor rekening kwam van 
Martinair, maar uit het jaarver-
slag van KLM Nederland uit 2013 
blijkt dat het totale verlies op 
Schiphol slechts op 68 miljoen 
euro lag. Het probleem ligt dus bij 
de Franse helft  van het gemeen-
schappelijk vrachtbedrijf en niet 
bij Martinair?
Dat verlies in Nederland klopt, 
maar de conclusie dat de grote ver-
liezen in Parijs zijn geleden deel ik 
niet. Eén en één is niet zomaar 
twee als je de boeken van KLM  Ne-
derland en die van de luchtvaart-
groep naast elkaar neerlegt. Aller-
eerst heb ik begin september bij de 
aankondiging van reorganisatie-
plannen willen aangeven dat de 
helft  van het verlies voor rekening 
kwam van de vrachtvliegtuigen en 
niet Martinair. Dat is wellicht niet 
goed gecommuniceerd. Dan praat 
je bij de gemeenschappelijk vracht-
vloot over een operationeel verlies 
van ruim 100 miljoen euro. Daar-
van was 60% toe te schrijven aan 
Nederland en dus Martinair Cargo 
en de overige veertig miljoen euro 
voor rekening van Air France Car-
go. Het grootste verlies bij de 
freighters wordt dus wel degelijk in 
Nederland geleden en niet in Pa-
rijs. Dat is ook de reden waarom 
wij bij Martinair zwaar moeten in-
grijpen om uit de verliezen te ko-
men.   

Maar dan is er nog steeds sprake 
van een verlies van zestig miljoen 
euro en niet 100 miljoen euro 

zoals eerder werd gesuggereerd. 
Waar komt de rest dan vandaan?
De andere helft  van het verlies 
komt geheel voort uit de interne 
bijdrage die wij als vrachtdivisie le-
veren aan de totale kosten bij de 
passagiersvluchten, Dat is een bij-
zonder rigide kostenmodel dat vo-
rig jaar een negatief resultaat in-
tern opleverde voor de vrachtdivisie 
van 100 miljoen euro, maar dan 
praat je eigenlijk over een artifi ci-
eel bedrag. Het grootste deel, 90%, 
van dat verlies is toe te schrijven 
aan Air France en slechts 10% aan 
de KLM, maar nogmaals het is 
kunstmatig. Wij worden bijvoor-
beeld als vrachtdivisie aangeslagen 
voor een vast bedrag op elke passa-
giersvlucht, ook al wordt er geen 
vracht op vervoerd. Het is een 
beetje ‘self infl icted pain’. Niet zo 
handig. Ik ben nu dan ook bezig 
om aan die starre doorbelasting 
een einde te maken. Wij zijn met 
Singapore Airlines een van de laat-
ste maatschappijen die zo’n model 
nog hanteren. In een goede vracht-
markt valt daar nog mee televen, 
maar dat is al een lange tijd niet 
meer het geval. Daarnaast creëert 
het in mijn ogen een verkeerd beeld 
van de toegevoegde waarde van de 
vrachtdivisie aan het totale con-
cern. 

Het werkelijk verlies van vorig 
jaar bij de vrachtdivisie kan dus 
worden gehalveerd. Waarom zegt 
de KLM dat dan niet?  

We zitten nog steeds vast aan be-
paalde boekhoudregels. Die veran-
der je niet zo snel. Ik hoop dat we 
er volgend jaar uitkomen met de 
boekhouders en een minder rigide 
systeem krijgen van de doorbere-
kening of een transitieperiode. Dat 
is een van mijn doelstellingen om 
in 2017 uit de verliezen te komen 
met de vrachtdivisie, want we ge-
nereren nu het verkeerde beeld. 

Dat lijkt me een administratieve 
exercitie. Bij Martinair ligt dat 
anders. Daar moeten zes van de 
negen vrachtvliegtuigen verdwij-
nen.
Het is niet anders. Bij de vracht-
vloot is het totale verlies wat het is 
en bij de passage gaat het zoals ge-
zegd om een fi ctief verlies en is het 
niet wat het lijkt. Daarom moeten 
wij dan ook hard ingrijpen bij 
Martinair, maar ook in Parijs, dat 
drie van de vijf vrachtvliegtuigen 
verliest.

Nu KLM de vrachtvloot gaat 
afb ouwen gaan er stemmen op, 
onder meer bij verladersorganisa-
tie EVO, om de belangrijke 
vrachtroutes op Schiphol geheel 
vrij te maken.
De EVO praat zonder kennis van 
zaken. Schiphol is met 25 vracht-
maatschappijen al een van de 
meest geliberaliseerde luchthavens 
van de wereld. Neutrale studies 
over de concurrentiecondities in 
de wereld laten zien dat er op 
Schiphol bijzonder weinig beper-
kingen zijn.  

Er komt een onderzoek door het 
ministerie van Infrastructuur?
Dat juichen wij toe. Ik wil af van dit 
soort sprookjes. Ook van dat ver-
haal dat de KLM een geheime rol 
speelt bij het tegenhouden van 
luchtvaartmaatschappijen en 
vrachtvluchten van de concurren-
tie. Dat is onzin. Laat ze het maar 
onderzoeken. We hebben niets te 
verbergen.        

ERIK VARWIJK, DIRECTEUR AIR FRANCE-KLM CARGO 

‘Ons verlies was voor de 

helft  eigenlijk artifi cieel’

JOHN VERSLEIJEN
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Wegen de kostenbesparingen op tegen 
de devaluering van de markt? Dat is 
vraag die veel containerrederijen zich-
zelf zullen stellen. De grote dan. Uit 
een analyse van de Alphaliner Top 100 
Carriers en het Clarkson World Fleet 
Register blijkt dat de grote container-
rederijen er lustig op los bouwen. Al-
leen al de grootste 20 containerrederij-
en hebben gezamenlijk 2,7 miljoen teu 

in aanbouw. Maar is dat erg?    

Dat het vooral gaat om de zeer grote brandstofeffi  ciënte me-
gacarriers zoals Maersks Triple-E’s is bijna vanzelfsprekend, 
hoewel een iets kleinere maat een groter aandeel in de order-
boeken heeft . Reders zijn op zoek naar kostenbesparingen; 
schaalvoordeel en vermindering van het brandstofgebruik 
behoren daarbij tot de grootste troeven. Maar naast fi nanci-
eel voordeel brengen deze schepen vooral ook erg veel extra 
slots met zich mee. In een markt die toch al lijdt aan overca-
paciteit moet dat haast wel een negatief eff ect op de vrachtta-
rieven hebben. 

Dat denkt ook Maersk-CEO Søren Skou. Hij vreest dat de ta-
rieven nog lang laag zullen blijven vanwege de onbalans tus-
sen vraag en aanbod. Maersk Line moet daarom toekomstbe-
stendig worden gemaakt, zegt hij. En dus blijft  ook Maersk 
Line er aan de bovenkant van de markt nieuwe schepen in-
gooien, want de kostenbesparingen die de schepen met zich 
meebrengen zijn nodig om zo’n rederij te creëren.

In die zin lijken de kostenbesparingen op te wegen tegen de 
verdere vergroting van het gat tussen vraag en aanbod. Maar 
tegelijkertijd zijn de rederijen hun eigen situatie aan het ver-
ergeren. Dus wat is hier het plan? Uitschakeling. 

De rederijen spelen al jaren het wie-heeft -de-langste-adem-
spel, dat wordt nu simpelweg naar een nieuw niveau getrok-
ken. De jongens met geld blijven investeren in effi  ciëntere 
schepen om hun operationele kosten zo laag mogelijk te hou-
den. Bovendien versterken zij zich middels allianties die 
dankzij synergie nog verdere kostenbesparingen mogelijk 
maken. Zo zegt Maersk Line middels de samenwerking met 
MSC jaarlijks 350 miljoen dollar extra te besparen. De grote 
rederijen snappen best dat zij met de extra capaciteit de markt 
verder onder druk zetten. Maar dat zal eerst ten koste gaan 
van de kleinere zelfstandige rederijen, en dat zorgt ervoor dat 
tegen de tijd dat de grote jongens aan de beurt zijn de markt 
al weer heel wat meer ademruimte kent. De Denen bijvoor-
beeld weten ondanks de moeilijke markt ontzettend goed te 
presteren. Die liggen echt niet wakker van wat extra tonnage 
op de markt, want zij weten dat wanneer de storm is overge-
waaid, zij er nog steeds zullen zijn. 

Vanuit ethisch standpunt kan men zich afvragen of dit een 
eerlijke tactiek is. Maar waarom niet? Er zijn veel spelers op 
de markt en het aanbod van containercapaciteit is dus ken-
nelijk sowieso al te groot. Ook zal dit geen verdere inkrim-
ping van de keuzevrijheid veroorzaken. Er zijn dusdanig veel 
spelers dat er een ruime keuze blijft  bestaan, behalve mis-
schien in het topsegment door alliantievomring, maar dat 
vormt geen verschil met nu. Een uitdunningsstrijd kan daar-
om echt geen kwaad.

Ja, het is sneu voor de reders die omvallen en het is te hopen 
dat hun werknemers snel elders een nieuwe baan vinden. 
Maar een bedrijf dat zich niet staande kan houden in een 
markt, verliest zijn recht op bestaan. Zo werkt de vrije markt, 
en daar zijn vrijwel alle rederijen vóór.

Weg met de kleintjes?

TOBIAS PIEFFERS
redactie@nieuwsbladtransport.nl
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Havenmanager stapt 
over naar TMA-holding

AMSTERDAM

Europese spoorgigant 
ontstaat door overname 

daarbij onder meer om de afwikke-
ling en assemblage van projectla-
ding voor windenergieparken op de 
Noordzee en het IJsselmeer.

Milieuvergunning
Recent ontving huurbaas ACT een 
nieuwe milieuvergunning voor de 
off shore-activiteiten op de stilgeleg-
de containerterminal. Daarbij komt 
er een aparte werkplaats voor de as-
semblage van windturbines, naast 
een vrachtuitwisselingspunt en 
truckcentrum op het terrein. 
Anthony van der Hoest volgt Van 
Toledo op als de nieuwe clusterma-
nager logistiek bij het Amsterdamse 
havenbedrijf. Van der Hoest werkte 
tot voor kort voor de TIL-Group van 
MSC in Bergen op Zoom. | JV

Logistiek manager Michael van To-
ledo is deze week vertrokken bij het 
havenbedrijf van Amsterdam.

De oud-manager van NileDutch en 
Delmas, die bij het havenbedrijf 
sinds 2011 verantwoordelijk was 
voor de ontwikkeling van contai-
nerstromen, maakt de overstap naar 
de TMA-holding van maritiem on-
dernemer Gerben Matroos.
Dat bevestigt het Amsterdamse ha-
venbedrijf. Tot deze transportgroep 
behoren ook het overslagbedrijf 
MEO, ACS en Th or Shipping. Het is 
de bedoeling dat Van Toledo verant-
woordelijk wordt voor de nieuwe ac-
tiviteiten die de TMA-groep wil ont-
wikkelen op het haventerrein van 
containerterminal ACT. Het gaat 

de overname op ongeveer 1,2 mil-
jard euro. Goer heeft  overigens toe-
gezegd geen pogingen te zullen on-
dernemen om VTG volledig in 
handen te krijgen.
VTG exploiteert een vloot van zo’n 
50.000 wagons. De groep is vooral 
sterk op het gebied van tankwagons 
en wordt ingeschakeld door prak-
tisch alle Europese producenten op 
het gebied van chemie, auto’s, papier 
en landbouw. De groep boekte in de 
eerste helft  van dit jaar een netto-
winst van bijna acht miljoen op een 
omzet van ruim 400 miljoen euro. 
De twee verwachten de transactie in 
de eerste helft  van volgend jaar af te 
kunnen ronden, waarvoor wel goed-
keuring door de Europese Commis-
sie nodig is. | ROB MACKOR

De Duitse verhuurder van spoor-
wagons VTG wil zijn Zwitserse 
branchegenoot Ahaus Alstätter Ei-
senbahn (AAE) overnemen.  

Met een gecombineerde vloot van 
zo’n 80.000 wagons zou zo de groot-
ste speler op de Europese markt ont-
staan. VTG betaalt de overname met 
een combinatie van nieuwe aande-
len, een lening en een bedrag in con-
tanten. AAE-eigenaar Andreas 
Goer krijgt 7,4 miljoen aandelen, 
goed voor een belang van 26% in het 
vergrote aandelenkapitaal, een ‘ver-
koperslening’ van 230 miljoen euro 
en 15 miljoen in cash. Daar kan nog 
drie miljoen bijkomen als aan be-
paalde voorwaarden wordt voldaan. 
Daarmee komt de totale waarde van 

WAGONVERHUUR

Export groter dan 
eerder geraamd

Russisch bedrijf bestelt 
700 trucks bij DAF 

Vaarwegen steeds beter 
alternatief voor de weg

Zeecontainers vrij 
door Benelux
WEGVERVOER
Voortaan kunnen 45-voets contai-
ners zonder veel papierwerk door 
de Benelux worden vervoerd. Ne-
derland, België en Luxemburg 
hebben daartoe een verdrag on-
dertekend. De ondertekening 
door de drie ministers van Buiten-
landse Zaken vond maandag-
avond plaats in Rotterdam. Tot nu 
moesten bij het vervoer van deze 
zeecontainers van bijna veertien 
meter lang bij grensovergangen 
documenten worden overlegd.

DE MARKT
De omvang van de Nederlandse 
export was in juli 4,7% groter dan 
in dezelfde maand een jaar eerder. 
Daarmee was de groei van de ex-
port groter dan eerder geraamd, 
meldt het Centraal Bureau voor 
de Statistiek. Medio september 
werd nog uitgegaan van een ex-
portgroei van 4,1 %. De groei was 
in juli fl ink hoger dan in juni, toen 
de uitvoer met 3,6 % toenam. De 
groei is bijna helemaal toe te 
schrijven aan de wederuitvoer.

WEGVERVOER
Het Eindhovense DAF Trucks heeft 
opnieuw een grote order binnen-
gehaald. Het Russische transport-
bedrijf Monopoly bestelt 700 
trucks bij de Nederlandse vracht-
wagenproducent. De order werd 
ondertekend op de IAA in Hanno-
ver. De voertuigen zullen dit jaar 
en volgend jaar worden geleverd 
aan Monopoly. De vloot van de 
Russische transportonderneming 
zal dan uit ruim 1000 trucks be-
staan, waarvan 700 van DAF.

BINNENVAART
Het aantal vrachtwagens op de 
Nederlandse wegen is vorig jaar 
met ruim 65.000 teruggebracht 
dankzij een stimuleringsprogram-
ma van Rijkswaterstaat voor 
vrachtvervoer per schip. Dat 
scheelt ongeveer 12,8 miljoen kilo-

meters op de weg en bespaart 
circa 6500 ton aan CO2-uitstoot. 
Het initiatief om vaarwegen beter 
te benutten, werd vier jaar gele-
den ingevoerd.

KORT

Doek valt voor Oenema 
 SCHIJNCONSTRUCTIES   ‘Opdrachtgevers eisen tarieven waartegen niet meer gereden kan worden’

De rechtbank van Leeuwar-
den zal waarschijnlijk al 
deze week het faillissement 
uitspreken over de wegver-
voerder Oenema Transport 
uit Heerenveen.

Directeur Ruurd Jellema van de 
transporteur had afgelopen week-
end het personeel al geïnformeerd 
dat het faillissement zou worden  
aangevraagd. Tegenover de Leeu-
warder Courant zei hij deze week dat 
‘bedrijfseconomische redenen’ ten 
grondslag liggen aan zijn besluit.  
‘Het is gigantisch knijpen in de 
markt. Opdrachtgevers eisen tarie-
ven waartegen niet meer gereden 
kan worden. Het is de markt die het 
overeind houden van transporton-
dernemingen onmogelijk maakt’, al-
dus Jellema. 
Door de uitgeklede tarieven in de 
sector ziet de directeur geen andere 
uitweg meer voor het bedrijf. Een 
doorstart heeft  hij bekeken, maar 
kopers heeft  hij de afgelopen tijd niet 

kunnen vinden.  Daarmee komen de 
rond 35 medewerkers van Oenema 
Transport, vooral chauff eurs, ver-
moedelijk al op straat te staan.      
Bestuurder Edwin Atema van FNV 
Bondgenoten zegt dat de onfortuin-
lijke chauff eurs al enige dagen niet 
meer werken en het bankroet van de 
transporteurs een kwestie van tijd is. 
‘Het faillissement kan ieder moment 
worden uitgesproken’, stelt hij.
Volgens de vakbondsman is de situ-
atie rond Oenema Transport ken-
merkend voor de sector. ‘Heel veel 

vervoerders staan onder water door 
de lage tarieven die de opdrachtge-
vers betalen. Ze proberen dan het 
hoofd boven water te houden met de 
inhuur van goedkope Oost-Europe-
se chauff eurs via allerlei schijncon-
structies, maar dat werkt op den 

duur niet want de verladers gaan dan 
nog lagere tarieven betalen. Het is 
dweilen met de kraan open.’
Volgens Atema is Oenema Trans-
port weggelopen van de problemen 
door die lage tarieven te accepteren 
en vervolgens goedkope Bulgaarse 
chauff eurs in te huren via nepfi rma’s 
om de kosten zo laag mogelijk te 
houden. ‘Daar win je de wedstrijd 
niet mee, blijkt nu. Dit is een bood-
schap aan iedereen. Stop met schijn-
constructies, ga met de opdrachtge-
vers rond de tafel en spreek tarieven 

af waarop je een gezonde bedrijfs-
voering kunt baseren.’ 
FNV Bondgenoten pleit al enige tijd 
voor een wettelijke ketenaansprake-
lijkheid, waarbij ook opdrachtgevers 
aansprakelijk gesteld kunnen wor-
den voor misstanden die bij het uit-

besteden van hun werkzaamheden 
plaatsvinden. De vakbond wil daar-
bij de opdrachtgevers aanspreken op 
hun verantwoordelijkheid en ze ver-
zoeken de transportopdrachten uit 
te besteden aan transporteurs die 
wél volgens de regels werken.
Atema verwacht tevens dat de Twee-
de Kamer nog dit jaar de ketenaan-
sprakelijkheid in de wegvervoersec-
tor zal behandelen. ‘Dat kan een 
verdere prikkel zijn voor de op-
drachtgevers om eens goed te kijken 
naar de inkoop van hun transport. 
Nu zie je vaak grote bedrijven als 
Ikea, maar ook Unilever en Shell die 
maatschappelijk ondernemen hoog 
in het vaandel hebben staan, maar 
transportbedrijven inhuren die der-
gelijke schijnconstructies met Oost-
Europese rijders hanteren.’ 

Sofi a
In augustus maakte FNV Bondge-
noten een onderzoek bekend naar de 
illegale praktijken van het bedrijf. 
Zo kregen Nederlandse trucks Bul-
gaarse nummerplaten en via een 
nepbedrijf in de hoofdstad Sofi a 
werden Bulgaarse chauff eurs die in 
Nederland reden de magere Bul-
gaarse lonen uitbetaald. Volgens di-
recteur Jellema is hij twee weken ge-
leden met deze praktijken gestopt. 

De vrachtwagens van het Friese Oenema Transport rijden sinds begin deze week niet meer. 

Edwin Atema (FNV Bondgenoten)

‘Oenema Transport is van de problemen 
weggelopen. Zo win je geen wedstrijd.’

JOHN VERSLEIJEN



Wanneer begint het weekend voor u?

Het weekend-abonnement van NT breidt uw huidige abonnement 

uit met een exemplaar op uw huisadres. Dan kunt u de krant rustig 

op zaterdagochtend lezen. In alle rust, met een kopje koffi e en een 

goed ontbijt. Zo begint het weekend pas écht.

www.nieuwsbladtransport.nl/weekend
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vacy-richtlijn die een risico-analyse 
voorschrijft , ofwel een analyse van 
hoe veilig gegevensbestanden bij jou 
zijn. Alles bij elkaar wordt het wette-
lijk kader zwaarder, en de sancties 
ook. Daar zul je als bedrijf rekening 
mee moeten houden.
Om dat bewustzijn te vergroten 
komt er een nationale Alert Online 
campagne. Nederland staat hoog op 
de lijst van geautomatiseerde lan-
den. Er is veel innovatie, we betalen 
regelmatig via het web, we doen veel 
aan export én ons land ligt op een 
netwerklocatie, niet alleen voor fy-
sieke logistiek, ook voor datacenters.  

Is het geen hype, al die aandacht 
voor cybercrime?
(Starrenburg) Nee, wij merken dat 
de cybersecurity een belangrijk is-
sue aan het worden is voor het be-
drijfsleven en voor transport en lo-
gistiek in het bijzonder, omdat die 
een hoge mate van digitalisering en 
automatisering kent.

Kunt u dat toelichten?
(S) In de sector zie je veel verregaand 
geautomatiseerde systemen en pro-
cessen, zoals radarposten, contai-
nerterminals, de planning bij trans-
portbedrijven en ga zo maar door. 
Neem de lancering van een nieuwe 
smartphone. Natuurlijk is daar veel 
belangstelling voor. De oude manier 
was om met een bivakmuts op een 
kraak te zetten, maar nu zou iemand 
vanuit huis kunnen proberen een 
containerterminal te hacken om de 
bestemming van een container te 
wijzigen. 

In de haven van Antwerpen hebben 
criminelen de website van contai-
nerterminals gehackt, om zo de 
bestemming van drugscontainers te 
wijzigen. Heeft  u ook voorbeelden 
daarvan in Nederland?
(Buningh) Die zijn er, zij het be-
perkt. Bedrijven doen er alles aan 
om dat soort info niet te delen. We 
krijgen bijvoorbeeld wel eens tele-
foontjes van bedrijven die lading 
kwijt zijn, waarbij vooraf toegang tot 
het netwerk is verschaft  door een 
‘phishing’-actie. Maar wat in de 
Antwerpse haven gebeurde, kan ook 
in Nederland. Het hoeft  niet meteen 
om de hele haven te gaan, het kan 
ook om één container handelen. Het 
gaat bovendien niet alleen om straf-
bare feiten, maar om kwetsbaarhe-
den in het systeem. Dat kan ook ma-
nipulatie zijn, zoals van een digitale 
tachograaf. 
Toen cybercrime twee à drie jaar te-
rug in het nieuws kwam, vonden 
mensen het erg Amerikaans. Deels 
terecht, vanwege de gevolgen van
de collectieve aansprakelijkheids-
claims die in de VS daaruit kunnen 
voortvloeien. Die heb je hier minder. 
Maar dat laat onverlet dat die risico’s 
ook hier spelen. Nu men er serieuze 
last van kan hebben, bijvoorbeeld 
door relatief simpele DDOS-aanval-
len over een dun lijntje die een web-
site helemaal plat kunnen leggen, 
wordt het bewustzijn steeds groter. 
Dagelijks zijn er incidenten, lees de 
kranten er maar op na. Tegenwoor-
dig gaat er zelfs op missies van De-
fensie een cyberadviseur mee.

Waar zit de kwetsbaarheid van de 
sector precies in?
(S) De sector transport & logistiek 
heeft  een keten met een meer dan ge-
middelde complexiteit, omdat er 
vaak sprake is van meerdere leveran-
ciers en meerdere afnemers. De 
branche werkt bovendien met spul-

len van derden. Zodra de goederen-
stroom doorbroken wordt, krijg je 
ook te maken met juridische aspec-
ten, zoals de leveringsverplichting.
Je moet je dus afvragen hoe kwets-
baarheden in je IT-systemen de sup-
ply chain kunnen doorbreken. Er 
zijn nogal wat ondernemingen die 
met tablets werken, waarop cruciale 
toepassingen draaien. Stel dat 
kwaadwillenden die van buitenaf op 
slot zetten, dan ligt het hele proces 
stil en wordt het bedrijf dus gewoon 
gegijzeld.

Wie zijn eigenlijk de daders? 
(B) Dat verschilt per sector, en ook 
per motief. Zo is het de maffi  a meest-
al om het geld te doen, de concurren-
tie om gevoelige bedrijfsinformatie 
en ontevreden ex-medewerkers om 
compromitterende informatie. 

Hoe reageert de sector op jullie 
boodschap? 
(S) Het kan confronterend zijn. We 
hadden onlangs een bijeenkomst met 
een aantal bedrijven uit de transport-
sector in aanwezigheid van een ethi-
sche hacker. Die had ongemerkt toe-
gang verschaft  tot hun telefoons en 
liet in een presentatie zien wat hij 
daar allemaal aan details uit kon ha-
len. Ze waren fl abbergasted.

Oké. Wat moeten transportonder-
nemingen eraan doen?
(B) Het is essentieel om de cyberri-

sico’s op de agenda van de directie te 
krijgen. De IT-afdeling heeft  daarin 
een cruciale rol maar is niet eindver-
antwoordelijk voor de continuïteit 
van de onderneming. De directie 
moet uiteindelijk een bredere afwe-
ging maken, want honderd procent 
veilig is nagenoeg onmogelijk en bo-
vendien onbetaalbaar. 

De schade van ladingdiefstal 
bedraagt al zo’n 350 miljoen euro 
per jaar. Zou dat dan niet de eerste 
prioriteit moeten hebben?  
(S) Dat is allang niet meer een kwes-
tie van met een mes het zeil open-
scheuren langs parkeerplaatsen, wat 
tegenwoordig zelfs rijdend gebeurt, 
check de fi lmpjes op internet maar. 
Nee, dat kan net zo goed via een 
vrachtuitwisselingsplatform. Let 
daarom altijd goed op met wie je za-
ken doet: als iemand met een hot-
mail-account werkt, roept dat al 
vraagtekens op. Check die gegevens 
dan bij de Kamer van Koophandel.

Is bekend hoeveel schade cyber-
crime in totaal veroorzaakt?
(B) Niet precies. Het Verbond van 
Verzekeraars is deze cijfers steeds 
beter aan het bijhouden, maar het is 
nog niet goed uit te splitsen naar 
oorzaak. We zien nog weinig echte 
cyberclaims, maar aan de andere 
kant zijn er ook nog weinig cyberuit-
sluitingen in verzekeringen.
Er zijn ramingen van 1,5 procent van 
het bbp, dan kom je voor Nederland 
op 8 miljard euro per jaar. Het is hoe 
dan ook een aanzienlijk bedrag. De 
vraag die je jezelf in ieder geval kunt 
stellen, is welke impact het op joúw 
bedrijf kan hebben. Vaak beschik-
ken bedrijven namelijk wel over risi-
co-analyses, maar blijft  de cyber-
component nog buiten beschouwing.

Wat is jullie rol daarbij?
(S) Met cyberrisicomanagement van 

Aon kunnen bedrijven samenhang 
brengen in hun inspanningen en in-
vesteringen in veiligheid en conti-
nuïteit. De Aon-aanpak bestaat uit 
de stappen: analyseren, beheersen 
en bestrijden. Samen met de klant 
kijken we wat er mis kan gaan, wat 
de fi nanciële gevolgen daarvan zijn 
en adviseren we over een passende 
verzekeringsoplossing.

En wat doet de overheid?
(B) Minister Opstelten heeft  wetge-
ving aangekondigd die het melden 
van een datalek verplicht stelt voor 
bedrijven. Het valt te verwachten dat 
het aantal meldingen dan zal toene-
men. Verder is er een Europese pri-
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Volgende week is het de Week van de Veiligheid. Daarom organiseren TLN,
EVO, Verbond van Verzekeraars en FENEX op 7 oktober een bijeenkomst over 
transportcriminaliteit, met speciale aandacht voor cybercrime. Kees Starrenburg 
(rechts) en Mark Buningh, respectievelijk sectorverantwoordelijke en cyberexpert 
van Aon Risk Solutions, leggen uit waarom dat nodig is.

‘Dan word je gewoon gegijzeld’
 CYBERCRIME   Risico’s en strategieën voor transportondernemingen 

‘We krijgen wel
eens telefoontjes 
van bedrijven die 
lading kwijt zijn.’ 

PETER WIERENGA
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Winst komt nu even  
 MAERSK   Rederij maakt strategie bekend

Miljardeninvesteringen en 
een aanval op de noord-
zuidroutes. Maersk windt er 
geen doekjes om. ’s Werelds 
grootste rederij wil de 
winstgevendheid van het 
concern nog verder vergro-
ten.

Hamburg-Süd, Hapag-Lloyd, 
UASC en CSAV mogen hun borst 
natmaken. Maersk gaat zich vanaf 
2015 storten op de noord-zuidrou-
tes, het vaargebied waar ook de vier 
rederijen hun marktaandeel willen 
vergroten of al sterk zijn. De Deen-
se rederij heeft  dat vorige week be-
kendgemaakt tijdens zijn Capital 
Markets Day, het jaarlijkse feestje 
voor analisten en beleggers waar 
Maersk zijn strategie voor komen-
de jaren uit de doeken doet. 
De mededeling van Maersk kwam 
net een dag nadat Hamburg-Süd 
en UASC hun samenwerkingsver-
band aankondigden, waarmee de 
twee elkaar toegang bieden op hun 
netwerken en hun marktaandeel 
op de noord-zuidroutes willen uit-
breiden. 
Ook Maersk wil excelleren op deze 
routes. ‘Wij gaan onze positie op de 
noord-zuidhandel niet verdedigen, 
we gaan die uitbreiden’, hield Søren 
Skou de analisten en beleggers 
strijdbaar voor. Een van de  wapens 
die Maersk daarbij in de strijd 
gooit, is SeaLand. Deze in 2000 
overgenomen vrachtvervoerder 
van containerpionier Malcom 
McLean wordt weer afgestoft  en 
moet in 2015 operationeel zijn. 

Serieus
Dat Maersk de herintroductie van 
SeaLand serieus neemt, blijkt wel 
uit de 250 werknemers van Maersk 
Line die worden gestationeerd in 
Florida, het hoofdkwartier van 
SeaLand. De noord-zuidroutes 

dekken niet alleen het vervoer tus-
sen Noord- en Zuid-Amerika. 
Maersk wil ook expanderen op de 
routes vanaf Nieuw-Zeeland, Au-
stralië en Afrika. 
Op dit moment  is 42% van de vloot 
van Maersk operationeel op de 
grote oost-westroutes van Azië 
naar Europa en de Verenigde Sta-
ten en van Europa naar de Verenig-
de Staten. Op afgelopen jaar na, 
draaien deze routes sinds 2007 

operationeel verlies.
Meerdere containercarriers heb-
ben hun oog laten vallen op de 
noord-zuidroutes. De winstge-
vendheid is er groter en het vracht-
volume groeit nog, in tegenstelling 
tot de oost-westhandel. De havens 
zijn echter niet klaar om grote 
schepen vanaf 13.000 teu te ont-
vangen. Maersk zal voor de nieuwe 
routes bestaande schepen van on-
geveer 10.000 teu gebruiken of 

Maersk steekt komende tijd 3 miljard dollar per jaar in extra containercapaciteit.

Varend tussen Brazilië en China kan goedkopere brandstof een aanzienlijk verschil maken.   

Vale wil LNG voor de 
eigen Valemax-schepen

SCHEEPVAART

vast een fl ink schaalvoordeel.
Om nog verdere kostenbesparingen 
door te voeren wil de rederij graag 
overstappen op LNG als brandstof 
voor de schepen. Mocht de mijnbou-
wer die stap daadwerkelijk nemen, 
dan worden de Valemax schepen de 
grootste schepen die door vloeibaar 
gas worden aangedreven. Het grote 
voordeel hiervan voor Vale is dat gas 
veel goedkoper is dan olie, iets wat 
de kosten per vervoerde ton ijzererts 
naar China verder doet dalen. 
Vorige week maakte het Braziliaan-
se bedrijf ook bekend een overeen-
komst voor de bevrachting van tien 
van deze schepen voor een periode 
van 25 jaar te hebben gesloten met 
het eveneens Chinese China Mer-
chants. | TOBIAS PIEFFERS

Vale overweegt om zijn grootste 
bulkcarriers op LNG te laten varen. 
Het kan dan dankzij lagere kosten 
beter opboksen tegen de Australi-
sche concurrenten, die een af-
standsvoordeel hebben. 

Ten opzichte van de concurrenten 
BHP Billiton en Fortescue heeft  Vale 
een enorm nadeel, aangezien het be-
drijf vanuit Brazilië een veel langere 
afstand moet afl eggen naar de be-
langrijkste klant, namelijk China, 
dan de in Australië gevestigde be-
drijven. 
Recent heeft  de Braziliaanse mijn-
bouwer afspraken gemaakt met het 
Chinese Cosco om de 400.000 dwt 
grote Valemax-schepen te mogen 
gebruiken. Dat biedt de rederij al-
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Centurion Cargo staakt 
vrachtdiensten Schihol

BESTEMMINGEN

op Nederland. Zo is Centurion Car-
go in de VS verwikkeld in een aantal 
rechtszaken met schuldeisers, waar-
onder leasemaatschappijen, verze-
keringsmaatschappijen en brand-
stofl everanciers.
Centurion Cargo zou daardoor een 
deel van de vliegactiviteiten, waar-
onder de vluchten met vier MD11’s, 
al enige tijd geleden hebben stopge-
zet. De maatschappij zou nog be-
schikken over drie B747-400F ‘s, 
waarvan er twee eigendom zijn van 
de Nederlandse leasemaatschappij 
AerCap. Wat daarvan momenteel 
nog vliegt bij Centurion, dat onder 
meer perishables vanuit Latijns-
Amerika via Schiphol naar Europa 
vervoert,  is onduidelijk. 
Volgens diverse mediabronnen in de 
VS zou eigenaar Alphonso Rey van 
de vrachtmaatschappij bezig zijn de 
vrachtactiviteiten over te hevelen 
naar zusterbedrijf Sky Lease. Deze 
laatste maatschappij zou straks al-
leen nog maar met B747-400F’s 
vluchten gaan uitvoeren. Centurion 
Cargo zou daarbij met de schulden, 
die worden geschat op enkele tien-
tallen miljoenen dollars,  terechtko-
men in een soort sterfh uisconstruc-
tie. Dat plaatje past ook bij de 
eerdere berichten dat veel van de pi-
loten van de vrachtmaatschappij al 
sinds 10 september gedwongen 
thuiszitten. 
Centurion voerde nog niet zo lang 
geleden vijf vrachtvluchten in de 
week uit tussen Miami en Schiphol. 
Dat aantal werd door de toegeno-
men concurrentie gereduceerd naar 
twee. Behalve dalende  vrachtvolu-
mes vecht de maatschappij sinds 
enige tijd een juridische  strijd uit 
met een groot aantal schuldeisers. 
Zo claimt leasemaatschappij AWAS 
10,2 miljoen dollar aan achterstalli-
ge huurbetalingen en eist brandstof-
leverancier Chemoil dertien miljoen 
dollar. Ook verzekeraars en onder-
houdsbedrijven hebben zich intus-
sen aangesloten bij het legertje 
schuldeisers. | JOHN VERSLEIJEN

De Amerikaanse vrachtmaat-
schappij Centurion Cargo heeft   
haar drie jaar oude lijndienst tus-
sen Miami en Schiphol voorlopig 
stopgezet.
 
Volgens Europa-manager Paul 
Berntsen zijn de twee reguliere 
vrachtvluchten in de week ‘opge-
schort tot nader order’, maar wil het 
bedrijf ‘op termijn en waarschijnlijk 
al dit jaar’ met de lijndienst terugke-
ren op Schiphol. ‘Het is duidelijk een 
tijdelijke maatregel met het oog op 
een lopende reorganisatie in de VS’, 
voegt hij eraan toe
Berntsen zegt verder dat Centurion 
Cargo en zusterbedrijf Sky Lease de 
komende tijd de Europese markt via 
Schiphol zullen blijven bedienen 
maar dan met chartervluchten. Er 
zou zelfs sprake zijn van meer char-
ters, voegt hij er aan toe. ‘De deur 
voor Europa gaat dus zeker niet 
dicht bij ons’, aldus de manager. ‘We 
beschikken over vier B747-400F’s en 
daar komen er nog twee bij de ko-
mende tijd. Die zullen we deels op 
Europa gaan inzetten.’

Rechtszaken
Hij wijst er verder op dat het eigen 
verkoopbureau van Centurion Car-
go op Schiphol ‘gewoon openblijft ’.  
De Nederlandse Europa-manager 
kan verder niet ingaan op de achter-
gronden van het besluit van Centu-
rion om de enige lijndienst op Euro-
pa tijdelijk stop te zetten.  
Het staken van de dienst is ook 
slecht nieuws voor Menzies Cargo, 
dat de vrachtafh andeling op Schip-
hol verricht voor de Amerikaanse 
vervoerder. Begin september kreeg 
de Schotse afh andelaar al te horen 
dat Martinair, zijn grootste klant op 
Schiphol, de vrachtvloot fl ink zal in-
krimpen de komende jaren.
In de internationale vakpers wordt 
al enige tijd gespeculeerd over een 
mogelijk faillissement van de Ame-
rikaanse vrachtmaatschappij, die in 
juni 2011 begon met vrachtvluchten 
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Spoor wordt steeds stiller, ’s nachts 
langzamer rijden is ook een optie

OMGEVINGSHINDER

626 miljoen voor de hoofdspoorwe-
gen 
Volgens Mansveld is de situatie in 
vergelijking met het jaar 2006 al 
aanmerkelijk verbeterd: een gemid-
delde reductie op het hele hoofdnet 
van 2,5 decibel. Dat lijkt niet al te 
veel, maar het betekent eff ectief een 
bijna-halvering van de herrie. 
Dat is bereikt met een pakket maat-
regelen. Eén daarvan is het toepas-
sen van zogenoemde raildempers, 
stalen of kunststof blokken, die aan 
de zijkant van spoorrails worden be-
vestigd. Inmiddels is ongeveer hon-
derd kilometer spoor van die dem-
pers voorzien. Ze kunnen een 
geluidswinst van ongeveer drie deci-
bel opleveren. 
Ze worden vaak toegepast in combi-

Het Nederlandse spoornet wordt 
steeds stiller, maar het kan nog een 
stuk beter. 

Dat is de strekking van een brief over 
omgevingshinder door spoor, die 
staatssecretaris Wilma Mansveld 
naar de Tweede Kamer heeft  ge-
stuurd.
Spoorbeheerder ProRail heeft  sinds 
medio 2012 de verantwoordelijk-
heid voor het verminderen van la-
waai rondom spoorwegen. Dit nadat 
de Raad van State een jaar eerder 
twee belangrijke spoortrajecten (bij 
Utrecht en Arnhem) had tegenge-
houden, omdat die te veel overlast 
zouden veroorzaken. Dat program-
ma om het lawaai te beperken mag 
wat kosten: 881 miljoen, waarvan 

Schiphol profi teert van 
tsunami aan iPhones 6 

LUCHTVRACHT

hern, mogen niet klagen. Deze Chi-
nezen hebben een groot deel van de 
Europese vrachtvluchten op Schip-
hol geconcentreerd, waardoor de 
vrachtoverslag van de Nederlandse 
luchthaven net als vorig jaar bij de 
komst van de nieuwe Xbox  weer een 
groeispurt zal laten zien de komende 
maanden. 

Vrachttarieven
Dit extra volume komt boven op de 
sterke stijging in tonnage van de eer-
ste acht maanden van dit jaar van 
8,6%. In totaal heeft  de luchthaven 
met nog vier maanden te gaan de 
magische grens van 1 miljoen ton 
luchtvracht dit jaar al overschreden. 
Experts verwachten tevens dat de 
aanvoer van iPhones vanuit China 
zal leiden tot een tijdelijke opleving 
van de vrachtprijzen vanuit het land. 
Goed nieuws voor de vrachtmaat-
schappijen die al enige tijd klagen 
over dalende winstmarge op het ver-
voer van luchtvracht. 
In de VS zijn het vooral de koeriers-
bedrijven UPS en FedEx die de lu-
cratieve distributiecontracten voor 
de iPhones in de wacht hebben we-
ten te slepen. In Europa gaat verder 
het Russische ABC Cargo, dat ook 
op Schiphol vliegt, de iPhones ver-
voeren. De namen van KLM en TNT 
worden nergens genoemd. | JV

Naar schatting tachtig miljoen
iPhones 6 zal Apple de komende 
weken door de lucht laten vervoe-
ren naar de grote afzetmarkten in 
Nood-Amerika en Europa. 
 
Dat is niet alleen goed nieuws voor 
de fans van de Apple-smartphones, 
maar ook voor Schiphol, dat een 
groot marktaandeel heeft  in Europa 
op het gebied van vrachtvluchten uit 
China. 
De iPhone 6, waarvan de eerste 
exemplaren vorige week in de win-
kels arriveerden, komt uit de fabrie-
ken van Foxconn bij de Chinese stad 
Zhengzhou en zorgt voor veel eufo-
rie bij de luchtvaartmaatschappijen. 
De meeste vrachtdiensten vanuit 
Zhengzhou zijn al voor maanden 
volgeboekt, melden analisten. De 
Apple-producten zorgen vlak voor 
het begin van het winterseizoen 
voor extra inkomsten die de vaak 
noodlijdende maatschappijen op 
vrachtgebied goed kunnen gebrui-
ken. 
Onder meer het Luxemburgse Car-
golux, dat juist is begonnen met een 
derde vrachtdienst in de week op 
Zhengzhou, profi teert van de aan-
voer van de nieuwe iPhone-genera-
tie. Ook de Chinese maatschappijen, 
waaronder Cathay Pacifi c, China 
Airlines, Air China, China Sout-

natie met betonnen dwarsliggers. 
Die zijn in principe stiller dan de tra-
ditionele spoorbielzen, die de afgelo-
pen decennia op grote schaal zijn 
vervangen. Inmiddels is ruim 60% 
van het spoornet voorzien van be-
tonnen dwarsliggers. Volgens Mans-
veld is dat in 2016 al 69%. 
Daarnaast noemt zij nog een aantal 
andere maatregelen. Eén van de op-
ties is het simpelweg langzamer la-
ten rijden van goederentreinen in de 
nachtelijke uren. Daar wordt bij on-
der meer Geldermalsen, Tricht en 
Rosmalen al mee geëxperimenteerd. 
Het probleem speelt onder meer op 
de Betuweroute en Mansveld laat op 
dit moment uitzoeken wat er aan ge-
daan kan worden en hoeveel dat gaat 
kosten. | ROB MACKOR
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vóór marktaandeel

schepen charteren.
Dat betekent zeker niet dat de De-
nen helemaal niet investeren in een 
nieuwe vloot. Maersk Line doet ko-
mende jaren een miljardeninveste-
ring in nieuwe schepen. De contai-
nercarrier verwacht in de periode 
2015-2019 jaarlijks 3 miljard dollar 
te steken in de aanschaf van extra 
containercapaciteit.
De huidige orderportefeuille vol-
doet niet aan de groei van de markt. 

Tussen 2017 en 2019 moet er 
425.000 teu aan capaciteit extra 
worden geleverd om aan de vraag 
te kunnen voldoen. Dit komt over-
een met de aanschaf van 23 Triple 
E-schepen van ruim 18.270 teu.

Tarieven
A.P. Møller-Maersk verwacht dat 
in 2015 en 2016 de vraag met 4 tot 
6% per jaar zal toenemen. Maersk 
wil in 2015 de capaciteit daarom 

met 7% laten groeien en met 4 tot 
6% in het jaar daarna. De tarieven 
voor containervervoer zullen op de 
langere termijn dalen, verwacht 
Maersk. 
Maritiem onderzoeksbureau Sea-
Intel concludeert in een analyse dat 
de capaciteitsuitbreiding van 
Maersk niet bedoeld is om het 
marktaandeel te vergroten. Vol-
gens de analisten is de strategie van 
de rederij er puur op gericht om 
winstgevendheid te vergroten.
De extra kosten die in 2015 ge-
maakt moeten worden om te vol-
doen aan de nieuwe zwavelnormen 
worden doorberekend aan de klan-
ten, liet Maersk verder weten.
Daarnaast verwachten de Denen 
veel profi jt te halen uit de 2M alli-
antie. De tienjarige samenwerking 
met de Zwitserse containercarrier 
MSC moet jaarlijks een besparing 
van 350 miljoen dollar (272 mil-
joen euro) opleveren.

Bunkerkosten
Dat Maersk erg bezig is met het 
verlagen van de kosten, blijkt ook 
uit de mededeling dat de rederij de 
bunkerkosten wil blijven verlagen. 
De lagere bunkerkosten waren in 
2013 samen met de dalende brand-
stofk osten de belangrijkste drijfve-
ren van de winstgroei. Maersk Line 
behaalde een nettoresultaat van 1,5 
miljard euro, een verdrievoudiging 
ten opzichte van het jaar ervoor.
In augustus verhoogde Maersk nog 
zijn winstverwachting voor het ge-
hele jaar, geholpen door kostenbe-
sparingen en een hoger volume. 
Het gaat echter niet met alle divi-
sies goed. Bij transport- en logis-
tiek dienstverlener Damco en de 
tankerdivisie Maersk Tankers zal 
een grote herstructurering gaan 
plaatsvinden. De operationele kos-
ten bij de tankerdivisie moeten ko-
mende jaren zelfs met 12% naar be-
neden.
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Het regent
 megacarriers

De twintig grootste containerrederijen hebben gemiddeld een 

vijfde van hun bestaande capaciteit aan extra schepen in de 

orderboeken staan. De wereldwijde containercapaciteit groeit 

daardoor nog steeds, ondanks reële zorgen over overcapaciteit.

Voor Maersk zijn nog tien Triple-E schepen in de maak.
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N
aast slow steaming is 
schaalvergroting een 
van de grootste
kostenreducerende 
maatregelen die con-

tainerrederijen kunnen nemen, en 
dat is terug te zien in de orderboe-
ken. Veel van de twintig grootste 
rederijen hebben containerschepen 
van 13.000 teu of meer in de boe-
ken staan. Vraag is of dit de overca-
paciteit in de containervaart nog 
verder uitbreidt. Daarover zijn de 
meningen verdeeld. 
Volgens Maersk-CEO Søren Skou is 
dat inderdaad het geval. ‘De indu-
strie blijft  geplaagd worden door 
overcapaciteit en een onbalans tus-
sen vraag en aanbod die opgebouwd 
is over vele jaren’, zegt hij tegen de 
Journal of Commerce. ‘We moeten 
nu een bedrijf bouwen dat dit kan 
doorstaan.’ Opvallend is dat Maersk 
zelf één van de grote bestellers in de 
lijnvaart is. 
Een heel andere mening heeft  de 
nieuwe Hapag-Lloyd-CEO Rolf 
Habben Jansen. Hij noemt in het-
zelfde medium de overcapaciteit 
‘zwaar overdreven’. ‘Het is een beet-
je een sprookje’, zegt hij. ‘Het is iets 
dat makkelijk wordt gezegd, maar 
doorgaans met weinig goede data 
om het te ondersteunen.’ 
Wat wel duidelijk is, is dat de contai-
nervloot groeit. De twintig grootste 
rederijen hebben samen 235 sche-
pen in de orderboeken staan, goed 
voor ruim 2,7 miljoen teu. Dat is 
zo’n 20% van hun bestaande capaci-
teit en bijna 15% van de totale capa-
citeit die nu actief is op de interna-
tionale wateren. Om een exact beeld 
te krijgen van de vlootgroei moet 
ook de gesloopte capaciteit bekeken 
worden. Maar deze informatie is 
moeilijk te achterhalen omdat er nog 
altijd schepen via meer of minder 
schimmige verkoopdeals hun weg 
richting sloopstranden vinden. Be-
kend is wel dat het vooral de oudere 
en kleinere tonnages zijn die de 
markt verlaten terwijl de grote mo-
derne schepen er aan de bovenkant 
hard instromen. 
Aan de top van de nieuwbouwlijst 

staat Mediterranean Shipping Com-
pany (MSC), dat 49 schepen in aan-
bouw heeft  met een totale capaciteit 
van 584.940 teu. 

Transparant
Begin september, toen er nog drie 
extra schepen in MSC’s orderboek 
stonden, meldde het maritieme on-
derzoeksbureau Alphaliner dat het 
gaat om 17 schepen in de range van 
16.000 tot 19.000 teu en 35 zoge-
noemde handy neo-panamax sche-
pen van 8.800 tot 9.400 teu. MSC’s 
orderboek is verre van transparant. 
Veel schepen worden besteld op ba-
sis van langdurige chartercontrac-
ten met andere scheepseigenaren en 
de in Zwitserland gevestigde Italia-
nen hebben niet de gewoonte om te 
communiceren over hun aankopen. 
Toch zijn inmiddels een vijft al be-
stelde schepen van 19.000 teu ge-
linkt aan MSC. Drie via de in Mona-
co gevestigde Scorpio Group en twee 
via China’s Bank of Communicati-
ons. 

Volgens Alphaliner zal MSC met 
deze mega-order het lang regerende 
Maersk Line in 2016 van zijn troon 
stoten. Dat meldde het onderzoeks-
bureau begin september, toen 
Maersk Line nog 182.000 teu in be-
stelling had, te weten de laatste tien 
Triple-E’s die Maersk Line in 2011 
besteld heeft . Maar niet lang na Al-
phaliners bericht kondigde Maersk 
Line aan de komende vijf jaar drie 
miljard dollar per jaar te gaan inves-
teren in nieuwe schepen met een to-
tale capaciteit van 425.000 teu. Deze 
nieuwe schepen, die voornamelijk 
een laadvermogen van 14.000 teu 
hebben, moeten tussen 2017 en 2019 
worden geleverd. Het orderboek van 
de Denen is inmiddels al opgelopen 
tot 14 schepen. Of MSC de eerste 
plaats lang zal bezetten is dus nog 
maar de vraag. 

Op de tweede plaats van de nieuw-
bouwlijst staat CMA CGM, dat in 
totaal 39 schepen laat bouwen. Zes 
daarvan hebben een capaciteit van 
17.700 teu. Met de vorming van Oce-
an Th ree heeft  de Franse rederij er-
voor gezorgd dat aan schaalvoordeel 
geen gebrek is. Naast de eigen grote 
schepen brengt de Arabische part-
ner UASC een moderne vloot van 
ultragrote containerschepen mee de 
alliantie in. UASC heeft  momenteel 
elf 14.500 teu grote en zes 18.800 teu 
grote schepen in aanbouw. De capa-
citeit van de rederij wordt daarmee 
bijna verdubbeld. De Chinese part-
ner van Ocean Th ree, CSCL, brengt 
vijf schepen van 19.000 teu mee. 
2M (Maersk Line en MSC) en Ocean 
Th ree zijn de enige twee allianties 
met dergelijke containergiganten in 
hun vloot. G6 (APL, Hapag-Lloyd, 
Hyundai Merchant Marine, MOL, 
NYK en OOCL) en CKYHE 
(Cosco,“K” Line, Yangming, Hanjin 
en Evergreen) hebben die niet.  
De enige drie rederijen die geen 

schepen in bestelling hebben zijn 
het Israëlische Zim, dat onlangs ge-
herstructureerd moest worden van-
wege hoge schulden, APL en Hapag-
Lloyd. De huidige tarieven zijn te 
laag om de investeringen voor grote 
schepen te rechtvaardigen, vindt 
Habben Jansen. 

Zegen
Overigens is Hapag-Lloyd wel fl ink 
gegroeid door de overname van de 
containeractiviteiten van het Chi-
leense CSAV. Door die overname, 
die recent de zegen van de Europese 
mededingingsautoriteiten heeft  ge-
kregen, krijgt de Duitse rederij er in 
één klap meer dan vijft ig schepen bij 
en stijgt het bedrijf van zes naar  vier 
op de wereldranglijst. 
Naast de grote brandstofeffi  ciënte 
schepen worden er ook veel neo-pa-

namax schepen besteld, vanwege de 
uitbreiding van het Panamakanaal. 
Hoewel er straks schepen met een 
maximale containercapaciteit van 
13.000 teu door het kanaal kunnen, 
de zogenoemde maxi neo-panamax 
schepen, worden er opvallend ge-
noeg vooral kleinere schepen met 
een laadvermogen van 8.500 tot 
10.000 teu worden besteld, de handy 
neo-panamaxen. Die trend is vol-
gens Alphaliner ingezet in 2010. Re-
den hiervoor is dat deze schepen óók 
aantrekkelijk zijn voor een aantal 
handelsroutes die niet het kanaal 
doorkruisen. Dit type schepen werd 
voor het eerst besteld door MSC in 
september 2010. 
Ondanks de vlootgroei denkt Hab-
ben Jansen dat de containertarieven 
de komende jaren zullen stabilise-
ren vanwege de vorming van allian-
ties. Skou denkt daar anders over. 
‘De prijzen dalen en de toprederijen 
staan onder druk. We moeten een 
rederij bouwen die ook kan gedijen 
in een milieu van zwakke en dalen-
de tarieven’, zegt hij. 

350 miljoen
Dat is ook de reden dat de rederij in-
vesteert in de grote nieuwe schepen. 
Het zijn de grote operationele kos-
tenbesparingen die Maersk nog al-
tijd goed doen presteren. Maersk 
Line verwacht door de samenwer-
king met MSC jaarlijks 350 miljoen 
dollar extra te gaan besparen. 
Wie van de lage tarieven profi teren 
zijn de verladers, in ieder geval fi -
nancieel. ‘Maar tegelijkertijd resul-
teren deze tarieven in kunstgrepen 
als alliantievorming en general rate 
increases in de spotmarkt, wat wij 
met lede ogen aanzien’, zegt woord-
voerder Lodewijk Wisse van verla-
dersorganisatie EVO. ‘Hoe groot de 
daadwerkelijke overcapaciteit is we-
ten wij niet, maar het feit dat de ta-
rieven op de Azië-Europa handels-
route op een all time low staan geeft  
wel een onbalans aan. En uiteinde-
lijk is iedereen gebaat bij een even-
wichtige markt.’

TOBIAS PIEFFERS
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ALPHALINER TOP 20: OPERATED FLEETS AS PER 30 SEPTEMBER 2014
TOTAL OWNED CHARTERED ORDERBOOK

Rnk Operator TEU Ships TEU Ships TEU Ships % Chart TEU Ships % existing

1 APM-Maersk 2.811.345 588 1.574.536 252 1.236.809 336 44.0% 204.788 14 7.3%

2 Mediterranean Shg Co 2.507.997 501 1.057.735 193 1.450.262 308 57.8% 584.940 49 23.3%

3 CMA CGM Group 1.612.505 438 545.625 84 1.066.880 354 66.2% 371.036 39 23.0%

4 Evergreen Line 936.622 195 534.891 111 401.731 84 42.9% 187.840 15 20.1%

5 COSCO Container L. 819.202 163 486.043 99 333.159 64 40.7% 119.500 10 14.6%

6 Hapag-Lloyd 745.389 146 417.576 65 327.813 81 44.0%

7 CSCL 674.679 141 479.076 75 195.603 66 29.0% 105.036 6 15.6%

8 Hanjin Shipping 598.325 95 272.800 37 325.525 58 54.4% 56.140 6 9.4%

9 MOL 584.550 112 213.908 34 370.642 78 63.4% 90.030 9 15.4%

10 APL 565.281 99 386.543 50 178.738 49 31.6%

11 OOCL 526.019 97 332.719 47 193.300 50 36.7% 35.552 4 6.8%

12 Hamburg Süd Group 512.206 108 267.380 42 244.826 66 47.8% 75.334 8 14.7%

13 NYK Line 493.270 109 284.822 50 208.448 59 42.3% 112.000 8 22.7%

14 Yang Ming Marine Transport Corp. 414.244 90 212.475 43 201.769 47 48.7% 224.646 18 54.2%

15 Hyundai M.M. 387.780 59 159.326 21 228.454 38 58.9% 60.000 6 15.5%

16 PIL (Pacifi c Int. Line) 358.838 155 257.183 114 101.655 41 28.3% 35.001 9 9.8%

17 K Line 355.362 68 132.152 22 223.210 46 62.8% 138.700 10 39.0%

18 Zim 337.531 83 59.460 16 278.071 67 82.4%

19 UASC 293.811 49 198.164 26 95.647 23 32.6% 262.726 17 89.4%

20 CSAV Group 242.259 47 92.854 16 149.405 31 61.7% 65.100 7 26.9%

MSC zal in 2016 het lang regerende 
Maersk Line van zijn troon stoten.

Bron: Alphaliner
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E
én van de interessante 
landen voor de mari-
tieme en logistieke sec-
tor is Ghana. De Gha-
nese overheid plant een 

miljardeninvestering in de uitbrei-
ding van de belangrijkste haven, 
Tema, die 70% van de nationale 
goederenhandel faciliteert. Daar-
naast zorgen recente ontdekkin-
gen van vier nieuwe olievelden 
voor een forse uitbreiding van de 
off shore energiesector. Niet toe-
vallig dus, dat een achttiental be-
drijven zijn pijlen op dit land 
richt. Verenigd in de Port Deve-
lopment Partnership Africa-Net-
herlands (PDP) zijn onder andere 
Van Oord, Supermaritime Ghana, 
Smit Lamnalco, APM Terminals, 
STC en Port of Amsterdam. Geza-
menlijk bieden zij een volledig 
pakket van diensten aan, van de 
aanleg van infrastructuur tot en 
met management van de haven. 
Als PDP zijn de bedrijven één van 
de zeven spelers die meedingen 
naar de aanbesteding van de ha-
venuitbreiding in Tema. Zij werden 
door de Ghanese havenautoriteit 
geselecteerd uit een totaal van 53 
bedrijven die interesse toonden. De 
concurrentie is afk omstig uit Chi-
na, België, Zwitserland/Israël, Por-
tugal en Ghana zelf.
De overslag in de haven van Tema 
groeit snel. In 2003 bedroeg het 
aantal overgeslagen containers 
ruim 305.000 teu. Tien jaar later is 
dat bijna verdriedubbeld tot 
842.000 teu. Dat komt mede door-
dat de haven ook een belangrijke 
rol speelt in het transport naar de 
achterliggende landen Mali, Burki-
na Faso en Niger. Door de snelle 
groei slibt de haven dicht en ont-
staat er congestie bij de container-
terminals. Daarom heeft  de haven-
autoriteit besloten tot uitbreiding. 
Ook de schaalvergroting in de con-
tainervaart speelt een rol. Ghana 
wil geen lading missen doordat de 
haven de nieuwe grote schepen niet 
kan accommoderen. Het uitbrei-
dingsplan kent vijf fasen. 
De eerste fase bestaat uit het aan-
leggen van de basisinfrastructuur. 
Het gaat daarbij om landwinning, 
het aanleggen van golfb rekers en 
kades en het uitbaggeren van de ha-
ven van 11,5 naar 16 meter diepte 
zodat de haven de grootste contai-
nerschepen kan ontvangen. Ook 

wil de havenautoriteit tijdens deze 
fase vijf nieuwe ligplaatsen aanleg-
gen. Twee voor containerschepen, 
twee voor multi-purpose en ro/ro-
schepen en één voor de cruisevaart. 
De hierop volgende drie fasen rich-
ten zich op het bouwen van meer 
terminalcapaciteit voor containers 
en fruit en etenswaren. De laatste 
fase richt zich op de infrastructure-
le ondersteuning van de olieplat-
formen voor de kust. 
De waarde van de havenuitbreiding 
wordt door Ghana op 600 miljoen 
tot 1 miljard dollar geschat, zo 
blijkt uit lokale media. De zeven 
aanbiedingen verschillen echter in 
waarde van 489 miljoen tot 2 mil-
jard dollar, afh ankelijk van hoeveel 
fasen het aanbod bestrijkt. Het 
wachten is nu op de havenautoriteit 
die een winnaar moet kiezen. Ver-
wacht werd dat dit in mei zou ge-
beuren, maar vanwege fi nanciële 
problemen is er nog geen winnaar 
bekendgemaakt. Ghana kampt met 
een groot begrotingstekort en te-
ruglopende groei. ‘In de aanbeste-
ding is daarom opgenomen dat de 
winnende partij zelf fi nanciering 
moet regelen, wat vervolgens als le-
ning door Ghana wordt afgelost’, 
zegt general manager Maudy Keu-
lemans van de Netherlands-Afri-
can Business Council (NABC), een 
organisatie die Nederlandse private 
ondernemingen de Afrikaanse 
markt op helpt. ‘Er wordt nu onder-
zocht hoe zo’n constructie kan wor-
den ingericht, dit is de eerste keer 
dat dit op deze manier gebeurt.’ 
Ghana staat met deze fi nanciële si-
tuatie overigens niet model voor de 
andere Afrikaanse landen.
Het Internationaal Monetair Fonds 
(IMF) geeft  de Afrikaanse landen 

ten zuiden van de Sahara vrijwel al-
lemaal gunstige economische voor-
uitblikken voor zowel de korte als 
middellange termijn. Het gebied 
was in 2013 goed voor een groei van 
4,9%, hetzelfde niveau als het jaar 
daarvoor. Op veel plekken in het 
gebied is een middenklasse in op-
komst. ‘Iedereen wil straks een 
broodje en een drankje, dat is een 
enorme markt die ontstaat’, zegt 
business developer Geert de Jong 
van NABC. Ook voor de logistieke 
sector liggen er, buiten de haven-
ontwikkeling, enorme kansen, 
denkt hij. ‘Al die goederen moeten 
vanuit de haven ook verder landin-
waarts. Om dat goed af te handelen 
is behoeft e aan een moderner we-
gennet en betere vervoersmidde-
len.’ Zo is in het havengebied van 
Ghana het Nederlandse Van Vliet 
Trucks gevestigd, dat daar (tweede-
hands) vrachtwagens verkoopt. ‘Ik 
denk dat veel bedrijven zich niet 
bewust zijn van de enorme kansen 
die er in Afrika liggen.’ Toch blijft  
er een fi nanciële onzekerheid aan 
het gebied zitten. Afrika’s groei en 
handel is sterk gebonden aan de 
vier opkomende economieën Bra-
zilië, Rusland, India en China 
(BRIC). 
Maar de groei in deze landen is ge-
stokt en daardoor verminderen de 
uitgaven van deze landen in het 
buitenland. Mochten de groei en 
uitgaven van deze landen verder te-
ruglopen dan kan dat een grote im-
pact hebben op de Afrikaanse lan-
den. Maar ondanks deze fi nanciële 
onzekerheid blijven de achttien Ne-
derlandse bedrijven verdere ont-
wikkeling in het gebied onderzoe-
ken en opstarten. 
Opleidingsinstituut STC tekende 
tijdens een handelsmissie naar 
Ghana afgelopen juni een overeen-
komst met de Ghanese havenauto-
riteit om een Port Training Facility 
op te zetten in Tema. Via dit trai-
ningscentrum wil het STC de loka-
le bevolking opleiden voor uiteen-
lopende havenlogistieke functies. 
‘De lokale bevolking moet gebaat 
zijn bij de investeringen en de werk-
gelegenheid die daaruit voorkomt’, 
zegt onderzoeker Maurice Jansen 
van STC. Hij verwijst daarbij naar 
China. ‘Als Chinese bedrijven er-
gens grondstoff en kunnen krijgen, 
komen ze met hun eigen materieel 
en hun eigen mensen om dat te 

Nederlanders 
willen Afrikaanse 

havens aanpakken
Snelgroeiende handelsvolumes in Afrika zorgen voor een grote behoefte aan 

moderne infrastructuur en transport. Achttien Nederlandse maritieme en 

logistieke bedrijven proberen hier op in te spelen, maar fi nanciële 

onzekerheden maken dit niet eenvoudig.

DEELNEMERS PDP 

Bam International, Van Oord, 
Deep, Deltares, Boskalis, IHC Mer-
wede, CWT Commodities, Portsi-
de, Smit Lamnalco, Supermaritime 
Ghana, APM Terminals, Damen, 
STC en Shore & Offshore Security, 
Port of Amsterdam, MTBS, Beren-
schot en Unesco-IHE.
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De schrik zit er diep in. We zien artsen 
in astronautenpakken, die in de klam-
me tropenhitte zieke West-Afrikanen 
onderzoeken op het gevreesde e-
woord: ebola. Het is lang geleden dat 
een zo dodelijk virus, met mortaliteits-
percentages rond de 70, als een spook 
rondwaarde. Schattingen van het aan-
tal besmettingen lopen al tot 20.000 in 
november en er zullen miljarden nodig 

zijn voor de bestrijding.

Ondanks enig lokaal bijgeloof dat het juist de astronauten-
pakken zijn die de ziekte verspreiden, heb ik er alle vertrou-
wen in dat het uiteindelijk zal lukken om het tij te keren. Het 
is nog geen Armageddon. Medische wetenschappers werken 
hard aan een vaccin en de wereldgemeenschap beseft , na een 
aarzelend begin, dat optreden vereist is. 

Intussen loopt de schade snel op. Niet alleen die aan mensen-
levens, de ergste vorm van schade, maar ook in iets banalere 
zin: de economie. De scheepvaart op West-Afrika wordt er 
door getroff en (lees ook pagina 13). Datzelfde geldt voor de 
luchtvaart, nu nog maar weinig maatschappijen de getroff en 
landen aandoen.

Het goede nieuws is dat, anders dan bij ellende in het verle-
den, de economie in sub-Sahara Afrika in het algemeen een 
stuk robuuster is. De groeipecentages die landen als Ghana 
en Angola halen lagen lange tijd een stuk hoger dan die van 
de Europese Unie. Deels heeft  dat met grondstoff en te maken, 
olie en gas die met name voor de kust gevonden worden. Zo-
als in booming Angola, dat zelfs arbeidskrachten uit het land 
van de vroegere kolonisator, Portugal, weet te trekken.

Een aparte, omgekeerde beweging, die alleen begrepen kan 
worden in het licht van de eurocrisis.

Ik kan me los van de economische kansen wel wat voorstel-
len bij die beweging. Het aloude continent heeft  iets magisch, 
de rode grond, de fraaie natuur en de gulle lach die veel van 
de bewoners steevast mee lijken te dragen, ongeacht de om-
standigheden.

Maar wie goed observeert, zal ook bemerken dat logistiek 
niet altijd het sterkste wapenfeit is van Afrika. Reden voor 
een compleet consortium van Nederlandse bedrijven om hier 
een apart platorm voor op te zetten, het Port Development 
Partnership Africa-Netherlands (zie artikel hiernaast).

Kansen liggen er dus nog genoeg, ook voor het Nederlandse 
bedrijfsleven. Neem de fi rma CSI (niet te verwarren met het 
gelijknamige tv-programma...): deze Amsterdamse club ver-
voert aardappelen, uien en trucks naar West-Afrika en neemt 
weer andere zaken mee terug (zie pagina’s 14 en 15). Kwestie 
van ondernemerschap en een fl inke dosis lef, want het zijn 
wel verschillende ladingstromen die je weer met elkaar moet 
verknopen.

Een bijkomend voordeel is dat het continent ook een prima 
afzetmarkt is voor tweedehands artikelen. Zoals Harry Veld-
man het formuleert, in Afrika wordt alles tot het laatste 
moertje hergebruikt. Ik heb auto’s zonder ramen, stoelen en 
achterbank de berg op zien rijden in Ghana. Gewoon zitten 
op het chassis en knallen met de wagen. Improviseren kun-
nen ze, dat staat vast.

Omgekeerde beweging
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winnen en de nodige infrastruc-
tuur aan te leggen. Daar heeft  een 
land niets aan, beter is het om de lo-
kale bevolking de kennis te geven 
om dit zelf te doen.’ Medewerkers 
van STC zijn nu in Ghana om deze 
trainingsfaciliteit op te zetten. 

Te laat
Jansen onderzoekt voor zowel STC 
als de Erasmus Universiteit Rotter-
dam hoe partnerships voor haven-
ontwikkeling het opzetten van vol-
ledige havenclusters het beste 
kunnen benaderen. ‘Een van de 
conclusies die ik tot nu toe getrok-
ken heb is dat in het buitenland het 
opleidingsaspect veel te laat wordt 
opgepakt’, zegt Jansen. ‘In veel 
minder ontwikkelde landen is het 
gebruikelijk om eerst alle infra-
structuur aan te leggen en pas als 
dit eenmaal klaar is mensen te gaan 
opleiden. Dat betekent dat de infra-
structuur nog een tijd ineffi  ciënt 
wordt gebruikt totdat medewerkers 
goed zijn getraind, dat is zonde. Be-
ter is het om gelijktijdig te beginnen 
met opleiden.’ 
Jansen maakt in zijn onderzoek ge-
bruik van de Logistics Performace 

Index die landen beoordeelt op ba-
sis van de kwaliteit van de infra-
structuur, logistieke competentie 
(kennis en vaardigheden) en doua-
nediensten. Dat geeft  een beeld van 
de kwaliteit van internationale zen-
dingen, dus stiptheid, snelheid en 
de mate van track & tracing. Op ba-
sis van deze waarden krijgt het land 
een cijfer in de index. ‘Hierdoor 
worden de zogenoemde logistieke 
gaten tussen ver ontwikkelde lan-
den en landen met een laag of mid-
dellaag inkomen duidelijk zicht-
baar. Ook is zichtbaar op welk 
gebied het grootste gat ligt, zodat 
daar tijdens de ontwikkeling van 
een haven effi  ciënt op in kan wor-
den gespeeld.’ 
Uit de index blijkt dat het Afri-
kaanse gebied (hoewel er fl inke 
verschillen tussen de landen zijn) 
op alle fronten achterloopt bij Ne-
derland en andere westerse gebie-
den. Dat is goed nieuws voor de be-
drijven in het Port Development 
Partnership. Er zijn in Afrika veel 
havens, en dus veel potentiële pro-
jecten. 

TOBIAS PIEFFERS
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De Logistics Performace Index toont de logistieke kracht van een land gebaseerd op zes pijlers. In Nederland (rood) zijn al die pijlers ver ontwikkeld. Somalië (groen) scoort, behalve op ‘douane’, het laagst.
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Varen in tijden van ebola
De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft 

de handen vol aan de bestrijding van ebola. Tegelijk probeert 

ze de economie van de regio overeind te houden.

als verstekelingen en mensen die uit 
zee gered worden, de ziekte met zich 
mee kunnen dragen.
Containerrederijen die op West-
Afrika varen, hebben hun vaarsche-
ma’s aangepast en in veel gevallen 
aanlopen in havens van de getroff en 
landen geschrapt. Een aantal van 
hen, waaronder Hapag-Lloyd, heeft  
een Inspectietoeslag ingevoerd om 
de kosten van extra veiligheidsmaat-
regelen te dekken. De Duitse rederij 
brengt vanaf 21 september een toe-
slag in rekening van 250 dollar per 
twintigvoeter en 350 dollar per veer-
tigvoeter voor alle vervoer van en 
naar Senegal, Ivoorkust, Ghana, 
Togo, Benin en Nigeria.
Volgens Hapag zijn de kosten van de 
extra maatregelen namelijk ‘enorm’. 
Zo heeft  Ivoorkust verplichte medi-
sche controles ingevoerd voor alle 
schepen die afk omstig zijn uit één 
van de getroff en landen en die voor 
de kust van Abidjan ten anker gaan. 
Pas als vaststaat dat er geen ebola-
gevallen aan boord zijn, mag er een 
loods aan boord komen om het schip 
de haven binnen te brengen. Volgens 
Hapag kunnen de inspectieteams 
maar twee schepen per dag aan, ‘wat 
leidt tot enorme vertragingen en bij-
komende eff ecten, zoals het afl eiden 
van schepen naar andere havens en 
extra overslag’.

W
est-Afrika kampt 
momenteel met 
de grootste en 
dodelijkste ebo-
la-uitbraak uit 

de geschiedenis. Naar schatting zijn 
al meer dan drieduizend mensen 
aan de ziekte bezweken. Analisten 
gaan er vanuit dat het werkelijke 
dodental veel hoger ligt. In Liberia 
zijn de meeste slachtoff ers; hier wa-
ren medio deze week 1.830 doden 
geteld. Ook in Liberia’s buurlanden 
Guinee en Sierra Leone eist het 
ebola-virus veel levens.
Als er niet heel snel eff ectief ingegre-
pen wordt, gaat de groei van ebola 
exponentieel door en kunnen er be-
gin november meer dan 20.000 
mensen besmet zijn. Dat cijfer meld-
de het Ebola Response Team van de 
World Health Organization op 23 
september in het New England Jour-
nal of Medecine. Tot nu toe ging de 
Wereldgezondheidsorganisatie er-
van uit dat het totaal aantal besmet-
tingen tot maximaal 20.000 zou op-
lopen. Dat aantal lijkt dus veel eerder 
bereikt te worden dan tot nu toe ver-
wacht werd.
Hoewel de epidemie sneller om zich 
heen grijpt dat aanvankelijk ver-
wacht, lijkt de regio voor de scheep-
vaart nog wel redelijk bereikbaar. 
Eind augustus had het er nog alle 
schijn van dat de lijnvaart op West-
Afrika vast zou lopen omdat een 
aantal landen in de regio schepen 

weerde, die eerder in een van de ge-
troff en landen waren geweest. Dat 
gold bijvoorbeeld voor Gabon, Ka-
meroen, Congo en Equatoriaal Gui-
nea, die schepen de toegang weiger-
den, die afk omstig waren uit de 
‘ebola-landen’ Guinee, Sierra Leone, 
Liberia, Nigeria en Senegal.

Huisarrest
De Wereldgezondheidsorganisatie 
meldde op 22 september dat de ebo-
la-uitbraak in de laatste twee landen 
onder controle was, maar ook dat 
het totale aantal besmettingen opge-
lopen was tot 5.762. Die dag kwam er 
ook een einde aan een landelijk drie-
daags huisarrest in Sierra Leone, dat 
de regering in samenwerking met 
hulporganisaties had georganiseerd 
om alle besmette gevallen op te kun-
nen sporen.
Tot verbazing van sommigen heeft  
de WHO steeds geweigerd om een 
algemeen negatief reisadvies af te ge-
ven voor de getroff en landen. De or-
ganisatie wilde daarmee voorkomen 
dat de toch al kwetsbare regio behal-
ve door een medische ramp ook 
door een economische crisis zou 

worden getroff en. In een verklaring 
liet de WHO weten dat het afgelas-
ten van vluchten en het afk ondigen 
van andere reisrestricties voor zee- 
en luchtvervoer tot gevolg zou heb-
ben dat de betrokken landen geïso-
leerd worden, wat leidt tot vergaande 
economische gevolgen. Ook zou dit 

de hulpverlening belemmeren. ‘Om 
die reden vaardigen we geen alge-
meen negatief reisadvies uit’, aldus 
de WHO.
De International Maritime Organi-
zation (IMO) heeft  zich aangesloten 
bij de Ebola Travel and Transport 
Task Force. De ‘scheepvaartafdeling 
van de VN’ hoopt zo een bijdrage te 
kunnen leveren aan het indammen 

van de dodelijke virusziekte. In die 
Ebola Task Force zitten verder onder 
meer luchtvaartorganisaties ICAO 
en IATA, de WHO zelf, en een aan-
tal andere transport-gerelateerde or-
ganisaties zoals de International 
Chamber of Shipping en de Cruise 
Lines International Association. De 
werkgroep is vooral gericht op het 
monitoren van de situatie en voor-
lichting. 

Aanbevelingen
IMO heeft  een circulaire verspreid 
met aanbevelingen voor personen, 
bedrijven en andere organisaties, die 
per schip in het risicogebied komen. 
Zo moeten opvarenden van schepen 
die ziekteverschijnselen vertonen 
zich onmiddellijk laten behandelen 
en moeten opvarenden die contact 
gehad hebben met ebola-patiënten 
aan boord geïsoleerd worden. De or-
ganisatie adviseert de getroff en lan-
den verder om iedereen die met on-
duidelijke ziektesymptomen het 
land per schip of vliegtuig wil verla-
ten, grondig te screenen. Verder 
waarschuwt ze dat ook personen 
met een onduidelijke herkomst, zo-
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De inspectieteams 
in Ivoorkust kunnen 
maar twee schepen 
per dag controleren.

ROB MACKOR

Artsen Zonder Grenzen aan het werk in een ebola-kliniek in Liberia.
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Piepers, uien en heel veel trucks 
Voor de Rotterdamse zakenman 

en  Afrika-kenner Harry Veldman (61) 

was een zwaar auto-ongeluk in Afrika 

in 2007 een keerpunt in zijn carrière.

D
e huidige eige-
naar van  Cargo 
Shipping Interna-
tional (CSI) was 
destijds al meer 

dan twintig jaar werkzaam voor 
de Nederlandse rederij Nile-
Dutch, maar ‘als je fl ink wat 
botten in je lichaam hebt gebro-
ken en weken moet stilliggen, 
ga je nadenken over de toe-
komst’.
Veldman wist al heel snel dat hij 
iets anders wilde gaan doen met 
z’n leven. ‘Ik ben eerst nog meer 
projectmatig aan de slag gegaan 
voor NileDutch, maar mijn za-
kelijke ideeën lagen steeds ver-
der af van die van de directie. 
Uiteindelijk zijn we in goed over-
leg in 2011 uit elkaar gegaan’,  
blikt hij terug vanuit het Rotter-
damse fi liaal van CSI, dat een 
halve etage beslaat in een oud 
herenpand aan het Haringvliet. 
Na een sabbatical van een half 
jaar nam Veldman eind 2011 een 

belang van 70% in het Amsterdamse 
Cargo Containers Ymond (CCY), 
een dochterbedrijf van de Ter Haak 
Groep. ‘Ik kende eigenaar Richard 
ter Haak goed. Een andere zaken-
vriend,  Nol van Vliet van Van Vliet 
Trucks, was sterk in de export van 
gebruikte vrachtwagens op Afrika. 
Met mijn ervaring van de Afrikaan-
se markt zag ik hier een goede basis 
om zelf iets te beginnen.’  

IJmond
Het eerste wat hij deed, was het 
naambordje van het Amsterdamse 
expeditiebedrijf verwisselen met het 
meer internationaal aansprekende 
CSI. Dat de oude fi rmanaam on-
danks deze naamswijziging nog op 
folders en op de site van de Ter Haak 
Groep hardnekkig voortleeft , ziet hij 
niet als een probleem. ‘Dat verhaal 
van CCY is echt over’, verzekert 
Veldman. ‘Wij profi leren ons nu 
vooral internationaal. Daar past een 
verwijzing naar de IJmond niet meer 
bij. Daarnaast hebben wij de lokale 

CSI verricht voor zakenpartner Van Vliet Trucks veel zeetransport van aangepaste trucks voor hulpverleningsorganisaties in Afrika.

‘In Afrika wordt niets weggegooid maar 
alles tot het laatste moertje hergebruikt.’

nog deels op de diensten van BOCS 
naar Amsterdam vervoerd. Het ove-
rige ladingpakket is grotendeels 
weer beland in Antwerpen, zegt hij. 
Het feit dat Amsterdam weinig ex-
portlading heeft  en het aanlopen 
van de haven al heel snel met de zee-
sluis en sleepdiensten een extra kos-
tenpost van 20.000 tot 30.000 euro 
oplevert, zorgt er voor dat de busi-
nesscase voor de hoofdstad op Afri-
ka bijzonder moeilijk blijft , stelt hij. 
‘We blijven het als CSI proberen, 
maar we moeten ook realistisch zijn. 
Kijk maar eens naar de Europese ex-

port van tweedehands auto’s. Die is 
bijna geheel in handen van de Liba-
nezen in België. Er zijn daar zelfs ge-
specialiseerde garages. Dan kom je 
er als Amsterdam niet meer tussen.  
Amsterdam zal het meer moeten 
zoeken in een rol als transferium 
van binnenvaartdiensten en 
railshuttles naar de havens van Ant-
werpen en Rotterdam. Daar is meer-
waarde.  Daarnaast kan Amsterdam 
in de kustvaart straks profi teren van 
de strengere milieuregels op het ge-
bied van de zwaveluitstoot.’  

handel met klanten die bijvoorbeeld 
niet eens een vast woonadres had-
den,  beëindigd.’ In 2013 stapte Ri-
chard ter Haak geheel uit CSI en 
kocht Veldman samen met partner 
Jeroen Vroom het resterend belang.
CSI is nu met een vestiging in Am-
sterdam en Rotterdam deels de 
hoofdstad ontgroeid, ofschoon 
Veldman als geboren en getogen 
Rotterdammer de tweede havenstad 
van Nederland een bijzonder warm 
hart  toedraagt, zegt hij. ‘Dat klinkt 
misschien vreemd uit de mond van 
een Rotterdammer, maar ik heb bij-
voorbeeld in 2012 de Libanese rede-
rij Sallaum naar Amsterdam ge-
haald met een ro/ro-dienst op 
Afrika. De meeste rederijen zoals 
Delmas en ook NileDutch hadden 
toen al Amsterdam ingeruild voor 
Antwerpen. Alleen Grimaldi is ge-
bleven met twee diensten in de 
maand. Dat is overigens hoofdzake-
lijk de persoonlijke verdienste van 
Richard ter Haak.’ Met Sallaum wil-
de Veldman weer Amsterdam ‘op de 
kaart zetten’. Daarbij koppelde hij 
twee ladingstromen aan elkaar:  de 
import van gezaagd hardhout uit 
Afrika en de export van onder meer 
auto’s, trucks, bussen en tweede-
hands koelkasten naar West-Afrika. 
‘De import van hardhout uit onder 
meer Gabon en Kameroen was Am-
sterdam  grotendeels kwijtgeraakt 
aan Antwerpen, hoewel de meeste 

bedrijven die de houtimport contro-
leren in Nederland zijn gevestigd. 
Dan praat je over grote ladingpak-
ketten voor onder meer de weg- en 
waterbouw en de Intratuins van Ne-
derland.’ Via de nieuwe dienst wist 
Veldman de Nederlandse houtim-
porteurs op hun wenken te bedie-
nen. Het begin van een mooi ver-
haal, dacht hij. ‘Het vervoer van 
tropisch hardhout op autocarriers, 
dat daarvoor nog niet zo vaak was 
geprobeerd, was een gouden vondst. 
Het liep goed.’ Dat het dan toch al na 
een klein half jaar misliep, lag aan de 

ene kant aan de dienstverlening van 
de Libanezen die ‘bestendigheid 
miste’, aldus Veldman en verder aan 
de prijsdruk in de markt. Daarnaast 
maakten de strenge Nederlandse 
milieuregels het bijzonder lastig om 
gebruikte koelkasten naar Afrika te 
verschepen. ‘Die milieuambtenaren 
denken dat de koelkasten daar wor-
den gedumpt, maar ze weten niet dat 
in Afrika niets wordt weggegooid 
maar alles tot het laatste moertje 
wordt hergebruikt.’ 
Het Afrikaans hardhout wordt nu 
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HubHub, de service waarbij 

consumenten zelf de bestelde 

producten niet ophalen maar 

het bedrijf deze taak op zich 

neemt, heeft een mijlpaal 

bereikt. Het bedrijf heeft in een 

kleine vijf jaar na oprichting zijn 

150.000ste bezorging uitge-

voerd. Het ging hier om een 

Italiaanse designbank die op de 

derde etage van een Amster-

dams appartement bezorgd 

moest worden. 

Bergwerff Transport, de in 

Ridderkerk gevestigde Italië- 

specialist, is een nieuw meerja-

rig transportcontract aange-

gaan met Air France-KLM-
Martinair Cargo. Naast 

conventionele goederen gaat 

Bergwerff tijdgevoelige en 

geconditioneerde farmaceuti-

sche goederen vervoeren. Met 

import- en exportritten op de 

Italiaanse luchthavens van 

Milaan (Malpensa en Segrate), 

Bologna, Florence, Rome en 

Turijn verbindt Bergwerff 

Transport de grootste luchtha-

vens van Italië met Schiphol.

2W Logistiek uit het Zeeuwse 

Kapelle-Biezelinge heeft vier 

nieuwe DAF-trekkers in gebruik 

genomen. De nieuwe voertui-

gen zijn respectievelijk uitge-

rust met de zuinige, soepele en 

stille 370 pk en 440 pk elf liter 

Euro 6 motor. Een groot raam 

oppervlak zorgt ervoor dat de 

chauffeur alle aandacht op het 

verkeer kan richten. Het 

logistieke bedrijf werkt vooral 

voor de foodsector en ontstond 

in 2009 uit Wondergem-Kapel-

le en Van der Wekken Logistics 

Zierikzee.

C. van Heezik Vrieslogistiek 
heeft een vergunning gekregen 

om LZV’s te gaan inzetten. 

Verdichting van de stromen van 

en naar vrieshuis in Utrecht 

heeft er toe geleid dat de 

routes geoptimaliseerd kunnen 

worden. De uitbreiding van de 

transportcapaciteit is mede 

noodzakelijk door de acquisitie 

van een groot distributiepakket 

voor België. C. van Heezik 

Vrieslogistiek rijdt nu dagelijks 

naar de zuiderburen. Het 

inzetten van de LZV’s naar 

België laat voorlopig helaas op 

zich wachten, maar zal zodra 

dit wordt toegestaan onmid-

dellijk gebeuren, aangezien de 

LZV’s met name op langere 

trajecten kosten- en milieube-

sparend zijn. 

Prologis bouwt een 36.000 

vierkante meter groot nieuw 

distributiecentrum in Trade 

Port Noord te Venlo. Het 

distributiecentrum krijgt een 

hoogte van 12,2 meter, ledver-

lichting en een BREEAM 

duurzaamheidscertifi caat van 

‘very good’ en zal begin 

volgend jaar beschikbaar zijn 

voor verhuur. De faciliteit kan in 

potentie worden uitgebreid tot 

meer dan 70.000 vierkante 

meter. 

Internationaal transportbe-
drijf Boekestijn nam onlangs 

zeven nieuwe Iveco Stralis 

Hi-Way trekkers in gebruik. Een 

serie van zeven Stralis Cube-

trucks uit 2007 was aan 

vervanging toe. Boekestijn 

Transport Service werd opge-

richt in 1994, destijds met twee 

trekker-oplegger combinaties. 

Vandaag de dag beschikt het 

bedrijf uit Mill over zo’n 180 

trekkende eenheden. Men is 

zowel operationeel vanuit Mill 

als vanuit de Poolse stad 

Poznan. 

Het Vlaamse Herkules is 

verhuisd naar een nieuwe 

locatie in de Antwerpse haven. 

Het bedrijf is gespecialiseerd in 

machine- en industriële 

verhuizingen, het verhuizen van 

zware kunstwerken, projectex-

peditie en bevrachting van 

regulier en uitzonderlijk 

vervoer. Omdat de kantoren in 

Wilrijk na de fusie met de fi rma 

Hermess te klein bleken, werd 

uitgekeken naar een ander 

pand. Dit gebouw is uiterst 

functioneel met 830 vierkante 

meter magazijn, 140 vierkante 

meter kantoren en voldoende 

ruimte voor en naast het 

gebouw om de bestel- en 

vrachtwagens te kunnen 

parkeren. 

 BEDRIJFSNIEUWS  

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

redactie@nieuwsbladtransport.nl

  voor Afrika 
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CSI heeft  volgens Veldman in de af-
gelopen twee jaar een breed lading-
pakket op Afrika binnengehaald. 
‘We doen bijvoorbeeld veel logistiek 
als preferred forwarder voor het In-
ternationale Rode Kruis bij de zoge-
heten constructieve hulpverlening. 
Dat staat dus los van de rampenlo-
gistiek.’ De Nederlandse expediteur 
verzorgt daarbij het transport van 
voertuigen zoals ambulances en 
vrachtwagens. Ook daar werkt hij 
nauw samen met zakenpartner Van 
Vliet Trucks. Daarnaast worden 
door CSI ook tenten en dekens voor 
het Internationale Rode Kruis ver-
scheept. 

Nederlandse uien
Veldman wist verder via de komst 
van twee nieuwe medewerkers,
allebei voormalig werknemers van 
NileDutch, ook  een groot export-
pakket op het gebied van aardappe-
len en uien binnen te halen. ‘Naar 
die Nederlandse producten is een 
grote vraag in Afrika. We versche-
pen elke maand grote hoeveelheden 
met reefercontainers via Antwerpen 
naar alle landen tussen Mauritanië 
en Angola’, aldus de Afrika-specia-
list.
De bouwwoede in een aantal grote 
landen in Afrika zorgt ook voor veel 
vraag naar transport bij Veldman. 
Zo speelt hij met partner Van Vliet 
Trucks in op de steeds groter wor-

dende vraag naar machines en voer-
tuigen voor de wegenbouw. ‘Afzet-
markten zijn Ivoorkust, Ghana, 
Togo, Benin, Congo Brazzaville, 
maar ook Angola waar de infra-
structuur de laatste jaren enorm 
wordt aangepakt. De wegenbouw 
vraagt kiepwagens, graafmachines, 
maar ook bulldozers. Van Vliet 
Trucks, waar wij een beetje op exclu-
sieve basis voor werken, beschikt 
over een speciaal fi liaal dat zich be-
zighoudt met het opknappen en aan-
passen van dit wagenpark aan de 
specifi caties voor de lokale Afri-
kaanse markt. Bij grote projecten 
charteren we soms zelf de schepen’, 
aldus Veldman. 
Naast de import van hout zit hij te-
genwoordig ook in de invoer van se-
samzaad uit Afrika. ‘Je moet een 
beetje van alle markten thuis zijn in 
Afrika’, onderstreept hij. Andere 
producten zoals cashewnoten wor-
den niet meer rechtstreeks naar Eu-
ropa geëxporteerd en zijn voor ons 
niet interessant, legt hij uit. ‘Die 
gaan allemaal eerst naar het lage-
loonland India en komen via die weg 
naar Europa.’ Ook de off shore is 
voor hem geen markt. ‘We blijven als 
expediteur wel naar onze specialis-
men kijken. Je moet ook oppassen 
dat je niet verdrinkt in je eigen am-
bitie.’ 

ZAKENPARTNER 
VAN VLIET TRUCKS 
Van Vliet Trucks (Nieuwerkerk aan 
den IJssel) is een van de grootste 
aanbieders van nieuwe en ge-
bruikte trucks in Europa, meldt het 
bedrijf op de eigen site. 
Het ruime assortiment van meer 
dan 1.500 trucks bestaat uit 
vrachtwagens, trekkers, opleggers 
en speciale voertuigen zoals kip-
pers, kraanwagens, containersys-
temen, betonmixers, vuilniswa-
gens, koelwagens, tankwagens, 
brandweerwagens en machines. 
Van Vliet levert alle bekende mer-
ken van Astra, Caterpillar, DAF, 
Faun, Ginaf, Iveco, Magirus, MAN, 
Mercedes-Benz, Renault, Scania, 
Terberg, Terex, Unimog en Volvo.
Het bedrijf beschikt met dochter 
Van Vliet Services over een eigen 
werkplaats waar alle technische 
aanpassingen kunnen worden ver-
zorgd voor bijvoorbeeld tankwa-
gens, vrachtwagens voor perso-
nenvervoer, arrestantenwagens, 
ambulances. ‘Maatwerk naar 
wens’, heet dat bij het bedrijf.
Van Vliet Parts levert verder we-
reldwijd nieuwe en gebruikte on-
derdelen voor alle merken en
typen bedrijfswagens. In noodge-
vallen kunnen onderdelen binnen 
24 uur per koerier worden gele-
verd, stelt het bedrijf dat voor een 
groot deel actief is in Afrika. Ook 
heeft het bedrijf een ruim assorti-
ment 4x4, off-road voertuigen en 
terreinwagens van de merken 
Land Rover, Mercedes-Benz, Nis-
san, Mitsubishi en Toyota in het 
pakket. JOHN VERSLEIJEN
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Ook met uw tweet in de 
krant? met #NTnl springt u 
meer in het oog. Blijf op de 
hoogte en volg deze krant 
op www.twitter.com/ntnl

Maasvlaktes alleen toeganke-
lijk voor #trucks #Euro6 en 
‘nieuw’#Euro5. Vanaf 1 
oktober controles. #TLN
@HavenRotterdam 

We hebben een creatieve en 
zachte stad nodig om innova-
tie te bevorderen @paulvande-
laar #haveninnovatie 
@DSchonhage 

Kopstukken uit de luchtvracht-
sector gaan met elkaar in 
debat tijdens het Luchtvracht-
debat 2014. Het programma: 
http://bit.ly/1rnU3eJ @NTnl

Map with (all?) the European 
#intermodal terminals 
#PortofRotterdam #container 
#roro #train #truck #barge 
#EU http://www.intermodal-
map.com/freie-karte 
@PortOfRotterdam

CPB: Het wereldhandelsvolu-
me is in juli 2014 met 1,4% 
gestegen, volgend op een 
toename van 0,3% in juni. 
http://ow.ly/BUpQJ 
@fenedex

Could shared warehousing 
play a key role in helping 
technology companies operate 
in emerging markets? http://
bit.ly/1pon5FN 
@DHLsupplychain 

Maersk gaat weer nieuwe 
schepen kopen... Wat is de 
impact op de keten? http://bit.
ly/ZfPjNX @Rahied_ 

Waarom een nieuwe zeesluis? 
Waarom groter? Waarom 
eerder? Check the facts in de 
factsheet nieuwe, grote 
zeesluis. http://ow.ly/BXQob 
@HavenAmsterdam 

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

 Tweede dek naar 
Botlekbrug 

 Prinses Margriethaven 
geopend 

 Trucker krijgt straf voor 
dodelijk ongeluk door 
koffi ebeker 

 ‘Slechts’ vijf windparken 
op Noordzee 

 Biologische export stijgt 

 Nieuwe verkeersborden 
per 1 januari 2015 

 Contargo schrapt 
congestietoeslag 

Ze glanzen en blinken, opgepoetst 
voor hun grote moment op de moeder 
aller catwalks voor vrachtwagens: de 
Internationale Automobil-Ausstellung 
(IAA) in Hannover. Afgelopen week 
vond deze plaats, op 2 oktober is de 
laatste dag. Vanuit (met de klok mee) 
Zweden, Duitsland, Nederland, 
Frankrijk en zelfs China kwamen de 
fabrikanten opdraven met hun 
mooiste modellen.
Nu even geen modder, steenslag, 
regen, hagel of sneeuw, nu even geen 
zware ladingen of strakke deadlines, 
nee, zonder vaste berijder ligt de 
wereld nog open. Je kunt jezelf met 
‘tattoos’ versieren, of je kunt kenbaar 
maken hoe stil je wel niet bent. 
De fotografen banjeren intussen van 
hal naar hal, zoals hieronder langs de 
posters van het Chinese merk 
Dongfeng. De prinses van het bal 
bleek echter de Renault ‘T’ (zie recht 
hieronder) te zijn. Deze werd namelijk 
in Hannover uitgeroepen tot ‘Truck of 
the year 2015’. 
Een duidelijke winnaar bovendien, met 
in totaal 129 punten, 48 punten meer 
dan de dichtstbijzijnde concurrent. De 
jury, bestaande uit 25 truckjournalis-
ten van 25 gespecialiseerde Europese 
magazines, oordeelde dat de Renault 
Trucks T het voertuig is dat de 
grootste bijdrage leverde aan het 
wegtransport dit jaar. 
De jury keek naar verschillende 
criteria: technologische innovatie, 
comfort, veiligheid, rijprestaties, 
brandstofverbruik, CO2-voetafdruk en 
de total cost of ownership (TCO). De 
jury prees met name de aerodynami-
sche oplossingen en het chauffeurs-
comfort tijdens het rijden en rusten.
Verleidelijk? Pas op: uitgerekend in het 
thuisland van Renault mogen 
chauffeurs niet te lang in hun eigen 
cabine rusten, op straffe van fl inke 
boetes. We waarschuwen alvast 
maar...
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cabine rusten, op straffe van fl inke 
boetes. We waarschuwen alvast 
maar...
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AGENDA

Havendebat Amsterdam 
9 oktober 

Het Havendebat Amsterdam laat het 

havenbedrijfsleven met elkaar in dis-

cussie gaan over wat er speelt in de 

haven en waar kansen en uitdagin-

gen liggen.  

• www.havendebatamsterdam.nl 

Offshore Energy   
28 oktober 

Offshore Energy is de snelst groeien-

de offshore-bijeenkomst van profes-

sionals uit de industrie. Iedereen

vanuit de Nederlandse offshore 

windsector die van belang is, is er. 

• www.offshore-energy.biz

ICT & Logistiek 
29 en 30 oktober 

Bezoekers krijgen  inzicht in de laatste 

ontwikkelingen en zien de nieuwste 

producten en oplossingen binnen de 

handel, industrie, retail, transport en 

logistieke dienstverlening. 

• www.ict-en-logistiek.nl

Maritime Awards Gala 
6 november 

Maritiem evenement waar de cap-

tains of industry samenkomen voor 

de uitreiking van de vijf maritieme 

prijzen en om relaties uit de branche 

te ontmoeten. 

• www.maritime-awards.nl

Luchtvrachtdebat 
27 november 

Hoe staat de sector ervoor? Hoe ont-

wikkelen de diverse markten zich? En 

de vrachtprijzen? De markt gaat met 

elkaar in discussie tijdens het Natio-

naal Luchtvracht Debat. 

• www.luchtvrachtdebat.nl

Uitslag ECT contra   
 RECHTSZAAK   Alle vorderingen van de hand gewezen

Drie jaar nadat de ECT zijn 
claim van meer dan een 
miljard tegen Havenbedrijf 
Rotterdam indiende, deed 
de rechter uitspraak: 4-0 
voor de havenbeheerder.

De rechtbank wees alle vorderin-
gen van ECT van de hand. De ha-
venbeheerder heeft  geen misbruik 
gemaakt van een machtspositie, 
mocht concurrentie in de Rotter-
damse containersector bevorde-
ren, mag nieuwe containertermi-
nals belonen voor het aanbrengen 
van nieuwe lading in de vorm van 
korting op de huur en mocht de 
huur van ECT verhogen in verband 
met de verbreding van de Amazo-
nehaven.
Gezegd moet worden dat de rech-
ters niet over één nacht ijs zijn ge-
gaan: het vonnis telt maar liefst 
17.000 woorden, waarin ze gehakt 
maken van het pleidooi van ECT. 
Dat stelde dat het Havenbedrijf 
Rotterdam zijn machtspositie heeft  
misbruikt en de stuwadoor op al-
lerlei manieren heeft  gedwars-
boomd. Zo zou het bedrijf buiten-
spel gezet zijn bij de selectie van 
kandidaten voor de twee nieuwe 
terminals (T1 en T2) op Maasvlak-
te 2 en zou het bedrijf ten onrechte 
gedwongen zijn om de verbreding 
van de Amazonehaven volledig 
zelf te betalen.
ECT koppelde daar een waslijst 
van schade-eisen aan. Zo wilde het 
bedrijf vijft ig miljoen euro schade-
vergoeding voor het mislopen van 
de T1-concessie, die naar RWG 
ging. De havenbeheerder zou dat 
laatste contract moeten ontbinden, 
op straff e van een dwangsom, die 
tot een half miljard kan oplopen. 
Daarnaast claimde het bedrijf zo’n 
570 miljoen euro schadevergoe-
ding wegens ladingverlies aan de 
twee nieuwe terminals plus een 
dwangsom van eveneens ruim een 
half miljard als het Havenbedrijf 
geen maatregelen neemt om terug 
te draaien. Voor de kosten van de 
Amazonehaven zou het Havenbe-
drijf zo’n 365 miljoen schadever-
goeding moeten betalen. Ook op 
enkele andere punten eiste het be-
drijf dwangsommen van honder-
den miljoenen.
De rechtbank vindt niet dat het 
Havenbedrijf een met een mono-
polist vergelijkbare machtspositie 
heeft , omdat het rekening moet 
houden met de concurrentie uit 
andere havens. ‘Eerder ontstaat het 
beeld dat het havenbedrijf zich niet 
onafh ankelijk van de container-
overslagbedrijven kan opstellen 

(…) en dat het grote, professionele 
afnemers tegenover zich treft , die 
het nodige gewicht in de schaal 
kunnen leggen en de nodige afne-
mersmacht kunnen uitoefenen. 

Dat geldt niet in de laatste plaats 
voor ECT, dat over zo’n 73% van de 
capaciteit in Rotterdam beschikt’, 
staat in het vonnis te lezen.
ECT baseerde zich vooral op een 
brief uit 2002 van het Havenbe-

drijf, waarin dat toezegt tot 2012 
geen terreinen op de beoogde 
Maasvlakte 2 voor nieuwe grote 
containerterminals te zullen uitge-
ven. De havenbeheerder kwam 

daar twee jaar later echter op terug, 
maar beloofde wel rekening te zul-
len houden met de bezetting van 
bestaande terminals en dat nieuwe 
terminals alleen stapsgewijs aan-
gelegd zouden worden. Weer een 

De Amazonehaven, die Havenbedrijf Rotterdam op verzoek van ECT verbreedde.

De rechter vindt het ‘legitiem’ dat het 
Havenbedrijf meer concurrentie wenst.
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DICK VAN SPRUNDEL, FISCAAL EXPERT
www.mazars.nl

In mijn jeugd had de destijds bekende 
formatie Salt-n-Pepa een grote hit met 
‘Let’s talk about tax’. Het begon met 
‘Let’s talk about tax baby, Let’s talk 
about you and me, Let’s talk about all 
the good things, And the bad things 
that may be, Let’s talk about tax’ en ein-
digde onder andere met ‘And why not? 
Everybody has tax’. Kortom: ook par-
tijen in de transportsector – in de 

breedste zin des woords – komen in aanraking met belastin-
gen (in welke vorm dan ook). Let’s talk about tax!

Als nieuwe columnist heb ik het genoegen om u als lezer te 
informeren over alle soorten belastingen die de vervoersec-
tor kunnen raken, waarbij het zwaartepunt ligt op de (inter-
nationale) belastingen in de winstsfeer. Vanuit een fi scale bril 
inspelen op de actualiteit. Dus geen opmerkingen over het feit 
dat containerterminal DP World meer vrouwen wil, maar 
wel ingaan op een arrest waaruit blijkt dat de WOZ-waarde 
van een tankterminal lager kan worden op grond van de 
werktuigenvrijstelling. 

Praktisch betekent dit dus minder onroerendezaakbelasting 
voor de eigenaar en de huurder en door de lagere WOZ-waar-
de kan er meer fi scale afschrijvingsruimte komen voor de 
verlaging van de fi scale winst.

Ook algemene fi scale zaken – zoals de versoepeling van de 
fi scale verliesverrekening zoals die voor de crisisjaren 2009 
tot 2011 gold – míts van belang voor de lezer van NT. Bijvoor-
beeld voor de bedrijven uit de binnenvaart. Wijzigingen van 
het OESO modelverdrag op het gebied van internationaal 
scheep- en luchtvaartverkeer zijn relevant. 

Met dit verdrag kan internationale juridische dubbele belas-
ting worden voorkomen. Andere fi scaal interessante zaken 
zullen gaan zien op de fi scale tonnageregeling, waardoor 
winsten die verband houden met het vervoer van zaken in het 
internationale verkeer over zee (maar niet voor de binnen-
vaart) per zeeschip tot substantiële belastingverlagingen lei-
den. Zo is de Europese ‘bare boat out’ discussie momenteel 
‘hot’ inzake de tonnageregeling.

Aan welke onderwerpen denk ik nog meer? Uit het Transport 
Scoreboard dat de Europese Commissie heeft  gepubliceerd, 
blijkt dat Nederland de beste mogelijkheden voor personen- 
en goederenvervoer biedt. De brancheorganisatie Carrosse-
rieNL en het platform Eco-logistiek hebben al slimme en 
duurzame innovaties onder de aandacht gebracht. De over-
heid heeft  hiervoor fi scale stimuleringsmaatregelen ter be-
schikking gesteld. 

Maatregelen voor de kostenkant – zoals de zogenoemde 
S&O-afdrachtvermindering en de zogenoemde Research & 
Development Aft rek – en maatregelen gericht op de opbreng-
stenkant, zoals de innovatiebox. De eerste twee maatregelen 
verminderen na toekenning, simpel gesteld, de kosten voor 
het personeel en bepaalde onderzoekskosten. Door middel 
van de innovatiebox kunnen daaraan toegerekende voorde-
len tegen 5% vennootschapsbelasting worden belast. 

Dus voor elk wat wils en verzoekjes mogen ook worden aan-
gevraagd. Let’s talk about tax!

Let’s talk about tax
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TE KOOP GEVRAAGD: 
Transportonderneming

Als logistiek dienstverlener zijn wij op zoek naar een transport-
onderneming ter overname met als doel het verstevigen van 
de marktpositie, het uitbreiden van het dienstenpakket en het 
waarborgen van de kwaliteit van de huidige dienstverlening.
Betreffende onderneming dient gespecialiseerd te zijn in onge-
conditioneerd transport binnen de Benelux & Duitsland en de 
beschikking te hebben over circa 10 tot 30 trekkende eenheden. 
Daarnaast dient de organisatie hoofdzakelijk te beschikken over 
Nederlandstalige chauffeurs, een klantenbestand bestaande uit 
voornamelijk directe verladers of producenten en gevestigd te 
zijn beneden de denkbeeldige lijn Den Haag – Arnhem. 
Naast positief renderende ondernemingen komen ook licht 
verlieslatende ondernemingen in aanmerking.
De overnemende partij beschikt over een gedegen, integer en 
modern management dat zijn medewerkers centraal stelt. 

Heeft u interesse? Neemt u dan contact op via:
informatie@ntpublishers.nl o.v.v. briefnummer 229. 

 ADVERTENTIE

Oud-directeur 

Pieter Bas 
Bredius van de 

Amsterdamse 

containertermi-

nal ACT is sinds 

kort actief voor het Europese 

hoofdkantoor van APM Termi-

nals (APMT) in Den Haag. De 

maritieme manager bekleedt bij 

het Deense concern de post van 

directeur Global Project 

Implementation. Bredius was 

tussen november 2003 en juni 

2010 verantwoordelijk voor 

containeroverslagbedrijf ACT in 

de Amsterdamse haven. Daarna 

was hij vier jaar lang, tot mei 

van dit jaar, actief voor de 

Amsterdamse havengroep van 

Ter Haak, onder meer als 

fi nancieel directeur.

Frank Geerkens (54) is opnieuw 

havenambassadeur van het 

Gemeentelijk Havenbedrijf 

Antwerpen. Geerkens vervulde 

van 2008 tot 2009 al eens de 

functie van havenambassadeur. 

Daarna ging hij 

aan de slag als 

adjunct-kabi-

netschef bij 

Buitenlandse 

Zaken. Van 2011 

tot 2014 was hij Belgisch 

ambassadeur in Nederland. 

Geerkens volgt als havenambas-

sadeur Chris Hoornaert op. De 

havenambassadeur wordt 

belast met het opvolgen van de 

diplomatieke relaties van de 

Antwerpse haven. 

Logistiek dienstverlener CB 

heeft drie nieuwe commissaris-

sen: Peter Dirks, Kitty Koele-
meijer en Geert Noorman. Zij 

nemen de plaats in van Hans 
Gelauff, Jan Kessels en Yvonne 
van Oort die afscheid nemen 

van de Raad van Commissaris-

sen van CB vanwege de afl oop 

van hun benoemingstermijn. De 

Raad van Commissarissen van 

CB bestaat verder uit Bernard 
Al (voorzitter), Miriam van 
Dongen en Mark Twaalfhoven.

PERSONALIA

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

Translink Logistics BVBA
Antwerpen

Rechtbank Antwerpen

Mknb Transport B.V.
Kruiningen

Rechtbank Zeeland

FAILLISSEMENTEN Havenbedrijf: 0-4

jaar later stuurde HbR een ‘request 
for proposals’ voor een nieuwe ter-
minal op Maasvlakte 2 (T1) de 
markt in.
Daarin werd uitvoerig omschreven 
op welke onderdelen kandidaten 
punten konden scoren, zoals de fi -
nanciering, strategie en marke-
ting, duurzaamheid en techniek. 
In 2006 werd er een extra criterium 
aan dat lijstje toegevoegd, namelijk 
‘de mogelijkheid om concurrentie 
tussen terminal operators in Rot-
terdam te creëren’. Daar zit ECT’s 
tweede grote pijnpunt: het oor-
spronkelijke beleid om bestaande 
terminals – lees ECT, met een 
marktaandeel van 73% – te be-
schermen, veranderde met 180 

graden in een beleid om de deur 
wijd open te zetten voor nieuwko-
mers. Oneerlijk, zegt ECT. Nee, 
zegt de rechtbank, het Havenbe-
drijf mocht dat doen omdat het 
gaat om een vrijwillige tenderpro-
cedure, waarvoor de Nederlandse 
en Europese regels voor overheids-
aanbestedingen niet gelden. Om 
vervolgens het beroep op de schen-
ding van het aanbestedingsrecht te 
verwerpen.

Geschonden
Wel is de rechtbank het eens met 
ECT dat het Havenbedrijf het 
‘transparantiebeginsel’ heeft  ge-
schonden door de kandidaten pas 
over het concurrentiecriterium te 

informeren, nadat ze hun voorstel-
len al hadden ingediend. Maar op-
merkelijk genoeg ziet die daarin 
geen reden om schadevergoeding 
toe te kennen omdat ECT, als 
grootste gevestigde partij, op dat 
aspect hoe dan ook niet of nauwe-
lijks punten had kunnen verdie-
nen. De rechter denkt ook niet dat 
de havenbeheerder dat criterium 
speciaal heeft  ingebracht om ECT 
te treff en, en daarmee dus zou dis-
crimineren, maar vindt dat het 
gaat om de ‘legitieme wens om 
concurrentie te bevorderen’.
De rechtbank is het evenmin eens 
met het argument dat de bonus-
malusregeling voor de nieuwe ter-
minals (RWG en APMT) ECT op 
achterstand zet. Die regeling komt 
erop neer dat die twee korting op 
de huur kunnen krijgen, als ze la-
ding gaan overslaan die eerder in 
andere havens werd behandeld. De 
rechter wijst erop dat dat niet gaat 
om lading die al in Rotterdam 
wordt behandeld, lees ECT-lading, 
en dat het Amazonehaven-con-
tract een soortgelijke clausule be-
vat. De rechter gaat bovendien mee 
met het argument van het Haven-
bedrijf dat de huurcontracten van 
ECT ‘in het geheel genomen gun-
stig zijn in vergelijking met andere 
bedrijven’.
Een geval apart vormt de Amazo-
nehaven, die toegang geeft  tot de 
zuidkant van ECT’s Delta Termi-
nal. De komst van steeds grotere 
schepen maakte een verbreding 
nodig, omdat die vanaf wind-
kracht 6 tot 7 de smalle haven niet 
meer in konden. Daarom ver-
breedde het Havenbedrijf op ver-
zoek van ECT de haven, van 255 tot 
310 meter, op voorwaarde dat het 
bedrijf de investering via een op-
slag op de terreinhuur zou terugbe-
talen. Het bedrijf stemde daarmee 
in, naar eigen zeggen omdat er 
sprake was van een ‘noodtoestand’.
De rechtbank maakt daar korte 
metten mee en wijst erop dat ECT 
tegemoet is gekomen doordat an-
dere huurcontracten zijn gladge-
streken en toekomstige huurver-
hogingen naar achteren zijn 
verschoven. Bovendien, aldus de 
rechtbank, heeft  ECT de proble-
men aan zichzelf te danken. Het 
bedrijf wist al in 1993, toen de ha-
ven werd aangelegd, dat een breed-
te van 250 meter bij windkracht 6 
of 7 tot problemen kon leiden. Ster-
ker nog, het Havenbedrijf wilde de 
haven toen 300 meter breed ma-
ken, maar zag daar op verzoek van 
ECT van af, omdat dat meer land-
oppervlakte wilde hebben.
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Het mysterie van ‘iets vleesachtigs’ 
aan de Duitse pakketbezorger

kan ‘hangen’. (Of hij werkelijk blij 
was met dit tegenargument laat zich 
betwijfelen.)

Waarop de vrouwelijke rechter in ar-
ren moede een medisch onderzoek 
gelastte, kennelijk te beschroomd 
om op dit punt persoonlijk tot waar-
heidsvinding over te gaan. In een 
ijzersterke column in het Algemeen 
Dagblad stelt de Nederlandse offi  cier 
van justitie Pascale Bruinen dat het 
onderzoek de nodige vragen op-
roept – moet het uitgevoerd wor-
den door een mannelijke of (aan-
trekkelijke) vrouwelijke arts, moet 
er enige staat van opwinding zijn 
(mede gelet op het potentiële ver-
schil in zichtbaarheid) en ten slotte: 
moet het even warm of koud zijn als 
toen? 
Vragen, vragen, vragen. Wat is Mar-
ge blij dat hij niet in de schoenen 
staat van de Duitse rechter. Het is 
wachten op het oordeel van de da-
mes en heren medici, maar één ding 
is zeker: pakketbezorging zal nooit 
meer zijn wat het was. | PW

In Duitsland moet een pakketbe-
zorger zich onderwerpen aan een 
medisch onderzoek naar... de leng-
te van zijn geslachtsdeel.  

Wat wil het geval? Hij had een aan-
gift e aan zijn broek gekregen van een 
jongedame, die beweerde dat hij met 
ontblote penis voor haar deur zou 
hebben gestaan. 
De man ontkent, maar de dame in 
kwestie hield vol dat zij ‘iets vlees-
achtigs’ uit diezelfde broek had 
zien hangen. Hoho, riep de echt-
genote van de bezorger ter zit-
ting, mijn man heeft  zo’n ienie-
mienie stompje dat dit 
überhaupt niet uit de broek 
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medisch onderzoek naar... de leng-
te van zijn geslachtsdeel.  

Wat wil het geval? Hij had een aan-
gift e aan zijn broek gekregen van een 
jongedame, die beweerde dat hij met
ontblote penis voor haar deur zou
hebben gestaan. 
De man ontkent, maar de dame in 
kwestie hield vol dat zij ‘iets vlees-
achtigs’ uit diezelfde broek had 
zien hangen. Hoho, riep de echt-
genote van de bezorger ter zit-
ting, mijn man heeft  zo’n ienie-
mienie stompje dat dit 
überhaupt niet uit de broek 

Pillen uit de lucht

DHL heeft  de wereldwijde 
primeur: de eerste bezorg-
dienst met een drone.

Het is de ultieme vrijheid, leven op 
een verkeersvrij eiland maar met alle 
luxe van de moderne tijd onder 
handbereik. Dankzij internet hoef je 
je al niet meer te beperken tot fl es-
senpost, maar kun je ‘gewoon’ je 
mail lezen en digitaal surfen. 
Maar nu is het ook nog mogelijk om 
aan je hoodschappen te komen zon-
der ook maar een poot of roeispaan 
te verroeren. Die droom wordt mo-
menteel gerealiseerd in Duitsland, 
en wel door een proef van DHL met 
de Parcelkopter.
Deze drone zal, en dat is uniek, op 
reguliere basis medicijnen en andere 
dringende benodigdheden afl everen 
op het Waddeneiland Juist. De 
vlucht van 12 kilometer verloopt 
volledig automatisch, maar wordt 

wel gemonitord vanuit de plaats 
Norddeich op het vasteland. Dat 
grondstation houdt contact met de 
luchtverkeersleiding en kan indien 
nodig ingrijpen. Bijvoorbeeld bij een 
aanval van meeuwen.
En wat een toepasselijke plek. De be-
woners van Juist noemen hun eiland 
‘Töwerland’ – Nederduits voor ‘to-
verland’. Juist ligt tussen Borkum en 
Norderney en is met een lengte van 
17 kilometer het langste van de 
Oost-Friese eilanden. Het smalle ei-
land is autovrij, ligt in de Wadden-
zee en telt aardig wat zeehondenfa-
milies. Het eilandgevoel noemen ze 
er dan ook ‘juistelig’.
Maar er is nog een reden om Juist als 
ideaal proefk onijn te beschouwen. 
Want deze streek heet Oost-Fries-
land, een gebied dat lange tijd onaf-
hankelijk wist te blijven en waar het 
feodale stelsel nooit voet aan de 
grond wist te krijgen. Deze legenda-
rische Friese Vrijheid zouden ze van 

niemand minder dan Karel de Grote 
gekregen hebben.

Vikingen
Nu was het een gebied dat regelma-
tig overstroomde vanuit de zee, zo-
dat er een plicht was om mee te bou-
wen aan de gezamenljke dijken, die 
ook enige bescherming moesten bie-
den tegen de Vikingen.
Afgezanten uit alle Friese gebieden, 
dus ook uit het huidige Friesland en 
Groningen, kwamen samen bij de 
Opstalboom in het Duitse Aurich 
om te overleggen en recht te spreken.
Onder het motto ‘Eala Frya Fresena’: 
Sta op, vrije Friezen! 
Als de Parcelkopter ook cocktails 
gaat bezorgen op Juist, overweegt 
Marge stante pede te verhuizen. Al 
blijft  de vraag of drones hun werk 
ook in druk stedelijk gebied  kunnen 
doen. Ach, dat is van later zorg.

PETER WIERENGA

 PARCELKOPTER   Drones gaan medicijnen bezorgen op Waddeneiland
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QUOTE VAN DE WEEK

Minister Timmermans over 
een Benelux-verdrag dat 
extra papierwerk afschaft 
voor 45-voets containers 
die de grens over gaan.

Beter voor het 
milieu, want die 

containers 
zijn groter.

C
O

L
U

M
N

FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

De nieuwe Europese Transportcom-
missaris is een Slowaak en heet Maros 
Sefcovic. Die naam spel ik niet goed, 
want op elke letter s en c moet een dia-
kritisch tekentje dat ik op de computer 
niet kan vinden. Het zal er, ergens in de 
verborgenheid, wel zijn, maar het 
dringt zich niet aan me op, zoals het 
mañana-teken - de ‘tilde’ -, het accent 
grave, accent aigu en circonfl exe, die 

wél pontifi caal op het West-Europese toetsenbord staan. 
Welbeschouwd heet de opvolger van Siim Kallas waarschijn-
lijk Marosj Sjeft sjovitsj, dus als u hem in Brussel of daarom-
trent tegenkomt, zeg dan: ha, die Marosj!

Als je het tableau de la troupe voor je ziet dat Jean-Claude 
Juncker, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, 
voor het dagelijks bestuur van de Unie heeft  samengesteld, 
valt je op hoe sterk die Unie de laatste decennia is uitgebreid. 
Het wemelt van de namen die op Baltische en Balkan-uitgan-
gen eindigen. Zo is het trouwens ook behoorlijk wennen aan 
een Franse (!) commissaris voor begrotingszaken die Mosco-
vici heet. Wat entre nous te denken van een Franse premier 
die zich Manuel Valls noemt? Un président qui s’appelle Hol-
lande?

Zo is nu bijvoorbeeld een Pool, Donald Tusk – er hoeven ge-
lukkig geen accentjes op zijn naam – offi  cieel voorzitter van 
de Europese Ministerraad. Hij is de opvolger van Herman 
van Rompuy, een vriendelijke Belg van wie je alleen maar 
hoefde te weten dat zijn achternaam op een y, een i-grec, ein-
digt en niet op de lange ij der kazen. Tusk schijnt trouwens 
nauwelijks een woord over de grens te spreken. Hij beheerst 
het Pools, spreekt een woordje school-Russisch en misschien 
een fractie Duits, maar weer in het geheel geen Frans, een taal 
die goed een eeuw geleden nog door heel veel Polen werd ge-
bezigd.

Daar staat dan, in de Commissie, het talenwonder Frans 
Timmermans tegenover, die naar ik heb begrepen ook het 
Mongools machtig is en zelfs diverse dialecten kent die bui-
ten Ulan Bator worden gesproken. Hij vertaalt het Inca fl ui-
tend in het Spaans van Cervantes. Het Oekraïens is voor 
Frans een makkie. Al die talen in het Europese topbestuur 
betekenen natuurlijk maar één ding. Europa is nu echt vol-
wassen geworden.

Ha, die Marosj!


