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De nieuwe uitbater van de oude 
Amsterdamse containerterminal 
ACT heet Holland Cargo Termi-
nal (HCT). Het bedrijf hoopt al 
aan het einde van deze maand de 
poorten te openen, na vier jaar 
van stilte op de terminal.

De nieuwe exploitant is een volledige 
dochter van de Noord-Hollandse TMA-
holding, waar ook overslagbedrijf MEO, 
AFS en Th or Shipping toe behoren. De 
nieuwe general manager van HCT, Mi-
chael van Toledo, is geen onbekende in de 
Amsterdamse haven. De afgelopen drie 
jaar was hij als manager logistiek van ha-
venbedrijf Amsterdam verantwoordelijk 
voor onder meer de containeroverslag.
Van Toledo wijst er in een toelichting op 
dat het bij HCT gaat om een ‘multi purpo-
se terminal’ voor onder meer projectla-
ding. Daarnaast wil HCT zich richten op 

werkers AEB en HVC. Het zou daarbij  
gaan om 50.000 containers per jaar. Of-
schoon een milieuvergunning is verleend, 
blijft  het voorlopig onduidelijk of dit la-
dingpakket naar het terrein van ACT  
komt. Volgens diverse bronnen in de Am-
sterdamse haven zou de klant van CTW, 
afvalverwerker SITA, overwegen de over-
slag van containers naar Moerdijk te ver-
plaatsen. Dat wordt ontkend door direc-
teur Flemming Engelchor van stuwadoor 
SCS Multiport. ‘Er is niets aan de hand.’ 
Directeur Martin Versteeg van CTW-Sitos 
‘heeft  voorlopig niets te melden over de 
status van de afvalcontainers’. Een woord-
voerder van SITA bevestigt wel dat recent 
het contract met AEB voor het verbranden 
van het Brits afval is verlopen. Dat gebeurt 
nu geheel bij HVC in Alkmaar. ‘De over-
slag wordt nog steeds in Amsterdam ge-
daan, maar Moerdijk is voor de toekomst 
zeker in beeld. Wij sluiten hier niets uit.’   

de afwikkeling van shortsea, waar nog 
grote groeikansen zijn voor Amsterdam, 
aldus Van Toledo. De nieuwe exploitant 
neemt ruimte af bij huurbaas ACT, dat 
ruim vier jaar geleden de zwaar verliesge-
vende stuwage van diepzeecontainers 
stopzette, maar nog steeds het huurcon-
tract heeft  voor het haventerrein.  
Van Toledo wijst er op dat het de intentie 
van HCT is om nieuwe overslagactivitei-
ten naar Amsterdam te halen. ‘Wij gaan 
dan ook niet achter de klanten aan van 
onze collega’s in de Amsterdamse haven. 
Wij zoeken juist meer samenwerking. Bij-
voorbeeld door personeel van de Ter Haak 
Groep in te huren voor onze activiteiten.’
Aanvankelijk zouden ook de bedrijven 
CWT en zusterbedrijf SCS Multiport een 
rol gaan spelen bij de herstart  van de over-
slagactiviteiten op de lege ACT-terminal. 
De twee partijen zouden onder meer con-
tainers met droog Brits huisafval vanuit 
de haven van Tilbury overslaan op de 
ACT-terminal voor de regionale afvalver-

De nieuwe uitbater van de ACT-terminal begint zonder de overslag van Brits afval.    
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 HAVEN AMSTERDAM   Overslag kan al eind deze maand beginnen

Holland Cargo moet 
van ACT succes maken

JOHN VERSLEIJEN

CONGESTIESCHADE
We zullen in de toekomst nog veel langer in de fi le 
staan dan nu. Dat leert een studie van het Centre for 
Economics and Business Research (CEBR). Onderzocht 
werden vier grote landen. In Duitsland zullen fi les in 
2030 een bedrag van 33 miljard euro aan schade 
veroorzaken, in termen van brandstofverspilling en 
tijdverlies. Nu is dat nog iets meer dan 20 miljard euro. 

In Frankrijk stijgt de 
schade met eenzelfde 
percentage naar 17 
miljard euro. In het 
Verenigd Koninkrijk 
dreigt zelfs een stijging 
van het schadebedrag 
met 63%. 

WEGVERVOER
Werkgevers en 
vakbonden in de 
transport en logistiek 
willen dat de vergun-
ninggrens in het 
beroepsgoederenver-
voer over de weg 
wordt verlaagd van 
500 naar nul kilogram laadvermogen. Ze hebben een 
gezamenlijke brief met dit verzoek gestuurd naar 
minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. Wordt 
dit verzoek ingewilligd, dan dient voortaan elke 
onderneming die met commercieel oogmerk goederen 
vervoert over een vergunning daartoe te beschikken. 

‘Vergunninggrens naar nul kilo’

WEGVERVOER
Ondanks de ruzie tussen de Europese Unie en het 
Rusland van Vladimir Poetin investeert Rusland-specia-
list Twentepoort Groep fl ink in een nieuw warehouse 
en kantoorpand bij Wierden. Een terrein van 5000 
vierkante meter wordt voor 3000 vierkante meter 
bebouwd. De bouw is afgelopen week van start 
gegaan. De huidige locatie in Almelo is te krap 
geworden voor het de laatste jaren snel gegroeide 
bedrijf. Voor de vestiging bij Wierden is gekozen omdat 
deze een goede ontsluiting biedt voor het vervoer van 
en naar Oost-Europa en Rusland. Twentepoort wil in 
december ook een vestiging in Duitsland openen, bij 
Gilhaus, net over de grens.

Rusland-rijder: geen last van Poetin

minder goederenoverslag 
(min 400.000 ton) boekte 
de Gentse haven voor het 
derde kwartaal van 2014. 
De totale goederenover-

slag was 11,6 miljoen ton voor zowel de overslag via 
zeevaart als via binnenvaart. Dit brengt de goede-
renoverslag via zeevaart en binnenvaart na negen 
maanden op 35,7 miljoen ton, een daling van 1% ten 
opzichte van 2013. De totale goederenoverslag in 
het eerste en tweede kwartaal van 2014 zaten nog 
op hetzelfde peil als vorig jaar. De zeevaart zat in 
deze periode in stijgende lijn.
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Goed idee: wij gaan er zeker gebruik van maken 

Slecht plan: ipv door Oost-Europeanen worden onze banen 

door robots ingepikt 

Zo’n vaart zal het wel niet lopen  

Anders 

15 %

28 %

54 %

3 %

De proef met onbemande trucks is 
wel/geen goed idee 

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 553 mensen op de stelling van 7 OKTOBER

De nieuwe topman Peter Gerber 
(50) van Luft hansa Cargo is niet 
jaloers op het fi nancieel acteren 
van concurrent KLM Cargo, 
maar zou wel graag zoals de 
Nederlandse vrachtsector op 
Schiphol willen polderen op de 
eigen thuisbasis Frankfurt 
Airport.

Waarom Schiphol als voorbeeld?
We hebben recent een nieuwe be-
langenvereniging Aircargo Com-
munity Frankfurt opgericht om de 
coördinatie tussen de verschillen-
de marktpartijen op onze thuisba-
sis te verbeteren en daardoor als 
internationale vrachtdraaischijf 
meer concurrerend te zijn. We 
hebben ingezien dat hier nog het 
nodige valt te verbeteren. Daarbij 
is de samenwerking tussen de ver-
schillende marktpartijen op Schip-
hol voor mij een voorbeeld. Als wij 
op Frankfurt Airport ons huis-
werk goed doen, kan geen andere 
luchthaven in Europa zich met ons 
meten. Onze positie in het hart van 
de grootste economie van Europa 
is daarvoor gewoon ideaal. 

De expediteurs op Frankfurt 
Airport ruziën anders al enige 
tijd met de luchthaven over de 
bijdrage die ze moeten betalen 
aan de infrastructurele kosten 
voor het vrachtareaal.
Ook op dat punt zijn er nu goede 
gesprekken gaande tussen de 
luchthavenbeheerder en de expe-
diteurs. Wij als Luft hansa hopen 
natuurlijk dat deze onderhande-
lingen binnenkort succesvol kun-
nen worden afgerond.

Expediteurs en luchtvaartmaat-
schappijen jagen toch hun eigen 
belang na? 
Als we dat doen, gaat het zeker niet 
lukken. De sector kan alleen suc-
cesvol zijn als alle deelnemers al-
lereerst de waardetoevoeging van 
de gehele keten voor ogen hebben. 
Anders spelen wij de concurrentie 
in de kaart. 

Wie zijn dat eigenlijk?

Uit de vervoersstatistieken blijkt 
dat er steeds meer ladingstromen 
verschuiven naar het Golfgebied. 
Daarbij moeten wij ons wel de 
vraag stellen of het er bij die con-
currentieslag wel fair aan toegaat. 
Er zijn een aantal Golfstaten die 
bepaalde strategische ideeën heb-
ben hoe het luchttransport zich in-
ternationaal moet ontwikkelen. 
Daarbij wordt niet direct gekeken 
naar de bedrijfseconomische 
winstgevendheid van deze natio-
nale maatschappijen. Dat maakt 
het voor beursgenoteerde bedrij-
ven als Luft hansa bijzonder moei-
lijk om te concurreren.

Wat is het antwoord van Luft han-
sa Cargo op deze verkapte 
staatssteun?
Gewoon nuchter blijven en naar 
oplossingen blijven zoeken. Zo zijn 
wij recent een hechte vrachtsa-
menwerking aangegaan met het 
Japanse ANA om onze concurren-
tiekracht te versterken. Wij zoeken 
verder naar nieuwe vormen van 
coöperatie met partners. Daar-
naast willen wij via ons nieuwe 
strategische bedrijfsplan Luft han-
sa Cargo 2020 de ladingaanbieders 
meer service gaan bieden.

Zoals?
Vier dingen. Allereerst moderni-
seren wij onze vrachtvloot met vijf 
nieuwe B777F’s, waarvan we er een 
deel al hebben ontvangen. In het 
najaar van 2015 zullen we verder 

bepalen of we nog meer B777’s 
gaan bestellen of voor een ander 
vliegtuigtype kiezen. Daarnaast 
bouwen we op Frankfurt Airport 
een nieuwe vrachtloods en investe-
ren wij in een nieuw automatise-
ringssysteem voor de vracht. Daar-
door kunnen we straks alle 
zendingen digitaal afh andelen. De 
laatste factor zijn de eerder ge-
noemde joint ventures.

Hoeveel gaan dat er worden?
Naast ANA gaat het om meerdere 
partijen. We kijken daarbij naar 
gelijksoortige bedrijven. 

Is de rek een beetje uit de groei in 
de luchtvracht?
Nee, maar we zouden kunnen pro-
fi teren van een meer off ensieve 
grondhouding als sector. Mondi-
aal zijn maar drie grote luchtvaart-
maatschappijen strategisch bezig 
met de toekomst van de lucht-
vracht: Cathay Pacifi c, Korean Air 
en wij. Alle drie hebben een sterke 
industriële thuismarkt en zijn 
hoofdzakelijk exportgericht. Bij de 
Duitse exporteconomie hoort dus 
een sterke luchtvrachtmaatschap-
pij. Dat verklaart ook een beetje de 
problemen in Frankrijk. De dalen-
de industriële productie daar be-
moeilijkt de vrachtactiviteiten van 
de homecarrier aanzienlijk.

Veel carriers nemen afscheid van 
het vrachtvliegtuig. Is er nog wel 
een toekomst voor de freighter?
Ook met meer belly-capaciteit 
hebben de verladers straks vracht-
vliegtuigen nodig. Daarom hebben 
wij als Luft hansa Cargo besloten 
om gericht te blijven investeren in 
onze vrachtvloot. 

Waarom geen bonus vragen voor 
zendingen op freighters?
Natuurlijk bepaalt de markt de 
prijzen, maar indien het aantal 
freighters blijft  dalen zou een prijs-
diff erentiatie best denkbaar zijn. Ik 
zie hier wel een trend voor de toe-
komst.  
      

PETER GERBER, TOPMAN LUFTHANSA CARGO

‘Schiphol is voor mij 

een voorbeeld’

JOHN VERSLEIJEN
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De kogel is door de kerk, de twee groot-
ste rederijen ter wereld mogen samen 
de 2M-alliantie vormen. De Ameri-
kaanse maritieme waakhond FMC 
heeft  vorige week groen licht gegeven 
voor de Vessel Sharing Agreement 
(VSA) van Maersk Line en MSC. Toe-
stemming van kartelwaakhonden el-
ders is daarmee slechts een formaliteit, 
want die blaff en zelden als de Ameri-

kanen hebben gesproken. 

De manier waarop FMC tot haar oordeel is gekomen verdient 
echter geen schoonheidsprijs. Eigenlijk leek er geen vuiltje 
aan de lucht toen de Chinese autoriteiten half juni hun veto 
uitspraken over de P3-alliantie tussen de rederijen Maersk 
Line, MSC en CMA CGM. De Denen en de Zwitsers lieten 
CMA CGM vallen en presenteerden in juli onder de naam 2M 
een VSA. Toestemming van het Chinese ministerie van han-
del was volgens Maersk en MSC niet nodig. Alleen de vracht 
wordt gecombineerd, verder blijven de twee elkaars concur-
renten.

Van verladers tot overige rederijen werd de houding van de 
2M-partners tegenover China aangeduid als arrogant. En een 
tikkeltje arrogantie kan de twee ook niet ontzegd worden. 
Topman Nils Smedegaard Andersen van AP Møller-Mærsk 
gaf daar tijdens het Deense Maritieme Forum blijk van door 
de scheepvaart op te roepen te stoppen met de aanschaf van 
nieuwe en grotere schepen. Met zijn investering in megagro-
te Triple E-schepen is juist Maersk een van de aandrijvers van 
de enorme overcapaciteit in de containervaart. 

Het verwijt van arrogantie van de 2M-partners tegenover de 
Chinezen noopte FMC-commissielid William Doyle begin 
september tot de uitspraak dat FMC zelf wel gaat informeren 
wat de Chinezen van de VSA vinden en die mening mee-
neemt in het besluit. Het was vervolgens FMC-voorzitter Ma-
rio Cordero zelf die dit ontkende en garandeerde dat de Ame-
rikaanse toezichthouder geheel zelfstandig tot een besluit 
zou komen. Wel blijft  de toezichthouder ook bij eventuele 
toestemming 2M nauwlettend volgen, beloofde de voorzitter.

Doyle stemde voor, maar van een unanieme goedkeuring 
door FMC was geen sprake. Commissielid Richard Lidinsky 
stemde tegen, omdat volgens hem nog te veel vragen onbe-
antwoord zijn gebleven. Vragen die aansluiten bij de kritiek 
van de European Maritime Law Organisation (EMLO). 

De aanmelding bij de FMC heeft  alleen betrekking op de han-
del van en naar de Verenigde Staten. Maar de commissie kan 
nog helemaal niet weten of 2M marktverstorend werkt voor 
de Amerikaanse handel, stelt de EMLO. Maersk Line en MSC 
maken gebruik van zogeheten ‘conference and discussions 
agreements’ in Singapore, een mogelijkheid om handelsaf-
spraken zoals prijsafspraken te maken die elders zijn verbo-
den. In een wereldmarkt als de lijnvaart hebben afspraken 
daar óók gevolgen voor Amerika.

Ondanks de druk die 2M-partners hebben uitgeoefend op de 
FMC om snel de knoop door te hakken, had de commissie be-
ter gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om het be-
sluit 45 dagen uit te stellen en al die openstaande vragen te 
beantwoorden. Dan zijn de onzekerheden uit de lucht en was 
de vijfk oppige FMC waarschijnlijk tot een unaniem oordeel 
gekomen. Met de komst van zo’n machtige alliantie is dat 
voor de hele containervaart van levensbelang. Vooral omdat 
het waarschijnlijk niet bij de komst van deze mega-alliantie 
blijft .

Slordige waakhond
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Amerikaan slaat slag in  
Nederlandse vriessector

LOGISTIEK

‘Verladers onverschillig 
over sociale dumping’

kaanse koelgroep al het Rotterdam-
se familiebedrijf Opticool, dat zich 
hoofdzakelijk toelegt op de fruitlo-
gistiek met de divisies: Freshlogis-
tics, Freshpacking en Stevedoring. 
Het bedrijf heeft  19.000 vierkante 
meter geconditioneerde opslag in de 
Rotterdamse haven. 
Vlak voor de zomer wist AGRO al de 
Harthoorn Groep uit Barneveld te 
kopen. Ook dit is een groep met ver-
schillende disciplines in de logistiek 
van diepvriesproducten onder de 
vlag van Harthoorn Logistics. 
AGRO wil met de fi nanciële hulp 
van de Amerikaanse investeerder 
Oaktree Capital snel een positie ver-
werven in de Europese vries-en 
koellogistiek. Daarbij richt het zich 
op de koop van familiebedrijven. | JV

Het Amerikaanse AGRO Mer-
chants Group heeft  Coldstore Urk 
en zusterbedrijf Wibaco (Urk en 
Barendrecht) voor een onbekend 
bedrag overgenomen. 
 
Door de koop verwerven de Ameri-
kanen direct een positie in de Neder-
landse en Europese opslag van diep-
gevroren vis. Deze markt wordt 
grotendeels gedomineerd door de 
Nederlandse familiebedrijven 
Kloosterboer en Blankendaal Cold-
stores. Met de nieuwe buitenlandse 
eigenaar willen Coldstore Urk en 
Wibaco de bestaande capaciteit van 
25.000 palletposities op ‘korte ter-
mijn’ uitbouwen met 8.000 palletpo-
sities.    
Eerder deze maand kocht de Ameri-

te nauw te nemen met de wet- en re-
gelgeving op sociaal gebied. Ze lo-
pen bovendien een kleine kans op 
overtredingen betrapt te worden.
Nog dit jaar komt de ontwerp-Wet 
Aanpak Schijnconstructies van mi-
nister Lodewijk Asscher van Sociale 
Zaken aan de orde in de Tweede Ka-
mer. Volgens SOMO komen schijn-
constructies, waarmee bijvoorbeeld 
buitenlandse chauff eurs in Neder-
land worden ingezet tegen een veel 
lager loon dan in de Nederlandse cao 
is vastgelegd, in Nederland vermoe-
delijk veel voor.
De onderzoekers bepleiten dat op-
drachtgevers voortaan toezien op 
het sociale beleid van hun vervoer-
ders, om misstanden te voorkomen. 
Meer hierover op pagina 18. | FN

De sociale omstandigheden in de 
transportsector laten opdrachtge-
vers van vervoerders betrekkelijk 
onverschillig. 

Die conclusie valt te trekken uit een 
onderzoek van de Stichting Onder-
zoek Multinationale Ondernemin-
gen (SOMO) in opdracht van FNV 
Bondgenoten.
Onderzocht werden twee bedrijfs-
takken: het wegvervoer van chemi-
sche lading en de pakketbezorging. 
Volgens de onderzoekers wordt bij 
tenderprocedures in het chemiever-
voer wel aandacht besteed aan duur-
zaamheid, kwaliteit en uiteraard 
prijs, maar heel zelden aan het soci-
ale beleid bij de vervoerder.
De laatste krijgt zo de kans het niet 

RAPPORT SCHIJNCONSTRUCTIES

CEO Maersk: ‘Koop 
minder schepen’

Cao-overleg wegvervoer 
in november verder

Antwerpen: afhandeling 
ro/ro elektronisch

Eerste Valemax in China 
sinds nieuwe deals 

SCHEEPVAART
Rederijen moeten stoppen met de 
aanschaf van steeds maar nieuwe 
en vooral meer schepen. Die op-
roep deed CEO Nils Smedegaard 
Andersen van AP Møller-Mærsk 
bij de opening van het Deense 
Maritieme Forum. De mogelijk-

heid om geld te verdienen door te 
investeren in nieuwe schepen 
wordt beperkt, aldus Smedegaard 
Andersen. Het risico op investerin-
gen in nieuwe schepen wordt vol-
gens hem zwaar onderschat. 

SALARIS
De onderhandelingen over een 
nieuwe cao in het beroepsgoede-
renvervoer over de weg worden 
op 5 november voortgezet. De af-
gelopen week werd het overleg 
hervat, maar zonder akkoord op-
geschort. Werkgeversorganisatie 

Transport en Logistiek Nederland 
bood aanvankelijk een loonsver-
hoging van 2% per 1 januari 2015 
en 1 januari 2016, maar heeft dit 
aanbod nu tijdelijk teruggetrok-
ken. 

SCHEEPVAART
De haven van Antwerpen wordt 
steeds meer papierloos. Na de 
containers wordt nu ook het rol-
lend materieel via de e-Desk afge-
handeld. De Antwerp Port Com-
munity System introduceerde de 
e-Desk voor containers al in 2012. 
Alle export van nieuwe en twee-
dehands voertuigen en uitvoer of 
doorvoer van containers kunnen 
nu elektronisch worden verklaard, 
zodat afgifte van bijbehorende 
documenten niet meer nodig is.

SCHEEPVAART
Voor het eerst sinds de onderteke-
ning van twee nieuwe deals met 
China is een Valemax een Chinese 
haven binnengevaren. De speciaal 
voor China gebouwde bulkcarriers 
werd lang de toegang tot Chinese 
havens ontzegd, omdat lokale re-
derijen vrezen dat de megacarri-
ers de markt zullen verpesten. De 
schepen maken het transport van 
erts naar grootste klant China 
goedkoper. 

KORT

Parijs draagt tol ten grave
 ÉCOTAXE   Een kilometerheffi ng, onder welke naam ook, is in Frankrijk nu even van tafel

De Franse trucktol lijkt echt 
dood en begraven. Maar hoe 
moet Frankrijk nu het geld 
vinden om zijn infrastruc-
tuur in stand te houden?

Tot veler verrassing heeft  Ségolène 
Royal, de Franse minister van ecolo-
gie, vorige week vrijdag de tran-
sitheffi  ng voor vrachtverkeer afge-
blazen. Ze deed dit een paar dagen 
nadat haar staatssecretaris voor 
transport, Alain Validies, had laten 
weten dat deze kilometerheffi  ng er 
wel zou komen, zij het niet op 1 ja-
nuari volgend jaar, maar enkele we-
ken of maanden later. Validies zei 
iets meer tijd nodig te hebben om 
technische en juridische details be-
ter uit te werken.
Royal wil echter een defi nitief afstel 
of, zoals zij het noemt, een uitstel 
‘sine die’. Dat Royal van de invoering 
van de heffi  ng af wil, was eerder al 
duidelijk geworden. In april dit jaar, 
bijna daags na haar aantreden in het 
nieuwe kabinet van premier Manuel 
Valls, had ze al laten weten niets te 
zien in wat toen nog de ‘écotaxe 
poids lourds’ heette. Ze wilde de 
burger niet bezwaren met milieube-
lastingen. Milieu moest juist iets po-
sitiefs zijn, voegde ze er aan toe.
Premier Valls heeft  zich achter zijn 
milieuminister geschaard toen ze de 
defi nitieve ‘opschorting’ van de hef-
fi ng aankondigde. Validies, die 
werkte aan een heffi  ng op een be-
perkt deel van het Franse doorgaan-
de wegennet voor met name ‘transi-
tovervoer’, heeft  zich over de nieuwe 
situatie nog niet uitgelaten.

Contractbreuk
Door het schrappen van de tol ris-
keert Frankrijk een fl inke schade-
claim van Ecomouv’, het Italiaans-
Franse consortium dat als exploitant 
van het systeem is aangewezen en 
het systeem ook al grotendeels heeft  
aangelegd. Het gaat om een bedrag 
van naar schatting een miljard euro, 
dat Ecomouv’, wegens al gedane in-

vesteringen, te vorderen heeft .
Tot die schatting kwam een jaar ge-
leden al landbouwminister Stépha-
ne Le Foll. Een vorige regering had 
deze schadevergoeding in het con-
tract met Ecomouv’ laten vastleg-
gen. Volgens Le Foll zou het grootste 
deel van dit bedrag, ongeveer 800 

miljoen euro, meteen bij het verbre-
ken van dat contract moeten worden 
betaald.
De staat derft  verder de tolinkom-
sten. Die zijn geraamd op 600 mil-
joen euro bruto per jaar. Daarvan 
valt 30 miljoen euro toe aan lokale 

De Franse kilometerheffi ng is nu niet ‘gewoon’ uitgesteld, maar ‘sine die’, voor onbepaalde tijd. 
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Royal wil bekijken of de geschrapte tol 
nu bij de ‘péages’ kan worden geheven.

FOLKERT NICOLAI

overheden, 360 miljoen euro aan de 
fi nanciering van infrastructuur 
door de staat en 210 miljoen euro 
aan Ecomouv’ als beloning voor de 
exploitatie. Die hoge vergoeding was 
ook weer in de laatste ambtsperiode 
van voormalig president Nicolas Sa-
kozy bedongen. Er is onlangs nog 

geprobeerd over dat contract te her-
onderhandelen, maar daar kwam 
niets van terecht.
Royal sluit niet uit dat het op een an-
dere manier toch tot een heffi  ng 
komt ter fi nanciering van wegen. Ze 
denkt daarbij onder meer aan een 

opslag op de tol die bij de ‘péages’ 
moet worden betaald. De particulie-
re tolmaatschappijen die deze tolwe-
gen op grond van een concessie van 
de overheid beheren, zouden die ex-
tra inkomsten dan moeten doorslui-
zen naar de staat.
De écotaxe is, ook onder namen als 
écoredevance poids lourds en nu dus 
péage de transit poids lourds, al ver-
scheidene keren uitgesteld. De ge-
schiedenis gaat feitelijk terug tot 
2007, toen in Frankrijk een publiek 
debat over het milieu werd gehou-
den.
Het idee achter de écotaxe was pre-
cies hetzelfde als dat achter de Duit-
se Maut: betalen per kilometer en re-
kening houdend met de milieuklasse 
van het voertuig. 
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TLN: transporteurs 
dupe van naheffi  ngen

Zeehavens stappen uit 
railexploitant Keyrail

WEGVERVOER

SPOORVERVOER 

Transportbedrijven dreigen fail-
liet te gaan door geruzie tussen de 
Belastingdienst en onderwijsin-
stellingen, stelt Transport en Lo-
gistiek Nederland (TLN).

Inzet zijn de fi scale voordelen voor 
bijscholing van personeel die de 
transportbedrijven in het verleden 
hebben ontvangen. Zij worden nu 
met terugwerkende kracht gecon-
fronteerd met naheffi  ngen van de 
Belastingdienst omdat diverse mbo-
instellingen zich niet aan de regels 
hebben gehouden. In sommige ge-
vallen gaat het om honderdduizen-
den euro’s, aldus de belangenorgani-
satie. TLN schat dat de fi nanciële 
gevolgen voor de gehele sector kun-
nen oplopen tot tientallen miljoenen 
euro’s. Veel transporteurs lieten hun 

personeel de afgelopen jaren bij-
scholen door mbo-instellingen. Het 
aanbod voldeed aan de eisen van het 
ministerie van Onderwijs en daar-
door hadden de ondernemers recht 
op afdrachtvermindering onderwijs 
(WVA). 
De wegvervoerders, die destijds te 
goeder trouw met de onderwijsin-
stellingen in zee zijn gegaan, worden 
nu door de fi scus geconfronteerd 
met terugvordering van WVA en 
boetes. Overleg tussen de partijen 
heeft  volgens TLN nog steeds niets 
opgeleverd. ‘Iedereen kijkt naar el-
kaar voor een oplossing, maar de on-
dernemer krijgt de gevolgen voor de 
kiezen: enorme naheffi  ngen’, aldus 
de wegvervoerorganisatie. De Twee-
de Kamer moet daarom in actie ko-
men, vindt TLN. | JV

De havenbedrijven van Rotterdam 
en Amsterdam willen hun geza-
menlijk belang van 50% in Keyrail, 
de exploitant van de Betuweroute, 
verkopen.  

Keyrail komt vanaf 1 januari volle-
dig in handen van spoorbeheerder 
ProRail, nu al eigenaar van 50% van 
de aandelen. Het Havenbedrijf Rot-
terdam bezit 35%, het Havenbedrijf 
Amsterdam de resterende 15%. De 
twee havenbeheerders wilden ooit 
met het belang in de exploitant van 
de dure railgoederenlijn invloed 
blijven houden op de verdere uit-
bouw van het spoorgoederenvervoer 
van de zeehavens naar het Duitse 
achterland.   
De verkoop, die nog moet worden 
goedgekeurd door de raad van com-
missarissen van ProRail en minister 
Schultz (Infrastructuur en Milieu), 
werd deze week bevestigd door een 
woordvoerder van het Havenbedrijf 
Rotterdam tegenover NRC Q. 
Het Rotterdamse havenbedrijf ver-
koopt het belang in Keyrail omdat 
de Betuweroute zeer verweven is met 
het gewone spoornet, zegt hij. Het is 
daarom beter om het beheer en on-
derhoud bij één partij neer te leggen, 
aldus de woordvoerder. Rond 50% 
van het goederenvervoer gaat nu 
over het zogenoemde gemengde Ne-
derlandse spoornet. Dat zal de ko-
mende jaren nog toenemen door de 
aanleg van een extra derde spoor in 
Duitsland vanaf Zevenaar. Daar-
wordt de capaciteit van de Betuwe-
route aanzienlijk gereduceerd.

Keyrail exploiteert het goederenver-
voer over de Betuweroute. De spoor-
lijn van 172 kilometer loopt van de 
Tweede Maasvlakte tot Zevenaar 
aan de Duitse grens. Wekelijks rij-
den er circa 500 goederentreinen 
over. Het bedrijf telt zestig medewer-
kers. 
Autoriteit Consument & Markt 
(ACM), opvolger van de NMa, pu-
bliceerde vorige week een rapport 
waarin goederenvervoerders klaag-
den over het functioneren van Pro-
Rail en Keyrail. Bij het verdelen van 
de schaarse capaciteit op het geza-
menlijk spoor wordt het goederen-
vervoer benadeeld ten opzichte van 
het reizigersvervoer, vinden de ver-
voerders. Met ProRail als volledige 
eigenaar van Keyrail verliezen zij de 
partij die exclusief de belangen van 
het goederenvervoer behartigt, 
vreest de sector.

Evenwichtig
De belangenorganisatie KNV vindt 
het een goede zaak om het infra-
structuurbeheer voor Nederland in 
één organisatie onder te brengen, 
maar wijst tevens op het belang van 
een ‘evenwichtige capaciteitstoede-
ling’ voor reizigers-en goederentrei-
nen. 
Volgens directeur Ad Toet van KNV 
kan dat laatste het beste worden ge-
waarborgd door een aparte direc-
teur  voor het goederenvervoer te be-
noemen binnen de directie van 
ProRail. Deze oproep van de belan-
genorganisatie heeft  voorlopig nog 
geen gehoor gekregen bij Prorail.  
De laatste jaren werden in de Tweede 
Kamer maar ook door marktpartij-
en al grote vraagtekens gezet achter 
het nut van Keyrail als ketenregis-
seur voor het goederenvervoer naast 
spoorbeheerder ProRail. Zo vroeg 
de  PvdA zich af of het  niet beter was 
om het beheer van het spoor in han-
den van één club te geven. Als apar-
te BV zou Keyrail dan kunnen op-
gaan in Prorail. Een scenario dat nu 
wordt uitgevoerd. | JOHN VERSLEIJEN
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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. 

Dit jaar al 21 doden bij 
het slopen van schepen

SLOOPSTRANDEN

Bij het afb reken van schepen op 
sloopstranden zijn dit jaar tot dus-
ver 21 mensen om het leven geko-
men. Dat meldt NGO Shipbreaking 
Platform. 

De sterfgevallen zijn het gevolg van 
valongelukken en gasexplosies. De 
arbeidsomstandigheden op de 
sloopstranden zijn zeer slecht, toe-
gang tot veiligheidsmiddelen is er 
nauwelijks. De werknemers staan er 
bovendien vrijwel continu blootaan 
asbest. Dit jaar vonden er al 515 
schepen hun weg richting de stran-
den in Zuidoost-Azië. Van de 202 
schepen die in het derde kwartaal 
van dit jaar werden gesloopt, eindig-
den er 146 op één van de stranden in 
India (60), Bangladesh (47) of Paki-
stan (39).   

39 van deze schepen waren eigen-
dom van Europese scheepseigena-
ren. Eén van de schepen was vee-
schip van de Nederlandse rederij 
Vroon in Breskens. De Europese lijst 
wordt aangevoerd door de Grieken, 
die 19 schepen op de sloopstranden 
dumpten, maar ook schepen onder 
Cyprische en Maltese vlag kwamen 
er terecht. Opvallend is ook dat de 
Poolse staatsrederij Polsteam in het 
derde kwartaal drie schepen naar-
Zuidoost-Azië stuurde, waardoor 
het totale aantal Polsteam schepen 
dat dit jaar op sloopstranden eindig-
de, op zeven staat. Het laten slopen 
van schepen op de stranden is veel 
goedkoper dan bij gecertifi ceerde 
werven omdat er geen veiligheids- 
en milieuvoorschrift en in acht wor-
den genomen. | TOBIAS PIEFFERS

Informatienummer 
over ebola geopend

Nauwere samenwerking 
Antwerpen en Shanghai 

Kuipers wint prijs met 
essay over containers

Van Duuren versterkt 
dienst op Balkan 

SCHEEPVAART

Koninklijke Dirkzwager heeft een 
speciaal informatienummer ge-
opend voor de scheepvaartwereld 
in verband met de verspreiding 
van het ebolavirus. Via dit num-
mer, +31 (0) 88 44 31 000, kan we-
reldwijd informatie worden ver-

kregen of een schip in een met 
ebola besmette zone is geweest. 
Het telefoonnummer zal door 
Dirkzwager worden bemand zo-
lang de offi ciële waarschuwingen 
van de World Health Organisation 
(WHO) en IMO van kracht zijn. 

SCHEEPVAART

De haven van Shanghai, de groot-
ste ter wereld, en de haven van 
Antwerpen, de tweede grootste 
van Europa, gaan nauwer samen-
werken. Beide havens tekenden 
daartoe een Memorandum of Un-
derstanding tijdens een stedelijke 

missie naar Shanghai. De havens 
gaan samen onder meer informa-
tie uitwisselen over hun hinter-
land, doen gezamenlijk promotie 
en ze gaan trainingen voor mari-
tieme professionals opzetten. 

HAVEN

Bart Kuipers (54), senior research-
manager van Erasmus Smart Port 
Rotterdam heeft met een essay 
over de container een gouden me-
daille gewonnen. Het essay had 
de vraagstelling ‘Wat is de beste 
uitvinding van de laatste honderd 
jaar en waarom?’ Kuipers verkoos 
de container tot dé uitvinding van 
de afgelopen honderd jaar. In zijn 
essay laat hij zien welke revolutie 
de container teweeg heeft ge-
bracht in de wereldhandel.

WEGVERVOER

Van Duuren Districenters heeft 
zijn dienst op de Balkanlanden 
versterkt in samenwerking met 
de nieuwe partner Delamode Bal-
kans. Goederen worden op vrijdag 
geladen in Vianen en arriveren de 
volgende woensdag in Belgrado. 
Daar worden ze overgeladen en 
vervoerd naar bestemmingen in 
Servië, die binnen één etmaal 
worden bereikt. Transport verder 
de Balkan in is ook mogelijk. 

KORT

JadeWeserPort leeft op
 CONTAINEROVERSLAG   Maersk laat schepen in Azië-dienst nieuwe Noord-Duitse haven aanlopen

JadeWeserPort ‘Kurzarbeit’ – deel-
tijd-ww – aanvragen. Begin dit jaar, 
toen deze maatregel was afgelopen, 
stemde het personeel in met een 
loonsverlaging van 15% om in elk 
geval aan het werk te blijven.
Toen Maersk, MSC en CMA CGM 
hun samenwerking in P3 aankon-
digden, deed het bericht de ronde 
dat dit consortium plannen had om 
de haven met twee diensten aan te 
lopen. Vervolgens gebeurde dat niet 
doordat de Chinese kartelautoriteit 
een streep door dit consortium zet-
te. In elk geval krijgt JadeWeserPort 
er nu twee Maersk-aanlopen  bij.
Daarmee kan de vlag nog niet uit, 
maar wordt het langzaamaan wel 
tijd hem van de zolder te halen.

Maersk laat containersche-
pen in zij Azië-dienst 
JadeWeserPort aanlopen. 
Goed nieuws voor een 
gekwelde haven.

Er gloort een sprankje hoop voor Ja-
deWeserPort, de nieuwe diepzeeha-
ven in Noord-Duitsland die er sinds 
zijn opening, eind 2012, vrijwel on-
gebruikt bij ligt. Containerrederij 
Maersk Line heeft  laten weten met 
ingang van het komende voorjaar 
twee keer per week de haven te zul-
len aanlopen met schepen in haar 
dienst tussen Europa en Azië. Om 
hoeveel containers het gaat, is nog 
onbekend. In elk geval zal de over-
slag in JadeWeserPort, bij Wilhelms-
haven, erdoor stijgen.
Dat is hard nodig ook. In het eerste 
volle bedrijfsjaar, 2013, verwerkte de 
haven welgeteld 80.000 teu. Gere-
kend was op ongeveer het tienvoudi-
ge. De capaciteit van de haven komt 
zelfs op 2,7 miljoen teu per jaar, 
maar het zal nog vele jaren duren 
voordat dit niveau is bereikt. Minis-
ter Olaf Lies van economische zaken 
in de deelstaat Nedersaksen be-
schouwt de extra aanlopen van 
Maersk hoe dan ook als een teken 
dat er voor de haven nu betere tijden 
kunnen aanbreken.
De afgelopen jaren waren een aan-
eenschakeling van drama’s. De aan-
leg duurde al veel langer dan was ge-
pland. In 2012 ontdekten duikers 
meer dan 150 scheuren in de kade-
muur. De oplossing was de plaatsing 
van een extra muur, waarvan de kos-
ten zo’n 50 miljoen euro bedroegen.  
Uiteraard werd dit incident gevolgd 
door lang gesteggel over de vraag 
wie voor de schade zou moeten op-
draaien.

Gesternte
De nieuwe haven, die de jongste ge-
neratie zeer grote containerschepen 
ongeacht het getijde kan ontvangen, 
begon onder een ongelukkig ge-

sternte. Van de voorziene sterke stij-
ging van de containeroverslag kwam 
weinig terecht. Dit had vooral te ma-
ken met de economische crisis, die 
de wereldhandel jaren in de tijd te-
rugwierp. Begin vorig jaar had Jade-
WeserPort maar één klant, Maersk.
Eurogate, exploitant van de haven, 

klaagde over de hoogte van het ha-
vengeld dat de eigenaren van de ha-
ven, de deelstaten Nedersaksen en 
Bremen, heff en. Weliswaar werd re-
ders voor de duur van anderhalf jaar 
70% korting gegeven, gevolgd door 

een korting van 50% voor de volgen-
de zes jaar, maar dat was volgens Eu-
rogate onvoldoende om schepen 
naar de terminal te trekken. Pachter 
Nordfrost, dat een koel- en vrieshuis 
bij de haven vestigde, eiste een deel 
van de pacht terug, omdat de haven 
vooralsnog maar een fractie van de 

in het vooruitzicht gestelde scheep-
vaart naar zich toe wist te halen.
Eurogate kwam daar zelf ook door 
in moeilijkheden. De stuwadoor uit 
Bremen moest vorig jaar voor drie- 
van de vierhonderd werknemers in 

De vlag kan nog niet uit bij JadeWeserPort. Maar het wordt langzaamaan wel tijd hem van de zolder te halen.

Begin dit jaar stemde het personeel
in met een loonsverlaging van 15%.

FOLKERT NICOLAI 
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Steeds meer rederijen 
 CONTAINERS   Aantal winstgevende grote reders dit jaar verdubbeld 

De top der containerrederij-
en kruipt uit de rode cijfers.  
Van de 15 rederijen uit de 
top-25 die elk kwartaal hun 
cijfers publiceren, maken er 
inmiddels weer tien winst. 
In het eerste kwartaal van 
2014 waren dat er nog vijf. 

‘De lange weg terug naar winstge-
vendheid is de rederijen inmiddels  
wel bekend – omvangrijke kostenre-
ducties per unit moeten compense-
ren voor de dalende vrachttarieven.
Hoewel de inkomsten per unit over 
het eerste halfj aar naar schatting ge-
daald zijn met 4% ten opzichte van 
vorig jaar, is aan de positieve kant te 
melden dat de kosten per unit met 
6% zijn gereduceerd’, schrijft  onder-
zoeksbureau Drewry in zijn nieuw-
ste containeranalyse. Wel is de 
winstverdeling onder de tien rede-
rijen nog zeer ongelijk.
Het verschil in winstgevendheid 
tussen de rederijen is vooral het ge-
volg van de snelheid en de omvang 
waarmee de rederijen kostenbespa-
ringen hebben weten door te voeren. 
Zo hebben Maersk Line en CMA 
CGM als eerste hun slotkosten kun-
nen verlagen door hun vloot van me-
gacarriers. Daardoor hebben zij veel 
meer containers kunnen vervoeren 
tegen winst en hebben ze een gat ge-
slagen qua winstverdeling ten op-
zichte van hun rivalen. Andere rede-
rijen die weer positieve operationele 
marges behalen zijn Orient Overseas 
Container Lines (OOCL), Wan Hai, 
China Shipping, “K” Line en Hanjin.
Alle geanalyseerde rederijen hebben 
de vrachttarieven  over de eerste zes 
maanden van dit jaar zien dalen ten 
opzichte van dezelfde periode vorig 
jaar. Vooral CSAV (-16%), Hyundai 
Merchant Marine (-8,5%), ZIM 
(-8%) en Hapag-Lloyd (-5,5%) zagen 
de inkomsten per teu sterk teruglo-
pen. Geen van hen wist de kosten ver 

genoeg omlaag te brengen om als-
nog winst te maken. Rederijen die 
dit wel lukte deden dit via verschil-
lende wegen. 
Een voorbeeld van een goed preste-
rende rederij is OOCL. De rederij 
heeft  succes geboekt dankzij toene-
mende volumes en een daling van 
de kosten. ‘OOCL heeft  opmerke-
lijk goed gepresteerd in het aan-
trekken van nieuwe klanten, zon-
der hen te hoeven “kopen” met 
lagere tarieven’, schrijft  Drewry.  
Het vervoerde volume groeide met 
een toonaangevende 10,1%. Hoewel 

bij OOCL de inkomsten per unit 
met 2,8% terugliepen, stegen de 
kosten ondanks al die extra lading 
met slechts 2,6%, wat betekent dat 
de kosten per unit met 6,8% gere-
duceerd zijn.

Verbaasd
Voor CMA CGM is het positieve re-
sultaat anders tot stand gekomen. 
De rederij wist in het eerste half 
jaar van 2014 de kosten simpelweg 
even hard te reduceren als de 
vrachttarieven daalden, waardoor 
de rederij haar bruto winstmarge 

Duits wegvervoer had 
goed tweede kwartaal

CONJUNCTUUR

van de omzet zat ruim in de plus: 
26,5% sprak van een toegenomen 
omzet, terwijl 17% klaagde over een 
omzetdaling. Een kwartaal eerder 
kende 21% een stijgende en 24,5% 
een dalende omzet. 
Voor de tweede helft  van dit jaar zijn 
de voorspellingen niet gunstig. 
Slechts 16,5% rekent op verdere om-
zetstijging, terwijl 15% van een da-
lende omzet uitgaat. Eerder reken-
den aanzienlijk meer ondernemers 
op een goed tweede halfj aar.
Juist wel optimistisch zijn de Euro-
pese expediteurs, zo laat de ‘Europe-
an Freight Forwarding Index van 
Danske Bank zien. Gerekend wordt 
voor de komende maanden op een 
opleving in zowel het wegvervoer als 
de zee- en luchtvracht. | FN

Het wegvervoer in Duitsland liet in 
het tweede kwartaal van dit jaar 
een opleving zien.

Dat blijkt uit de jongste conjunc-
tuuranalyse van het Bundesverband 
Güterkraft verkehr, Logistik und 
Entsorgung. Ondernemers in het 
wegvervoer waardeerden de ont-
wikkeling van hun omzet en be-
drijfsresultaat in het tweede kwar-
taal minder negatief dan in het 
eerste kwartaal. Dit cijfer ging om-
hoog van min 9,5 naar min 2. 
Van de respondenten beoordeelde 
25,5% het bedrijfsresultaat als slecht. 
Een kwartaal eerder was dat nog 
26,5%. Het aantal bedrijven dat een 
‘goed’ resultaat boekte, steeg van 
10,5% naar 12,5%. De beoordeling 

Kuehne+Nagel schrijft   
mooie rapportcijfers

EXPEDITIE 

sultaatsverbetering van bijna 6% 
naar 196 miljoen frank, blijkt uit de 
recente kwartaalcijfers. De omzet 
viel daarbij  acht miljoen frank hoger 
uit op 3,08 miljard. Groei was er on-
der meer in het luchttransport van 
bloemen en fruit uit Zuid-Amerika, 
de Europese luchtvrachtexport en in 
niches als automotive, farmaceutica 
en reserveonderdelen voor de lucht-
vaartindustrie, meldt de logistiek 
dienstverlener. Los van meer volu-
me spreekt K+N weer van een toena-
me van de winstmarge in de
luchtvrachtexpeditie ondanks de 
overcapaciteit en de druk op de ta-
rieven van vijf procentpunten. 
Voor het laatste kwartaal van het lo-
pende boekjaar verwacht  de expedi-
teur ook in de luchtvrachtsector een 
mindere groei. K+N voorziet een 
groei die tussen 2% en 4% zal schom-
melen.

Herstel
Ook bij de Europese groupage wist 
het bedrijf verder winstherstel te be-
reiken. Zo was er een ruime verdub-
beling van het bedrijfsresultaat naar 
47 miljoen Zwitserse frank ondanks 
een afname van de omzet met twaalf 
miljoen naar 2,27 miljard frank. De 
resultaatsverbetering in het wegver-
voer is geheel toe te schrijven aan het 
reorganisatieplan ‘Road 2 profi t’ 
waardoor er over de eerste negen 
maanden van dit jaar ruim 23 mil-
joen frank is weggesneden aan kos-
ten. Daarnaast wist K+N de uitgaves 
voor douaneverplichtingen te verla-
gen met dertien miljoen  frank.  
K+N blijft  hoge verwachtingen koes-
teren van de divisie contractlogis-
tiek. De werkmaatschappij, die met 
Gianfranco Sgro vanaf februari een 
nieuwe directeur krijgt, zag de om-
zet met 136 miljoen stijgen naar 
ruim 3,5 miljard frank, maar moest 
desalniettemin genoegen nemen  
met een magere verbetering van het 
resultaat naar 183 miljoen frank. 
Ook hier zal K+N moeten gaan let-
ten op de kosten. | JOHN VERSLEIJEN

Kuehne + Nagel (K+N) wist over de 
eerste negen maanden van dit jaar 
de nettowinst te verhogen met 8,6% 
naar 480 miljoen Zwitserse frank 
(397 miljoen euro).  De omzet (+1%) 
bleef nagenoeg gelijk met dertien 
miljard frank.

Het bedrijfsresultaat van de expedi-
tiegigant liet dit jaar verder een toe-
name zien van 4,6% tot 743 miljoen 
frank. Daarmee voldoet de markt-
leider aan de eerdere verwachtingen 
van de analisten. Die waren in de di-
verse prognoses de afgelopen tijd al 
uitgegaan van een resultaat van rond 
de 740 miljoen frank en een netto-
winst 475 miljoen frank. Zij worden 
nu op hun wenken bediend door de 
logistieke dienstverlener, die met 
Panalpina, Schenker, DHL en Geo-
dis tot de Europese expeditietop be-
hoort. 
Ook de aandeelhouders van het 
Zwitserse concern, onder wie de 
grootaandeelhouder Klaus-Michael 
Kuehne, hebben geen reden tot kla-
gen. Van de nettowinst keert het be-
drijf 470 miljoen uit aan dividend 
aan de eigenaars, blijkt uit het recen-
te kwartaalverslag. 
De logistieke dienstverlener wist op 
alle fronten, inclusief de problemati-
sche Europese divisie wegvervoer, 
weer de weg naar boven te vinden en 
meer volume te draaien. Zo zag K+N 
het zeevrachtvolume met 8% toene-
men naar 2,9 miljoen teu. Daarbij 
werd de transportmultinational ge-
holpen door groeiende importacti-
viteiten in de VS en won het bedrijf 
tevens bij de Europese maritieme in-
voer marktaandeel. Dat resulteerde  
bij de containervaart weliswaar in 
een hogere omzet (+14 miljoen Zwit-
serse frank) op 6,94 miljard, maar 
niet in een verbetering van het be-
drijfsresultaat dat met 315 miljoen 
frank ruim vijf miljoen frank achter 
dat van vorig jaar bleef.
K+N wist in de luchtvrachtsector 
wel een volumegroei van 5% naar 
40.000 ton te koppelen aan een re-
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Nieuwe regering België wil statuut 
havenarbeider ‘moderniseren’

SOCIALE ZAKEN

verboden. Vanuit Europa en door 
sommige werkgevers wordt die wet 
ter discussie gesteld, omdat die het 
vrij verkeer van diensten zou beper-
ken. Onlangs heeft  de Europese 
Commissie hiervoor de Belgische 
overheid in gebreke gesteld, maar de 
principiële discussie sleept al ruim 
tien jaar.
‘Toch lijkt het erop dat Europa ons 
stilaan volgt in onze bezwaren tegen 
het inzetten van scheepsbemannin-
gen’, zegt Michel Claes, die namens 
vakbond ACV Transcom de sociale 
onderhandelingen voert. ‘Het huidi-
ge statuut voorkomt dat schepen 
eender wie aan boord nemen in lage-
lonenlanden en die dan hier laten la-
den en lossen, zonder enige oplei-
ding of ervaring in dit werk. De wet 

Major zelf wordt niet meer in vraag 
gesteld, wel de organisatie van het 
werk. Wij houden vast aan een ster-
ke specialisatie en verzetten ons te-
gen het opleggen van uiteenlopende 
taken aan de havenarbeiders. De er-
varingen in verschillende havens 
hebben geleerd dat die specialisatie 
de productiviteit sterk ten goede 
komt. Het is ook veel veiliger werken 
– havenarbeiders hanteren zware en 
onregelmatige lasten – met collega’s 
van wie je zeker weet dat ze alle han-
delingen en procedures grondig be-
heersen.’
De haven van Antwerpen telde vorig 
jaar 8.459 havenarbeiders. Dat is een 
stijging met 1,9% ten opzichte van 
2012, en een ommekeer in de dalen-
de trend. | KOEN MORTELMANS

De nieuwe Belgische federale rege-
ring is van plan om ‘het stelsel van 
de havenarbeid in overleg met de 
sociale partners te moderniseren’, 
zo vermeldt althans het regeerak-
koord in één kort zinnetje. 

Wat dit moderniseren in de praktijk 
inhoudt is nog niet duidelijk. Het re-
geerakkoord is vooral richtingge-
vend, klinkt het op het kabinet in 
vorming van de nieuwe minister van 
werk, Kris Peeters (CD&V).
Het statuut van de havenarbeider 
wordt in België geregeld door de wet 
Major. Die dateert uit 1972. Hij 
schrijft  onder meer voor dat alleen 
erkende havenarbeiders schepen 
mogen laden en lossen. Hiervoor 
scheepsbemanningen inzetten is 

Tarieven scheepvaart 
kunnen amper stijgen

ANALYSE MOODY’S

ven moesten verlaten, is ook daad-
werkelijk opgeleverd.
De containervaart kampt de komen-
de anderhalf jaar met een grote over-
capaciteit, omdat er veel megasche-
pen worden opgeleverd. Het vervoer 
per container wordt door de grote 
schepen wel goedkoper, maar de ta-
rieven blijven dalen door het grote 
verschil tussen vraag en aanbod. Die 
kloof zal door sloop van oude sche-
pen wel slinken, maar Moody’s ver-
wacht niet dat de balans in de sector 
voor 2017 herstelt.
De conclusies van Moody’s over de 
containervaart komen overeen met 
de eerder gepubliceerde bevindin-
gen van het Britse maritieme onder-
zoeksinstituut Drewry in zijn Annu-
al Container Review & Forecast 
2014/15. Dat de komende paar jaar 
vraag en aanbod beter op elkaar 
aansluiten of dat de vrachttarieven 
verbeteren, acht Drewry uitgesloten. 
De overcapaciteit in de container-
markt en de onbalans op individuele 
handelsroutes zijn daarvoor veel te 
groot. Mocht de containervaart zich 
al herstellen, dan is dat niet voor 
eind 2016 of 2017 en is het herstel 
volledig te danken aan de vorming 
van mega-allianties en kostenbespa-
ringen. De tarieven zullen komend 
jaar zelfs 3 tot 4% dalen, verwacht 
Drewry. | GERT VAN HARSKAMP

Vrachttarieven in de hele scheep-
vaart kunnen de komende twaalf 
tot achttien maanden stijgen, maar 
de stijging zal uitermate klein zijn. 

Dat stelt Moody’s Investors Service 
in zijn jaarlijkse visie op de scheep-
vaartindustrie. Rederijen worden 
beperkt in de mogelijkheden hun 
operationele resultaat te verbeteren, 
omdat de aangeboden capaciteit de 
vraag naar containertransport 
ruimschoots overtreft .
Door het aanbodoverschot kunnen 
vervoerders de tarieven die zij in re-
kening brengen, niet zomaar verho-
gen om hun inkomstengroei te gene-
reren.
Voor het maritieme tankertransport 
voorziet Moody’s nog de grootste ta-
riefstijging. Daar kunnen de prijzen 
matig stijgen vanwege een krap aan-
bod.
Hoe de droge-bulksector zich ko-
mende periode ontwikkelt, is onze-
ker. De vraag naar droge-bulkver-
voer is erg afh ankelijk van de 
economische groei in China, stellen 
de sectoronderzoekers van de kre-
dietbeoordelaar. Transporteurs van 
droge bulk profi teren nu van grote 
vertragingen in de oplevering van 
nieuwe schepen. Nog maar een 
kwart van de schepen die in de eer-
ste helft  van dit jaar de scheepswer-

FO
TO

 B
ER

N
A

D
ET

 G
RI

BN
AU

 verdienen weer

op 4,8% wist vast te houden. 
Maersk Line, dat sowieso al verbaas-
de reacties oproept met zijn goede  
fi naciële resultaten, spant de kroon 

met zijn bruto winstmarge van 8%. 
‘De winstmarge van de Denen ligt 
over de eerste helft  van dit jaar 3,2 
procentpunt hoger dan die van run-

ner-up CMA CGM. Dat is het gevolg 
van de uitzonderlijke prestatie dat 
de rederij de totale kosten met 0,2% 
heeft  weten te reduceren terwijl er 

600.000 extra containers werden 
vervoerd’, schrijft  Drewry. ‘Deze vo-
lumegroei kwam bovendien niet te-
gen een hoge prijs, want de vrachtta-

rieven van Maersk Line daalden met  
2,2% ten opzichte van vorig jaar. Dat 
is de op twee na kleinste daling. Al-
leen APL en Hanjin wisten de daling 
van vrachttarieven nog kleiner te 
houden.’ Wel zagen deze twee rede-
rijen het aantal vervoerde containers 
ook dalen.
OOCL heeft  dankzij het stroomlij-
nen van de bedrijfsvoering met 1.100 
dollar per teu de laagste kosten per 
unit van alle getoetste rederijen. 
Ook APL weet de kosten per unit op 
een gelijk niveau te houden met top-
jongens Maersk Line en CMA CGM.   
‘Er rekening mee houdende dat 
OOCL geen grote vloot van mega-
carriers heeft , betekent dat dat de re-
derij een andere manier van effi  ciën-
te bedrijfsvoering heeft  gevonden.’
Volgens de onderzoekers bevindt 
Maersk Line zich momenteel in de 
comfortabele positie waar het be-
drijf de break-even lijn kan verlagen 
en meer geld kan verdienen op elke 
container die het bedrijf vervoert. 
Drewry schat dat de Denen in de 
eerste zes maanden van dit jaar 115 
dollar per teu verdienden, ten op-
zichte van 76 dollar per teu vorig 
jaar. De concurrentiekracht die het 
bedrijf daarmee bezit is duidelijk 
zichtbaar aan de hand van de ver-
diensten die CMA CGM en OOCL 
per container  binnenhalen, respec-
tievelijk namelijk 66 dollar en 48 
dollar per teu. 
Concluderend stelt Drewry dat con-
tainerrederijen dus ondanks de da-
lende tarieven nog best geld kunnen 
verdienen. Maar ook waarschuwt 
het bedrijf dat ‘hoewel de vooruit-
zichten van de winstgevendheid van 
de industrie duidelijk verbeteren, er 
niet veel voor nodig is om het herstel 
weer onderuit te halen.’ Voor vol-
gend jaar wordt er verdere reductie 
van de kosten verwacht. ‘Maar er zit 
een limiet aan de hoeveelheid vet die 
kan worden getrimd.’ 
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‘Middelgrote OOCL heeft andere manier 
van effi ciënte bedrijfsvoering gevonden.’
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Visioenen aan ’t IJ
Tijdens het eerste Havendebat Amsterdam, vorige week 

in het Muziekgebouw aan ’t IJ, stond de toekomst centraal.
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In een volle zaal, met de rug naar het 
water, kwam de havencommunity 
uit de regio bijeen voor het eerste 
Havendebat Amsterdam, georgani-
seerd door Nieuwsblad Transport. 
Daar presenteerde Havenbedrijf-
CEO Dertje Meijer (linksboven) de 
Havenvisie 2030, met een focus op 
onder andere innovatie, biobased 
economy en energietransitie. 

In het aansluitende debat ging het 
onder meer over de vraag of er één 
havenbedrijf voor de hele regio van 
het Noordzeekanaal zou moeten ko-
men. Onder zo’n samengevoegd ha-
venbedrijf zou naast Amsterdam, 
als grootste haven van de regio, ook 
de haven van IJmuiden vallen. 
Daar voelt men er nog niet veel voor. 
Een van de tegenargumenten is dat 

de activiteiten in beide havens nogal 
verschillend zijn, terwijl op gemeen-
schappelijke punten – cruisesche-
pen en off shore – al nauw samenge-
werkt wordt. ‘Wat is dan eigenlijk 
het probleem?’, stelde Peter van de 
Meerakker van Zeehaven IJmuiden.
Een duidelijke meerderheid van de 
aanwezigen was een andere mening 
toegedaan. Voorzitter Paul Wevers 

van de Amsterdamse havenbedrij-
venclub ORAM stelde dat zo’n sa-
mengevoegd orgaan op termijn 
noodzakelijk is, vanwege de schaal-
grootte van de internationale con-
currentie. ‘Daarin moet je mee als 
haven.’
Dat vindt ook COO Koen Overtoom 
van havenbedrijf Amsterdam. ‘Onze 
analyse is dat die concurrentie gaat 

spelen tussen metropoolregio’s.’ 
Wevers stelde wel dat het havenbe-
drijf zich eerst dient te richten op de 
nieuwe rol na de verzelfstandiging, 
alvorens nieuwe avonturen aan te 
gaan. ‘Hou ook de basis op orde, zo-
als de tarieven en de erfpacht. Die 
moeten betaalbaar blijven.’

PETER WIERENGA 
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Zelfs Oost-Europa is niet 
immuun gebleken voor 
de economische crisis 
die in 2008 de wereld in 
haar greep kreeg. Die 

crisis, in combinatie met de moei-
lijkheden in de eurozone, heeft  de 
forse groeipercentages van na de 
val van de Muur danig onder druk 
gezet. Maar het gaat de nieuwe lid-
staten van de Europese Unie in het 
algemeen nog steeds voor de wind. 
Krimp, zoals die in West-Europa 
voortdurend weer op de loer ligt, is 
in de meeste van die nieuwe lidsta-
ten een zeldzaam verschijnsel.
Polen, met een bruto binnenlands 
product van bijna een half biljoen 
euro veruit de grootste economie in 
de regio, kwam de post-crisisjaren 
door zonder in enig kwartaal een 
economische teruggang te moeten 
melden. Zelfs in het slechtste jaar, 
2009, rolde er nog een bescheiden 
groeipercentage uit. Weliswaar is het 

land sinds de crisis niet meer terug-
gekeerd naar de groeicijfers van voor-
heen, maar nog steeds wordt voor dit 
jaar op een groei van 3% gerekend, 
terwijl voor volgend jaar een verder 
herstel naar 3,4% wordt voorspeld.
Voor de meeste andere landen in de 
regio zijn de vooruitzichten ook niet 
slecht, al worden de ‘oude’ groeicij-
fers niet meer gehaald. Uitzonderin-
gen zijn Hongarije, dat vorig jaar een 
nulgroei liet zien, en Slovenië en 
Kroatië, waarvoor 2013 een recessie-
jaar was. De sterkste groeier was vo-
rig jaar Letland, met 4,2%. In de an-
dere Baltische staten, Letland en 
Litouwen, kwam de groei uit op 3%.
De meeste zorgen maken de landen 
in Midden- en Oost-Europa zich 
over de ontwikkelingen in Oekraïne 
en de nog altijd niet geweken drei-
ging uit Rusland. De kwestie-
Oekraïne brengt Oost-Europese 
volkeren die zich de Sovjet-over-
heersing nog goed kunnen herinne-

ren, in onzekerheid. Dat geldt aller-
eerst voor de Baltische landen, maar 
zeker ook voor Polen, dat immers 
aan Oekraïne grenst en, mocht het 
Oekraïne-confl ict uit de hand lopen, 
direct in de vuurlinie komt te liggen.
Kijken we in het westen met afgunst 
naar de gezonde economische groei 
in het oosten, we zien de landen uit 
die oostelijke regio ook als een be-
dreiging voor ons eigen welvaren. 
Oost-Europeanen zijn uiterst popu-
lair bij westerse werkgevers, omdat 
ze tegen veel lagere arbeidsvoor-
waarden een gemiddeld veel grotere 
arbeidsprestatie leveren dan hun 
collega’s uit het westen.

Dumping
In de transportwereld wordt nu over 
‘sociale dumping’ gesproken, omdat 
Oost-Europese chauff eurs op grote 
schaal in het westen worden ingezet 
tegen een laag loon en onder vaak 
matige arbeidsomstandigheden. De 

Onzeker door ruzie 
Oost-Europa kwam veel beter door de crisis dan het westen. De meeste 

economieën draaien er onverdroten door. Maar menigeen vreest de gevolgen 

van een helemaal uit de hand lopend confl ict met Rusland.
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Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl

PETER WIERENGA
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Dat is het voordeel van hoofdafh ak-
kers, die altijd zo nodig in het middel-
punt van de aandacht moeten staan en 
op hun wenken bediend worden: het is 
alweer een poosje geleden dat het in de 
media over de ‘Oostblokkers’ ging. 
Tenminste, we hebben het even relatief 
stil na knallers als het ‘Polenmeldpunt’ 
van de PVV...

Offi  cieel ging dat meldpunt natuurlijk over de MOE-landers, 
ofwel de ingezetenen van de Midden- en Oost-Europese lan-
den die zich om economische redenen in Nederland vestig-
den na de toetreding tot de Europese Unie. 

Nu is het zonder meer waar dat de oorspronkelijke ramingen 
door de overheid van het aantal ‘gelukszoekers’ dat deze kant 
op zou komen veel en veel te laag waren, net als het waar is 
dat in sommige wijken de overlast van de wodka-minnende 
medemens er wel degelijk was of zelfs is. Ja, zelfs de matige 
tot gevaarlijke verkeerskwaliteiten van MOE-landers haal-
den het Journaal, maar uiteindelijk is het meldpunt een rela-
tief stille dood gestorven. 

Op Twitter bestaat het nog, maar met 25 volgers en een laat-
ste tweet uit maart dit jaar (‘Erg blij met de steun van de 
#PvdA Kent u ook zo’n stinkend overlasthuis met veel te veel 
Oostblokkers erin? Meld het ons!’) is het niet bepaald brui-
send te noemen. De website zelf is opgeheven.

In de tussenjaren groeide de economie in Oost-Europa in het 
algemeen een stuk sneller dan die in het door de crisis ver-
lamde Westen. Vorig jaar was de haven van Gdansk de snelst 
groeiende containerhaven van Europa. Dat betekent dat som-
migen (weer) meer kansen zagen in hun moederland en dan 
ook terugkeerden. Om opgevolgd te worden door arbeids-
krachten uit Bulgarije en Roemenië, die op hun beurt (nog) 
een tikkeltje goedkoper zijn dan Polen of Tsjechen.

Voor het internationale transport betekende deze ontwikke-
ling door de jaren heen een groot verlies aan marktaandeel 
aan de nieuwkomers, hetgeen sommige fi rma’s opvingen 
door het beruchte uitvlaggen. En de vrachtwagenchauff eurs 
hoorden op de parkeerplaatsen steeds minder hun moeder-
taal terug, en steeds meer slavische accenten. 

Hoe deze economische ontwikkeling nu verder gaat verlopen 
is onduidelijk, zeker nu de spanningen met het Rusland van 
Poetin nog verre van voorbij zijn en de dreiging van de Rus-
sische beer als een schaduw over Oost-Europa hangt (zie ar-
tikel hiernaast). Wie het weet, mag het zeggen.

Maar ondanks de dip in de groei zijn er nog volop kansen, zo-
als de spoorshuttle tussen Rotterdam en Poznan bewijst (zie 
pagina 14). En creatievelingen weten in de tussentijd allerlei 
sluiproutes te vinden om de tegenboycot van Rusland, dat in 
opdracht van de grote baas verstoken dient te blijven van 
groente en fruit uit de EU, te omzeilen (zie pagina 13). 
 
Als u het niet doorvertelt, doen wij dat ook niet. Ssst!

Stil
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Intermodaal
container netwerk
www.neska-intermodal.eu

Nederlandse en Belgische vakbewe-
ging onderzoeken samen in welke 
gevallen werkgevers door middel 
van schijnconstructies misbruik 
maken van dit grote arbeidspotenti-
eel uit het oosten. De sociale part-
ners in het Nederlandse wegvervoer 
gaan samen vastleggen welke prak-
tijken wel en welke niet toelaatbaar 
zijn. De overheid zit ook niet stil. Zo 
legt minister Lodewijk Asscher van 
Sociale Zaken de laatste hand aan 
een wet die schijnconstructies ver-

biedt. Nederland werkt trouwens bij 
het tegengaan van de ‘sociale dum-
ping’ sinds kort ook samen met Po-
len.
In het bilaterale goederenvervoer 
over de weg hebben vrachtauto’s met 
een ‘oosters’ kenteken de vervoer-
ders uit de oude EU-landen al bijna 
geheel van de weg gedrukt. Polen is, 
na de Duitsers zelf, veruit de groot-
ste aanbieder van wegtransport in 
en door Duitsland. Westerse landen 
als Nederland en België spelen in dat 

vervoer een steeds marginalere rol. 
Dat kunnen we negatief uitleggen, 
omdat zo in eigen land werkgelegen-
heid verloren gaat. Intussen mogen 
we niet vergeten dat de toetreding 
van Oost-Europese landen in vrijwel 
alle gevallen een positieve uitwer-
king had op de gehele gemeenschap-
pelijke economie.
Zo heeft  Polen zich ontwikkeld tot 
een belangrijke handelspartner voor 
Nederland. Nederland exporteerde 
vorig jaar voor 9,2 miljard euro naar 

Polen en importeerde uit dat land 
voor 5,5 miljard euro aan goederen. 
Er zijn 5500 bedrijven die naar Polen 
exporteren, tegenover zo’n driedui-
zend bedrijven die Poolse goederen 
importeren. In de handel met Polen 
zijn vooral groothandelsbedrijven 
actief. Zowel de export als de import 
bestaat voor een belangrijk deel
uit hoogtechnologische producten. 
Verder is Polen een forse afnemer 
van tweedehands auto’s uit Neder-
land.

FOLKERT NICOLAI

met Rusland
De economieën van de ‘oude’ Euro-
pese Unie en die van de nieuwe lid-
staten raakt steeds meer geïnte-
greerd. Een goed voorbeeld is de 
autoindustrie, die na het weghalen 
van het IJzeren Gordijn in oostelijk 
Europa tot grote bloei kwam. Dat 
kwam overigens mede doordat wes-
terse autofabrikanten een deel van 
de productie naar het oosten over-
brachten, hetgeen in het westen dus 
ten koste ging van de werkgelegen-
heid.
Een ander voorbeeld is het spoor-
vervoer. Dat kreeg op Europese 
schaal zeker een impuls door de toe-
treding van typische ‘spoorlanden’ 
uit oostelijke regio’s. De oude staats-
spoorbedrijven daar werden omge-
vormd tot moderne ondernemin-
gen, waarvan sommige nu ook op de 
westelijke markt actief worden. Dat 
doet bijvoorbeeld RZD, ooit het 
Poolse staatsbedrijf, nu een onder-
neming die internationale ambities 
heeft  en die wil vervullen met wes-
terse partners. Een paar jaar terug 
werd daartoe Gefco overgenomen, 
de logistieke dienstverlener aan de 
Franse autoindustrie.
Grote vervoerders uit Oost-Europa 
zijn in het westen al niet meer weg te 
denken. Iedereen ziet nu en dan wel 
eens een vrachtauto van Waberer’s 
op de weg, met die vrolijk lachende 
zon op de laadbak of de huif. Wabe-
rer’s is van oorsprong een Hongaars 
staatsbedrijf in het wegvervoer, werd 
twintig jaar geleden overgenomen 
door het management en is sinds-

dien geheel omgevormd tot een mo-
derne onderneming. Waberer’s be-
schikt over een vloot van vele 
duizenden voertuigen, die met grote 
regelmaat met vele honderden stuks 
worden uitgebreid.
Waberer’s overweegt nu een gang 
naar de beurs tegen het einde van 
volgend jaar. Daarvoor moet er, 
waarschuwt het bedrijf, dan wel van 
aanhoudend economisch herstel in 
Europa sprake zijn. En een voor-
waarde daarvoor is weer dat het bij 
de huidige wederzijdse sancties van 
Europa en Rusland blijft  en dit con-
fl ict niet nog verder uit de hand 
loopt.

Importverbod
We zijn weer terug bij de kwestie-
Oekraïne. Een land dat zegt nu al 
grote schade te lijden door de Russi-
sche importverboden voor vers-
producten uit de Europese Unie, is 

Polen. Volgens de Poolse brancheor-
ganisatie van expediteurs en weg-
vervoerders zaten heel veel Poolse 
chauff eurs door de Russische sanc-
ties van de ene op de andere dag zon-
der werk.
Voor bedrijven uit het westen is 
Oost-Europa nog altijd ‘the place to 
be’. E. van Wijk opende onlangs zijn 
tiende vestiging in Roemenië. KLG 
Europe Logistics investeerde in dat-
zelfde land 5,6 miljoen euro in een 
nieuw cross-dock. Gebrüder Weiss 
sloot zijn drie vestigingen op de Bal-
kan aan bij het internationale grou-
pagenetwerk System Alliance. Geis 
nam begin dit jaar de Poolse vesti-
gingen van Logwin over. Logwin 
verkocht bedrijven in andere Oost-
Europese landen (Bulgarije, Kroatië, 
Macedonië, Roemenië en Servië) 
aan Quehenberger.

Grote vervoerders uit Oost-Europa zijn 
in het westen niet meer weg te denken.
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SmartWay Freight Xchange: 
Transportspecialist voor Rusland en andere landen van het GOS 

Van der Wal Transport (1924) uit Utrecht was 

in 1975 dé pionier op het gebied van trans-

port naar de voormalige Sovjet Unie. In de 

afgelopen 90 jaar is het bedrijf gegroeid met 

4 vestigingen in Polen, Rusland, Kazachstan 

en Azerbeidzjan. Sinds 2010 zijn de activi-

teiten voor Oost Europa en de voormalige 

Sovjet Unie ondergebracht bij dochterbedrijf 

SmartWay Freight Xchange (SWFX). Naast 

de auto’s van de Van der Wal vestigingen, 

worden ook vaste partnervervoerders  

ingezet door SWFX. 

 

Sterk in groupage
Wekelijks vertrekken er wagens met gecombi-

neerde zendingen naar Azerbeidzjan, Turkme-

nistan, Rusland, Georgië en Oekraïne en elke 

twee weken gaan er auto’s naar verschillende 

delen van Kazachstan. 

In het douane-entrepot in Utrecht wordt iede-

re lading gecontroleerd. “Door de afstand en 

de niet altijd optimale infrastructuur die onze 

chauffeurs tegenkomen hebben wij voor het 

verpakken, laden en zekeren speciale eisen”, 

legt Charlotte van Dommelen, Eastern Europe 

Specialist bij SmartWay Freight Xchange uit. 

“De export- en transportdocumenten moeten 

in orde zijn en wij helpen onze chauffeurs op 

weg. Ook hebben wij in Utrecht de mogelijk-

heid voor het overslaan van ADR zendingen”. 

Altijd up-to-date
Door het nauwe contact met de chauffeurs, 

blijft SWFX continu op de hoogte van de situ-

atie aan de grenzen, de laatste regels omtrent 

documentatie en de nieuwe wegen en routes. 

“Je staat er niet bij stil, maar in Rusland zijn 

nog steeds niet overal begaanbare wegen. 

In sommige periodes zijn er ineens wegen 

verdwenen door regen, modder of sneeuw,” 

vertelt Charlotte. 

Gebaseerd op de verkregen informatie van 

de chauffeurs, verstuurt SWFX dagelijks een 

update naar de klant met de actuele positie 

van de truck en de verwachte aankomst op 

bestemming. 

Uitstekende kennis van  
taal en cultuur
Behalve door de jarenlange ervaring, is SWFX 

succesvol door de kennis van taal en cultuur 

van de medewerkers, vindt Charlotte. “Ik heb 

een aantal jaar in Moskou gewoond en ken 

hierdoor de taal en de cultuur van Rusland. De 

meeste van mijn collega’s komen uit het werk-

gebied en spreken naast Russisch ook Engels, 

Nederlands, Pools en Turks. Communicatie 

is voor ons essentieel en wij bieden graag 

service en samenwerking op maat.”

Van voorbereiden tot lossen 
Naast de reguliere stromen houdt SWFX zich 

bezig met grote projecten zoals het vervoer van 

(exceptionele) goederen die nodig zijn voor de 

olie en gasindustrie of complete verhuizingen 

van fabrieken van Nederland naar Rusland. 

“Onlangs hebben wij alle transporten uitge-

voerd voor de FIFA Worldcup. 45 truckladingen 

uit verschillende landen in Europa moesten op 

hetzelfde tijdstip midden in het centrum van 

Baku staan. Vanuit Utrecht werd het hele proces 

gecoördineerd; van het voorbereiden van de 

juiste documenten tot en met het bepalen van 

de volgorde van inklaren en lossen”. 

Balkan en Baltische Staten
Recent heeft SmartWay Freight Xchange ook 

een aantal landen van de Balkan aan de al 

lange lijst van bestemmingen toegevoegd. 

En welke bestemmingen kunnen we in de 

toekomst nog meer verwachten? Charlotte: 

“We zijn onze capaciteit aan het uitbreiden 

voor transporten naar de Baltische Staten. Ook 

rondom de Kaspische zee zijn we met een 

aantal projecten bezig. Maar inmiddels heb-

ben we al bijna 40 jaar ervaring en is voor ons 

geen grens te ver”. 

TRANSPORT
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TRANSPORT
Concurrerende tarieven, kwalitatief 

goede en servicegerichte dienstverlening 
voor transport naar Oost-Europa, 

Balkan landen, Rusland, de STAN-staten 
en nog verder.

WAREHOUSING
20.000 m2 op- en overslag, 

voorraadbeheer, physical distribution 
en Value Added Logistics. Alles onder de 

hoogste kwaliteitsnormen.

CUSTOMS
Opmaken van alle soorten douane- en 
kvk exportdocumenten, legaliseren en 

Ambachtsstraat 20
7461 TP RIJSSEN
The Netherlands

sales@tts.nl
www.tts.nl

TTS Quality Logistics B.V.

Meer informatie?
www.tts-ql.com
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Zo omzeil je de boycot
Wit-Rusland en Turkije vormen geliefde sluiproutes voor groente uit Europa. 

Dus eet je als Rus nietsvermoedend een tomaat uit Turkije (lees: het 

Westland). Of oesters uit Wit-Rusland, een land zonder zeekust...

rokkaanse dozen te verpakken.’
De Russische maatregelen, die de 
import van fruit en groenten uit de 
Europese Unie verbieden en daar-
mee de Europese landbouwers en 
tuinbouwers rechtstreeks treff en, 
vormen een wraakmaatregel voor de 
Europese sancties.
Die zijn opgelegd, zo stelt Brussel, in 
antwoord op de illegale annexatie 
van de Krim door Rusland én op de 
‘voortdurende destabilisatie’ van 
Oekraïne. Niet alleen heeft  de EU de 
meeste samenwerkingsprogram-
ma’s stopgezet, daarnaast zijn er ex-
portverboden ingesteld voor mili-
tair materieel, ‘dual use goods’ 
(goederen die je ook voor militaire 
doeleinden kunt inzetten) en ‘sensi-
tive technologies’, onder meer voor 
het winnen van gas op zee en voor 
het winnen van schaliegas.

Poetin
Voor de Krim en de marinestad Se-
bastopol, waar zoals bekend de Rus-
sische vloot is gevestigd, geldt zelfs 
een algeheel handels- en investe-
ringsverbod. Tot slot is de kring 
rond president Poetin het doelwit 
van inreisverboden, en zijn ook hun 
bezittingen in de EU ‘bevroren’. 
Of de Russen omgekeerd ook handig 
zijn in het omzeilen van de westerse 
boycots, is nog onduidelijk. Zeker is 
wel dat Poetin de ene na de andere 
(energie)deal afsluit, met bijvoor-
beeld China en India, om dat door 
hem zo gehate Brussel een poot 
dwars te zetten. Neem nog gerust 
een tomaatje, Vladimir!

T
oen deze krant een klei-
ne maand geleden be-
richtte over de creatieve 
sluiproute via Wit-Rus-
land, om de tegenboycot 

van de Russen te ontwijken, regende 
het reacties op de website van 
Nieuwsblad Transport. Het verbaas-
de sommigen helemaal niets, zo 
blijkt ook uit deze paar illustratieve 
voorbeelden:

‘Hier zit wel een luchtje aan denk ik, 
wat als er gevraagd wordt naar een 
certifi caat van oorspong? Maar ja in 
die landen is alles (on)mogelijk weet 
ik uit ervaring, corruptie, welnee.’

‘Deze truc wordt al jaren gedaan, ook 
door onze klanten in Rusland. Er zijn 
zelfs bedrijven in Wit-Rusland die je 
hiermee kunnen adviseren om dit te 
kunnen toepassen. De regels met be-
trekking tot Rusland zijn zo idioot 
dat je dit soort praktijken in de hand 
speelt. Daarnaast kan Rusland hier 
weinig tegen doen daar Wit-Rusland 
een handelsrelatie heeft  met Rus-
land.’

‘Het is een bekende truc van de Wit-
Russen. De zogenaamde Barbatruc 
om de douane te omzeilen via een an-
der land.’

Waar ging het nu om? Creatieve lo-
gistieke managers hebben al een weg 
gevonden om het Russische embar-
go op Europese levensmiddelen te 
omzeilen: de luchthaven van de Wit-
Russische hoofdstad Minsk.
De luchtvrachtvolumes op deze be-
scheiden luchthaven aan groente en 
fruit uit Europa schoten in augustus 

plotseling omhoog en het land pro-
duceert opeens citroenen, grape-
fruits en zelfs ananassen voor de 
Russische markt. 
Ook mosselen, kreeft en en oesters 
zijn nu opeens exportproducten ge-
worden van Wit-Rusland, dat geen 
meter zeekust kent. 
De truc is vrij simpel, melden lucht-
vrachtmanagers aan de Duitse vak-
pers. De Europese goederen worden 
in de vrachtloods op de luchthaven 
met de medewerking van de plaatse-
lijke douane, die een oogje dicht-
knijpt, voorzien van een andere ver-
pakking, label en documenten en als 
Wit-Russische handelswaar verder 
over de weg naar Rusland verstuurd. 
Daarbij profi teert Wit-Rusland ook 
van de douane-unie met het buur-
land Rusland. Goederen kunnen zo 
zonder enige vorm van inspectie 
naar Moskou of Sint-Petersburg 
worden afgevoerd.
Voor de plaatselijke handelshuizen 
en expediteurs in Wit-Rusland is 
deze nieuwe transito-rol een goud-
mijn.

Etiketten
Bij deze slimmigheid is een nieuwe 
variant gekomen om de strenge Rus-
sische boycot van groenten en fruit 
te omzeilen, zo blijkt uit berichtge-
ving van het Algemeen Dagblad. Te-
lers in het Westland zijn Poetin en 

consorten te slim af met een sluip-
route via Turkije en stiekem gesjoe-
mel met etiketten. 
Via Nederlandse handelsbedrijven 
worden namelijk in het geheim to-
maten of paprika’s in blanco kistjes 
verscheept naar... Turkije. Eenmaal 
daar worden ze voorzien van een 
Turks label (Made in Turkey), om 
vervolgens probleemloos op trans-
port te gaan naar Rusland. Tegen de 
Turken is namelijk geen boycot afge-

kondigd door de Russen, omdat ze 
niet tot de Europese Unie behoren. 
Door het gesjoemel met de groente 
en het fruit, is er geen Rus die ooit zal 
merken dat het om Hollandse toma-
ten of paprika’s gaat, terwijl de kas-
sa’s bij de telers toch rinkelen. Alleen 
de titel Made in Holland is even ta-
boe. De methode is strikt gezien ver-
boden, want de regels schrijven voor 
dat de herkomst van voedsel altijd 
goed te herleiden moet zijn. 

Die kritiek werd ook al bij de Wit-
Russische variant geuit (zie de op-
merking boven over het certifi caat 
van oorsprong). 

Dozen
Hoeveel groente en fruit via de 
‘smokkelroute’ nu een weg vindt 
naar de Russische supermarkten, 
weet niemand, maar bij verpak-
kingsbedrijven gaan de witte, bruine 
en zwarte dozen zonder etiketten in-
eens als warme broodjes over de 
toonbank, aldus het AD. 
De instanties menen dat het de naam 
van Nederland als exportland 
enorm kan schaden als blijkt dat er 
gesjoemeld wordt met etiketten. Ze-
ker in de grote voedselmarkt is con-
trole moeilijk, terwijl de schade 
enorm is als producten uit een land 
in de ban worden gedaan. 
Bedrijven die de boycot omzeilen 
door te sjoemelen, riskeren dat hun 
ladingen worden afgekeurd en kun-
nen voor de tuchtrechter worden ge-
sleept. De boetes lopen op tot 4250 
euro. Een enkele keer komen de Rus-
sen er echter zelf achter, aldus een 
exporteur tegenover het AD.
Toch zou de boycot van de Russen de 
Nederlandse handel dwingen tot het 
nemen van risico’s, zegt een hande-
laar. Anders doet de concurrentie in 
het buitenland het wel. ‘Spanje doet 
hetzelfde door eigen tomaten in Ma-
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Het is een bekende 
truc van Wit-Russen, 
de zogenaamde
Barbatruc.

JOHN VERSLEIJEN/PETER WIERENGA

Geen Rus zal het merken als zijn groente ondanks de huidige boycot toch van Nederlandse makelij is.
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De Poolse  link

PETER WIERENGA

Wind mee of wind tegen, de Poolse 

transportmarkt biedt kansen voor Nederland.

Dit lijkt een eenzame 
wandelaar in Stettin, 
een Poolse haven-
plaats met Duitse 
wortels. Maar schijn 

bedriegt, want stil is het allerminst. 
Dan hebben we het niet over de 
historische 2-0 zege van het Poolse 
voetbalteam op de Weltmeister, 
maar over de transportsector in 
Polen. Daar raast het van de activi-
teit. Zo was de havenplaats Gdansk 
vorig jaar de snelst groeiende con-
tainerhaven van Europa, met een 
toename van liefst 27% tot 1,18 
miljoen teu overslag.
Tot die conclusie kwam het jaarlijk-
se overzicht van ’s werelds honderd 
grootste containerhavens, dat 
Lloyd’s List traditiegetrouw samen-
stelt.
De Poolse haven viel daarmee ove-
rigens nog net buiten die top-100 
(met een 106de plaats), maar als de 
groei in het huidige tempo door-
gaat, komt die daar dit jaar zeker in 
terecht. De opkomst van Gdansk is 
in principe slecht nieuws voor Rot-
terdam en Hamburg, omdat ze 
daarmee hun positie als feederha-

ven voor het Oostzeegebied zien af-
kalven. 
En ook op andere vlakken gebeurt 
er genoeg in Polen. Neem het inter-
modale transport. Begin dit jaar is 
het Nederlandse Boekestijn Trans-
port Service, uit Mill, begonnen 
met een pilot voor het aanbieden 
van een intermodale service. Hier-
bij komen de containers in Neder-
land aan via deep- en short sea ship-
ping. Na aankomst van de container 
in Rotterdam wordt de cross doc-
king in Poznan uitgevoerd, in plaats 
van in Mill. 

Dieselkosten
Volgens Boekstijn zijn er het afgelo-
pen jaar ‘met succes’ beleveringen 
gedaan  in Oost-Europa, met name 
in de regio Poznan in Polen, en 
daarom wordt deze service nu ook 
blijvend in de markt gezet.
De voordelen zijn evident: minder 
dieselkosten en ook een lagere uit-
stoot van CO2.
Om de kwetsbaarheden van inter-
modaal transport – er worden han-
delingen verricht door meerdere 
partijen in de keten, wat voor ver-

traging zou kunnen zorgen – op te 
vangen wordt er samengewerkt met 
vaste partner ERS Railways, die het 
spoortransport van Rotterdam 
naar Poznan verzorgt. 
Dat doet deze partij inmiddels ruim 
twee jaar. Ter ere van het tweejarig 
jubileum van de directe spoorshut-
tle Rotterdam – Poznan werd op 25 
juni een feestje gevierd op de CLIP 
Terminal in de Poolse plaats Swar-
zedz. 
Sinds de start heeft  ERS het aantal 
roundtrips tussen beide bestem-

mingen verhoogd van drie naar zes 
vertrekken per week. Volgens het 
railbedrijf is de transittijd van 
(slechts) 22 uur concurrerend met 
het wegvervoer.
De verbinding maakt deel uit van 
de zogenoemde North Sea Baltic 
Corridor, die Nederlandse havens 

verbindt met Polen en de Baltische 
staten. Bovendien maakt een addi-
tionele call op de P&O Ferries/Stena 
Line terminal het mogelijk om het 
Verenigd Koninkrijk met Polen te 
verbinden.

Rusland
Eenmaal gearriveerd in Polen, ver-
zorgt Boekestijn met eigen chauf-
feurs het verdere vervoer. De fi rma 
heeft  zo’n twee decennia ervaring, 
in zowel West- als Oost Europa, en 
beschikt over zo’n 200 eigen trucks 

op de weg. In combinatie met weg-
transport kunnen verladers hun la-
ding laten bezorgen tot diep in Rus-
land of zelfs nog verder.
Belangrijke bijkomstigheid is de 
uitstoot van CO2. Op een lading 
van Nederland naar Polen, claimt 
Boekestijn dat de intermodale optie 

tot 70% minder CO2-uitstoot ver-
oorzaakt dan het wegtransport over 
diezelfde route zou doen. En ook de 
transportkosten zouden fl ink gere-
duceerd worden, zo zou blijken uit 
recente ladingstromen, met tot wel 
25% ofwel een kwart. 
Omdat ERS Railways dagelijks ver-
trekt naar Polen, valt de doorloop-
tijd ook nog mee. Dan kun je op dag 
één laden, op dag drie al lossen. Dat 
is iets minder snel dan het traditio-
nele wegtransport. En er worden 
standaard 45-voets containers ge-
bruikt, waardoor de ladingscapaci-
teit even groot is als de ladingscapa-
citeit van een normale trailer.
Kortom, Polen is in trek en dat is 
niet gek, gegeven de economsiche 
mogelijkheden die in Oost-Europa 
te vinden zijn, even afgezien van 
dipjes door de geopolitiek. De be-
trekkingen zijn bovendien goed. 
Niet voor niets waren koning Wil-
lem-Alexander en koningin Máxi-
ma persoonlijk aanwezig in Polen 
bij het feestelijke evenement op 25 
juni. Na zdrowie!

Gdansk was vorig jaar de snelst 
groeiende containerhaven van Europa.
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ERS Railways biedt een directe spoor shuttle aan tussen Rotterdam 
Rail Service Center, Europoort en Poznan. De shuttle verbindt zes 

keer per week Rotterdam met de CLIP container terminal in 
Swarzedz, in de buurt van Poznan. 

De shuttle heeft een A - C –verbinding met een transittijd van 22 uur 
in elke richting. De trein arriveert op Rotterdam RSC en Rotterdam 

Europoort (P&O Ferries en Stena Line terminal) die een directe ferry 
aansluiting aanbieden naar Engeland. 

 

WWW.ERSRAIL.COM 

www.samskipmultimodal.com

Frequent en groen vervoer naar Oost-Europa nodig? 

Neem nu contact op: 088 400 1000
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www.boekestijntransport.com
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Een greep uit onze 
Oost Europa diensten

Een greep uit onze 
Oost Europa diensten

Nieuw:

High Value Transport (TAPA-TSR 1 gecertificeerd)

Pharma en Fashion Transport
Intermodaal transport naar Polen

(Pre- and on-carriage 
van containers 

in Polen)

High Value Transport (TAPA-TSR 1 gecertificeerd)

Pharma en Fashion Transport
Intermodaal transport naar Polen

(Pre- and on-carriage 
van containers 

in Polen)

Spoorlobby 
slaat toe

Zet vijf Kamerleden in een trein en breng in een 

sfeervolle setting je problemen voor het voetlicht. 

Dat was de tactiek van de goederenvervoerders.

In ieder geval bij één vonden zij een gewillig oor. 

Voor twee leden van de 
vaste Kamercommis-
sie voor Infrastruc-
tuur en Milieu begint 
het werkbezoek met 

vertraging. Betty de Boer zit in een 
defecte trein en Carla Dik-Faber 
(ChristenUnie) kampt met seinsto-
ringen en een onwillige spoorweg-
overgang. De andere Kamerleden, 
Roelof Bisschop (SGP), Duco 
Hoogland (PvdA) en Norbert Klein 
(50Plus/Klein), arriveren wel op 
tijd op Amsterdam Centraal. De 
spoorwoordvoerders van de andere 
in de Kamer vertegenwoordigde 
partijen zijn verhinderd of laten 
verstek gaan. ‘De coalitiepartijen 
zijn er gelukkig wel; dat is het be-
langrijkst’, merkt Wietze Smid, 
hoofd public aff airs bij NS, op. In 
Amsterdam worden de Kamerle-
den ontvangen door de volledige 

spoorsector (goederen- en reizi-
gersvervoerders, spoorbeheerder 
ProRail en een aantal voor het 
spoor werkende aannemers). Het 
thema van het werkbezoek is 
spoorvernieuwing. De sector koos 
hiervoor vanwege het grote aantal 
projecten dat de komende jaren 
wordt uitgevoerd aan sporen en 
stations. 

Blinde vlek
Een van de onderdelen is een door
de goederenvervoerders verzorgde 
treinrit door de Amsterdamse ha-
ven. Norbert Klein stapt niet in. Hij 
is dan al onderweg naar een volgen-
de afspraak. Om 14.03 uur arriveert 
de trein op perron 2B. DB Schenker 
Rail Nederland heeft  voor de gele-
genheid een klassieke restauratiewa-
gon ingehuurd. De dienstdoende lo-
comotief en de machinist zijn wel 
van Nederlands grootste railtrans-
portbedrijf. ‘Onze machinist ver-
voert normaal gesproken kolen, 
maar is ook bevoegd voor personen-
vervoer’, stelt CEO Aart Klompe de 
aanwezigen gerust. Om 14.15 uur 
vertrekt de trein richting het weste-
lijk havengebied. Klompe benadrukt 
het belang van de bestemming nog 
maar eens: ‘De haven van Amster-
dam is op drie na de grootste van 
Europa.’ 
‘Containers stemmen niet, treinrei-

zigers wel’, vat Jelle Rebbers, mana-
ger communications & public aff airs 
van DB Schenker, de achterstand sa-
men die de goederenvervoerders 
volgens hem in ‘Den Haag’ hebben 
ten opzichte van de reizigersver-
voerders. ‘De capaciteit van het 
spoor is beperkt. Het is dringen. Bij 
beslissingen over het spoorgebruik 
vallen beslissingen te vaak in het 
voordeel uit van het personenver-
voer. De balans is zoek. Wij vinden 
dat er veel meer gekeken moet wor-
den naar economische waarde. Dus 
geen bijna lege passagierstreinen in 
de avonduren voorrang geven op 
volgeladen internationale goederen-
treinen. Goede capaciteit voor een 
faire prijs, dat is onze wens. Maar 
jullie hebben toch al de Betuwelijn? 
Die reactie horen we vaak, maar 
daarmee gaat men volledig voorbij 
aan bijvoorbeeld de economische 

betekenis van de haven van Amster-
dam. Voor veel mensen, ook politici, 
is dat toch een beetje een blinde vlek 
op de kaart. Dit is een ideale gelegen-
heid om te laten zien wat hier alle-
maal gebeurt en wat het spoorgoe-
derenvervoer hier doet.’ 

Wissels
Als het gepiep, gekraak en geschud, 
veroorzaakt door de vele wissels bij 
Amsterdam Centraal, achter ons lig-
gen, neemt algemeen directeur Ad 
Toet van Koninklijk Nederlands 
Vervoer (KNV) het woord. Hij pre-
senteert een top-5 met punten waar-
voor de werkgeversorganisatie graag 
aandacht wil van de Kamerleden. Ze 
hebben onder meer betrekking op 
de capaciteit op het spoor, de gevol-
gen van de aanleg van een derde 
spoor bij het traject Emmerich-
Oberhausen, de verhoging van de 
gebruiksvergoedingen en Europese 
wet- en regelgeving ten aanzien van 
gevaarlijke stoff en, grensoverschrij-
dend spoorgoederenvervoer en het 
terugdringen van geluid dat treinen 
produceren. Net als Rebbers stelt 
Toet voor dat netbeheerder ProRail 
treinen voortaan voorrang geeft  ‘op 
basis van toegevoegde economische 
waarde’. 
In zijn kritiek op de verhoging van 
de gebruiksvergoedingen – die stij-
gen vanwege een bezuinigingsmaat-

www.nieuwsbladtransport.nl/cwn

‘Ik ga Mansveld vragen de verhoging van 
de gebruiksvergoeding te verlagen.’ 
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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

Ebola and shipping - access 
new information page via the 
homepage of ICS website - 
http://ics-shipping.org
@shippingics

Rotterdam, fastest way to 
Austria - Port of Rotterdam 
- Change your Perspective 
http://lnkd.in/b_SvmeQ
@ChantalGouka  
 
Goederenvervoer binnenstad 
Rotterdam emissievrij in 2020 
http://bit.ly/Zi2c9o
@verkeersnet 
  
Als #trainee bij @Broek-
manGroup krijg je een 
intensief opleidingstraject: 
http://bit.ly/1ssfX1g  
@watertalentjobs
 
Verkeerslichtvrije route van 
Maasvlakte naar Duitsland 
http://fb.me/34fEZYq00
@jaclei 

Rennen door havengebied van 
#Rotterdam. #harbourrun = 
#aanrader. @Havenzaken
  
Zondag 11 oktober 2015: 
Harbour Run 2015. 
Tot volgend jaar! 
http://www.harbourrun.nl/
@HarbourRun

Douanecongres 2014: presen-
taties en foto’s beschikbaar op 
de site. http://goo.gl/5Z5ZqM
@Douanecongres

Frans Waszing van het STC is 
leraar van het jaar 2014 @NTnl 

Vanmorgen de #TresHombres 
uitgezwaaid. Ik wens jullie een 
behouden vaart. Tot over 8 
maanden! @fairtransport 
@IKootkar

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

 CNV wil hogere boetes 
voor langslapen in truckca-
bine 

 Nieuwe uitbater van ACT 
heet Holland Cargo 
Terminal 

 FNV waarschuwt voor 
gevaarlijke containers 

 ‘Vies’ schip in Rotterdam 
mag weg vervolgen

 Snel proef met onbemande 
truck 

 2M krijgt fi at van Ameri-
kaanse kartelwaakhond 

 Hebo gaat ‘Isala’ bergen

Vanuit een klassieke restauratiewagon zien de Kamerleden het westelijk havengebied van Amsterdam en een rangeerterrein. 

ERIK STROOSMA
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regel van het kabinet volgend jaar 
met 20% – krijgt de KNV-voorman 
steun van Betty de Boer. Zij wil er bij 
staatsecretaris Mansveld voor plei-
ten de voorgenomen verhoging te 
verkleinen. Volgens het VVD-Ka-
merlid zou de staatssecretaris van 
Infrastructuur en Milieu hier wel 
voor openstaan. De Boer: ‘De totale 
bezuiniging (50 miljoen, red.), die 
ten grondslag ligt aan de verhoging, 
moet wel gehaald worden, maar ik 
zie het als compensatie voor de hin-
der die goederenvervoerders vanaf 
volgend jaar gaan ondervinden op 
de Betuweroute. Door de bouw van 
een derde spoor bij de aansluiting 
van de Betuwelijn op het Duitse 
spoorwegnet zullen veel goederen-
treinen moeten omrijden. Dat 
brengt uiteraard extra kosten met 
zich mee. Ik ga de staatssecretaris 
daarom vragen ruimte te zoeken om 
de verhoging van de gebruiksver-
goeding omlaag te brengen.’ 

Op steun van PvdA-collega Duco 
Hoogland hoeft  De Boer niet te reke-
nen bij haar voorstel. ‘Nee, dat lijkt 
mij niet verstandig’, geeft  deze aan. 
‘Buiten de vraag hoe dit gefi nancierd 
moet worden, schuif je op die ma-
nier de rekening voor je uit. Op ter-
mijn zullen de goederenvervoerders 
daardoor geconfronteerd worden 
met een hoge kostenstijging in één 
keer. Het verbaast me ook dat dit 
komt van een partij die zo voor 
marktwerking is, want collega De 
Boer weet net als ik dat de gebruiks-
vergoedingen, ondanks de verho-
ging, nog steeds niet kostendekkend 
zijn. Dit voorstel lijkt mij er eerlijk 
gezegd eentje voor de bühne.’ 

Knelpunten
Concrete acties van Hoogland hoe-
ven de goederenvervoerders naar 
aanleiding van het werkbezoek niet 
te verwachten. Carla Dik-Faber 
(CU) daarentegen laat weten dat zij 

er bij de staatssecretaris nogmaals 
op gaat aandringen de knelpunten 
op het spoor in kaart te brengen. 
‘Daar vragen wij al jaren om’, vertelt 
zij. ‘Bij het wegennet gebeurt dat wel 
en worden knelpunten aan de hand 
daarvan aangepakt. Bij het spoor 
moet dat ook gebeuren.’ 

Spoormonitor 
Na een uur komt de trein weer aan 
op Amsterdam Centraal. Veel van 
het havengebied hebben de Kamer-
leden niet gezien. Het grootste deel 
van de rit bestaat uit stilstaan op een 
rangeerterrein ter hoogte van de 
Bosporushaven, alwaar de locomo-
tief wordt losgekoppeld, omkeert en 
weer aan de andere kant van de trein 
wordt vastgekoppeld. De Kamerle-
den stappen uit en verdwijnen het 
stationsgebouw in waar zij een rond-
leiding krijgen langs de bouwactivi-
teiten. Voor de pers houdt het
bezoek, vanwege onvoldoende 

bouwhelmen, hier op. De lobby van 
de spoorgoederenvervoerders voor 
hun belangen gaat echter onvermin-
derd voort. Op de dag van het be-
zoek van de Kamerleden publiceert 
de toezichthouder op de spoor-
markt, de Autoriteit Consument & 
Markt (ACM), haar zesde spoormo-
nitor. Daarin staat dat goederenver-
voerders vinden dat ProRail het per-
sonenvervoer voortrekt. ACM pleit 
ervoor dat de krappe capaciteit op 
het spoor eerlijk wordt verdeeld. ‘Als 
vervoerders zich benadeeld voelen, 
kunnen ze dit bij ons melden en zul-
len wij deze geschillen in behande-
ling nemen’, aldus ACM-bestuurslid 
Henk Don. ProRail zegt zich te hou-
den aan de verdeling van de spoor-
capaciteit zoals die in wet- en regel-
geving is vastgelegd, maar staat wel 
open voor verbeteringsvoorstellen 
van de spoorgoederenvervoerders.
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AGENDA

Offshore Energy 
28 en 29 oktober 

De snelst groeiende offshore-bijeen-

komst van professionals uit de indu-

strie. Iedereen uit de Nederlandse 

offshore windsector die van belang 

is, komt naar deze beurs.  

• www.offshore-energy.biz

ICT & Logistiek 
29 t/m 30 oktober 

Bezoekers kunnen de laatste ontwik-

kelingen verwachten op het gebied 

van WMS, SCM, TMS, tracking & tra-

cing, ERP en fl eet management-syste-

men.  

• www.ict-en-logistiek.nl

Maritime Awards Gala 
6 november 

Hét maritieme evenement van het 

jaar waar captains of industry samen-

komen voor de uitreiking van de vijf 

maritieme prijzen en om relaties uit 

de branche te ontmoeten. 

• www.maritime-awards.nl

Transport & Logistics 
11 november 

Deze vakbeurs richt zich op de logis-

tieke dienstverlener, havens en 

scheepvaart, intern transport en ma-

gazijnbeheer en software. Er zijn ook  

seminars en praktijkcases. 

• www.easyfairs.com

Offshore Tech 2014 
13 november 

Hét jaarcongres over de technologi-

sche ontwikkelingen in de offshore 

industrie. Welke technische ontwik-

kelingen spelen er en wat verwach-

ten we van projecten in de toekomst? 

• www.offshore-tech.nl

Transport blijft lied   
 SCHIJNCONSTRUCTIES   Gaan verladers misstanden voorkomen?

Verladers worden wettelijk 
aansprakelijk voor misstan-
den. Bij de veiligheid en 
duurzaamheid van het 
vervoer voelen de meeste 
verladers zich zeer betrok-
ken. Maar moeten ze ook 
gaan controleren of de 
vervoerder zijn chauff eurs 
behoorlijk betaalt?

Binnenkort maakt minister Lode-
wijk Asscher van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid de nieuwe Wet 
Aanpak Schijnconstructies aanhan-
gig in het parlement. Die wet voor-
ziet erin dat opdrachtgevers, bij-
voorbeeld in het transport, voortaan 
medeverantwoordelijk worden voor 
misstanden bij de uitvoering van 
hun opdracht.
Ook de klant kan straks dus worden 
aangesproken als er bij een transport 
iets misgaat. Dat moet ook gaan gel-
den voor het geval de aannemer van 
het transport zijn werknemers, bij-
voorbeeld de chauff eurs, niet be-
loont volgens de minimumvoor-
waarden die op grond van de 
Nederlandse cao van kracht zijn. Of 
als deze hoofdaannemer delen van 
het transport zou uitbesteden aan 
onderaannemers die het met de rij- 
en rusttijden en de cabotageregels 
niet zo nauw nemen en zoveel
mogelijk gebruik maken van ar-
beidskrachten uit lagelonenlanden. 
Chauff eurs die via vernuft ige con-
structies ook in het vervoer in Ne-
derland worden ingezet tegen een 
veel lager loon dan in Nederland ge-
bruikelijk is.
De Stichting Onderzoek Multinatio-
nale Ondernemingen (SOMO) heeft , 
in opdracht van FNV Bondgenoten, 
geïnventariseerd in welke mate op-
drachtgevers in het vervoer in Ne-
derland hun logistieke dienstverle-
ners contractueel als het ware bij de 
hand nemen om misstanden uit te 
sluiten. Het onlangs verschenen on-
derzoeksverslag, gebaseerd op ge-
sprekken met een aantal grote verla-
ders en hun vervoerders, geeft  een 
gemengd beeld.
Het is niet zo dat verladers hun ver-
voerders verder hun gang laten gaan, 
mits over de prijs van het transport 
maar een akkoord is bereikt. Ze stel-
len daaraan nadrukkelijke eisen, die 
de veiligheid en de duurzaamheid 
van het vervoer moeten waarborgen. 
Maar het is ook niet zo dat verladers 
zich indringend willen bemoeien 
met de loon- en arbeidsvoorwaar-
den die hun dienstverleners en hun 
onderaannemers in acht nemen. Dit 
arbeidsrechtelijke of ‘sociale’ aspect, 

dat door de Europese eenwording 
aan belang heeft  gewonnen, be-
schouwen ook grote opdrachtgevers 
in het vervoer niet als hun kerntaak.
Regelrechte onwil lijkt daarbij, zo 
zou je uit het SOMO-onderzoek 
kunnen afl eiden, niet in het spel. Een 
verlader van chemische producten, 
vaak gevaargoed, heeft  er belang bij 
dat zijn lading competent wordt ver-
voerd en zal dit in contracten met 
vervoerders ook zo grondig mogelijk 
willen vastleggen. Maar verladers 
hebben, net als vervoerders, op hun 
beurt ook weer klanten, die in een 
steeds concurrerender wereld vooral 
op prijs onderhandelen.
SOMO citeert vervoerder Albert
Keijzer, die veertig jaar lang voor 
AkzoNobel Industrial Chemicals 
monochloorazijnzuur vervoerde. 
Aan dat vervoer moeten veiligheids-
technisch de hoogste eisen worden 
gesteld, waaraan Albert Keijzer dus 
decennialang wist te voldoen. ‘De 
laatste jaren kregen we jaarlijks een 
nieuwe tender en de prijs ging iedere 
keer omlaag. Tot het op een gegeven 
moment te laag werd voor ons. Op 
het laatst zei ik: als er één stoplicht 

op rood staat, dan verdien ik niets 
meer. En als dat gebeurt, dan stop ik 
ermee. En dat heb ik ook gedaan.’

Oost-Europees
Dat is de kern van de zaak. Ook
AkzoNobel ziet dat zo. De vervoers-
opdracht is vervolgens gegaan naar 
andere Duitse en Nederlandse ver-
voerders die al langer voor het be-
drijf reden en die werken met Oost-
Europese chauff eurs. ‘Als die 
chauff eurs voldoen aan de Neder-
landse wetgeving, alle wettelijke en 
voor AkzoNobel noodzakelijke cer-
tifi caten hebben en aan onze veilig-
heidsvoorschrift en voldoen, maken 
wij geen onderscheid tussen natio-
naliteiten.’
Volgens het onderzoek zijn chemi-
sche verladers weinig geneigd ook de 
‘sociale performance’ van hun logis-
tieke dienstverleners te registreren. 
Shell bijvoorbeeld voert al vooraf-
gaande aan een tender een ‘audit’ uit 
– een soort overhoring – bij potenti-
ele contractpartijen. Daarbij staan 
onder meer de veiligheidseisen, 
technische eisen aan materieel en 
chauff eurs en de registratie bij rele-

AkzoNobel is een van de bedrijven die het vervoer steeds goedkoper willen en daarmee      
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EPKE SPIJKERMAN, ADVOCAAT
www.boekel.com

Enige tijd terug heeft  de Groningse 
kantonrechter in kort geding geoor-
deeld dat een proeft ijd in een arbeids-
overeenkomst van een chauff eur nietig 
was. Wat speelde er?

De werknemer was sinds 2011 als 
chauff eur in dienst bij een transport-
onderneming. Medio 2013 is deze on-
derneming failliet gegaan en is met de 

curator overeenstemming bereikt over een doorstart. De 
nieuwe werkgever heeft  een gedeelte van het personeel een tij-
delijke arbeidsovereenkomst aangeboden, met daarin een 
proeft ijd van één maand. 

Daarbij is een vaststellingsovereenkomst aangeboden, waar-
in stond dat de arbeidsovereenkomst kort daarop met weder-
zijds goedvinden zou eindigen. De werknemer heeft  gewei-
gerd deze overeenkomst te ondertekenen. De werknemer 
heeft  vervolgens geen werk meer mogen verrichten en de 
werkgever heeft  laten weten dat dit moet worden gezien als 
een opzegging tijdens de proeft ijd. De werknemer vordert 
vervolgens tewerkstelling en doorbetaling van zijn salaris, 
stellende dat de proeft ijd nietig is.

De kantonrechter stelt vast dat een proeft ijdbeding bij opvol-
gend werkgeverschap nietig is indien de nieuwe arbeidsover-
eenkomst wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoor-
delijkheden eist als de vorige en tussen beide werkgevers 
zodanige banden bestaan dat het inzicht dat de vorige werk-
gever heeft  gekregen in het functioneren van de werknemer 
ook moet worden toegerekend aan de nieuwe werkgever. 

Daarvan is in dit geval sprake. Er is sprake van wezenlijk de-
zelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden. Voorts staat 
vast dat de feitelijke leidinggevenden van de werknemer zo-
wel voor als na het faillissement dezelfde zijn. Hierdoor kan 
de kennis over de kwaliteiten van de werknemer worden toe-
gerekend aan de nieuwe werkgever. Daarbij is van belang dat 
de nieuwe werkgever mede op basis van hun functioneren een 
selectie heeft  gemaakt van het over te nemen personeel. Daar-
om is het proeft ijdbeding nietig en is de chauff eur niet in de 
proeft ijd ontslagen. De vorderingen van de werknemer wor-
den dan ook toegewezen.

Tijdens de proeft ijd kan het dienstverband per direct worden 
beëindigd. Een proeft ijd is bedoeld om tijdens een beperkte 
periode proefondervindelijk een beeld te vormen van de ge-
schiktheid van de werknemer. Een proeft ijdbeding is nietig 
indien de arbeidsovereenkomst wordt gesloten met een werk-
gever die redelijkerwijs geacht wordt ten aanzien van de ver-
richte arbeid de opvolger van de vorige werkgever te zijn. 

Er is sprake van opvolgend werkgeverschap indien de nieuwe 
arbeidsovereenkomst wezenlijk dezelfde vaardigheden en 
verantwoordelijkheden eist als de vorige arbeidsovereen-
komst en tussen de nieuwe en de vorige werkgever zodanige 
banden bestaan dat het door de laatste op grond van zijn er-
varingen met de werknemer verkregen inzicht in diens hoe-
danigheden en geschiktheid ook moet worden toegerekend 
aan de nieuwe werkgever.

Proeft ijdbeding
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WEKELIJKS EX EEMSHAVEN (GR.)

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

-  fcl/lcl/rc/br/cv

-  vaste afvaarten

-  snelle transittijden

-  betrouwbare services

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

BOEKINGSAGENT VOOR

Coldstorage  |  Warehousing  |  Stevedoring  |  Forwarding  |  Agency

Bestuurder 

Bruno Matheu 
stapt over van 

Air France-KLM 

naar de

Arabische 

branchegenoot Etihad Airways. 

Hij werkte zo’n twintig jaar bij 

Air France en was daar tot 

dusver verantwoordelijk voor

de vluchten naar verre bestem-

mingen. Bij Etihad zal hij vanaf 

december als operationeel 

directeur verantwoordelijk zijn 

voor de samenwerking van het 

bedrijf met partners waarin 

Etihad een aandelenbelang 

heeft.

Manon Bloemer, managing 

director Vopak terminals Noord 

Nederland, is aangetreden als 

voorzitter van de ORAM-com-

missie Olie. In de commissie olie 

zijn de Amsterdamse olietermi-

nals Vopak, BP, Oiltanking, 

Eurotank, Nustar AFS, Fincofuel 

en Hydrocarbonhotel vertegen-

woordigd. Doel is om gezamen-

lijke omgevingsbelangen te 

herkennen, benoemen en aan te 

pakken. 

Erik Uljee is 

aangesteld als 

de nieuwe 

managing 

director van TNT 

Benelux. Hij 

volgt Willem Prinsen op, die de 

functie als managing director 

Duitsland heeft aanvaard. Uljee 

heeft sinds 1996 verschillende 

functies bekleed binnen TNT. In 

zijn laatste functie was hij  

verantwoordelijk voor alle 

strategische klanten van TNT 

wereldwijd. 

PERSONALIA

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

Vermeer Trucking B.V.
Loon op Zand

Rechtbank West-Brabant

Transports Velter SPRL
Visé

Luik

Terra Shipping BVBA
Sint-Katherina-Lom

Rechtbank Brussel

Ctc Trans BVBA
Berlare

Rechtbank Dendermonde

FAILLISSEMENTENvan schijn en wezen

vante brancheorganisaties centraal, 
maar wordt de naar het contract 
meedingende vervoerders niet ge-
vraagd te documenteren hoe zij hun 
chauff eurs betalen.
In wezen is dat ook niet zo vreemd. 
Wie bij de bakker een brood koopt, 
wil misschien weten welke granen 
en zaden erin zijn verwerkt, hoelang 
het product houdbaar is en hoeveel 
calorieën het bevat. Men zal echter 

niet snel vragen welk loon de bakker 
zijn knecht uitbetaalt en hoe vroeg 
de laatste moet opstaan om de oven 
op te stoken.
Opvallend veel door SOMO geïnter-
viewde verladers laten, net als Shell, 
uitvoerige ‘audits’ uitvoeren voor ze 
met een dienstverlener in zee gaan. 
Bij de uitbesteding van het vervoer 
lijkt de kostprijs intussen een steeds 
toenemende rol te spelen. Daarbij 

neemt de contractsduur af en wor-
den vervoerders op steeds kortere 
termijn uitgespeeld op het gebied 
van de prijs. Het mag waar zijn dat 
opdrachtgevers soms expliciet aan-
geven dat hun kwaliteitseisen zo 
hoog zijn dat ze niet de goedkoopste 
transporteurs selecteren. ‘Maar dit 
lijkt alleen van belang bij de moei-
lijkste en meest veeleisende ladin-
gen’, aldus de onderzoekers.

Vervoerder Limpers, ook specialist 
in gevaargoed, ziet de laatste drie 
jaar geen klanten afh aken, maar die 
klanten trekken wel trajecten weg 
uit het contract. ‘Je krijgt een pak 
complimenten van de klant, maar de 
volgende opmerking is dan wel dat 
de tarieven omlaag moeten. We zijn 
heel lang heel strikt geweest: we wil-
den alleen werken met het beste ma-
terieel en de beste chauff eurs, maar 

we merken dat we naar een bepaade 
hoek worden geduwd.’ Limpers 
noemt het een ‘frustrerende gedach-
te’ ooit ook van buitenlandse chauf-
feurs gebruik te moeten maken.
Je doet je werk goed en correct, maar 
de verlader kan je zomaar ‘op tien-
tjes’ aan de kant schuiven voor een 
goedkopere dienstverlener. Het is 
een algemene klacht van vervoer-
ders in het SOMO-onderzoek. 
SOMO benadrukt de uitspraken van 
vervoerders objectief te hebben 
weergegeven en daarbij zeker niet de 
opvattingen van opdrachtgever 
FNV Bondgenoten te hebben mee-
gewogen.

Zuur
Dus nog maar een vervoerder die 
zich met enig recht beklaagt over de 
politiek van verladers. Nijhof-Was-
sink wil ‘onze mensen netjes kunnen 
betalen en dat betekent dat je niet 
alle opdrachten krijgt’. Het is dan 
zuur dat je als vervoerder wordt ge-
dumpt omdat een concurrent, die 
zijn chauff eurs misschien iets min-
der ‘netjes’ betaalt, precies 1% goed-
koper kan off reren. De vervoerder 
die met Benelux-chauff eurs wil wer-
ken, moet zich volgens Nijhof-Was-
sink meer gaan richten op vervoer 
over kortere afstanden en op ‘gespe-
cialiseerde hoge-kwaliteitstranspor-
ten, waarvoor veel kennis is vereist’.
En ook nog maar een verlader aan 
het woord. DSM zegt niet te kunnen 
controleren of een vervoerder die op 
één van zijn terreinen komt laden of 
lossen niet net voorbij de poort de 
Nederlandse chauff eur vervangt 
door een goedkopere buitenlandse 
collega. Daar heeft  het bedrijf na-
tuurlijk gelijk in. Dit soort controles 
is het domein van de Inspectie Leef-
omgeving en Milieu of de controle-
dienst van het ministerie van Lode-
wijk Asscher. Die inspecties weten 
trouwens door personeelsgebrek 
maar heel weinig transporten te 
controleren op de volle breedte: vei-
ligheid, rij- en rusttijden, inachtne-
ming van de arbeidsvoorwaarden.
DSM geeft  wel toe dat chemische 
verladers door de grote economische 
onzekerheid en de almaar zwaardere 
prijsconcurrentie transporteurs sti-
muleren hun ‘toevlucht te zoeken in 
schijnconstructies’, zo zeggen de on-
derzoekers. Het grote probleem voor 
verladers is, net als voor hun ver-
voerders, die mondiale prijsdruk. 
En ze kunnen wel in contracten met 
hun dienstverleners van alles vast-
leggen. Maar het is voor hen meestal 
onmogelijk vast te stellen of de 
dienstverlener zich daar naar de let-
ter aan houdt.

   de inzet van Oost-Europese chauffeurs bevorderen.
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‘Als er één stoplicht op rood staat, 
verdien ik niets meer’, zegt Keijzer.
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Voor al uw mobiele slaapbehoeft en 
is er nu deze verbouwde trailer

oplegger waarmee ooit sigaretten 
zijn vervoerd. Hij bouwde de afge-
dankte trailer om en doopte deze 
met de naam  Sleepboxx. De ver-
lichting en de verwarming draaien 
op zonnecellen. De trapjes worden 
’s avonds automatisch verlicht, zo-
dat gasten ook op een donkere plek 
de weg kunnen vinden. 
De deuren zijn uitgerust met cijfer-
sloten. In de (geventileerde) ka-

Geen sigaretten, maar mensen met 
slaap. Kwestie van rekenen. 

Dat niemand daar nog eerder op 
gekomen was! De Sleepboxx, ofwel 
een tot mobiel hotel verbouwde 
trailer die je op elke gewenste plek 
kunt neerzetten. Dit idee van Niels 
Kroeks kun je nu huren voor 300 
euro per etmaal plus 50 tot 100 
euro voor het neerzetten en opha-
len.
Dat lijkt veel geld, maar als je om-
rekent dat je daarvoor vier kamers 
krijgt met 24 slaapplaatsen, valt dat 
wel mee. Hoe hij op het idee kwam? 
‘Ik zit veel op de weg en ik denk al-
tijd in verhuurbare vierkante me-
ters’, vertelt Kroeks aan het AD. 
‘Als ik zo’n grote vrachtwagen zag, 
rekende ik wel eens uit wat je er als 
woonruimte mee zou kunnen. Van 
het een kwam het ander.’
De Sleepboxx is een tweedehands 

SLEEPBOXX

mers staan stapelbedden, die vol-
gens Kroeks prima slapen. 
Beddengoed kun je huren of zelf 
meeenemen. Op de vloer ligt lami-
naat, in de plafonds zijn ledlampen 
aangebracht. 
Kroeks ging zo innovatief mogelijk 
te werk: ‘Op een krakkemikkige 
woonwagen met gammele bedden 
zit niemand te wachten, op deze 
Sleepboxx hopelijk wel.’ | PW
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Vloot robots op zee

Ben je amper bekomen van 
al het nieuws over drones, 
krijg je zwemmende robots 
om je oren.

Zul je net zien. Heeft  minister Lode-
wijk Asscher (Sociale Zaken) zojuist 
de discussie over de robotisering 
aangezwengeld, met een dreigend 
verlies van miljoenen banen, blijkt 
zo ongeveer tegelijkertijd dat een 
vloot van zeven robots is gelanceerd 
in de wateren ten zuidwesten van 
Engeland.
Ze zullen geen concurrentie gaan 
vormen voor Ranomi Kromowidjo-
jo, maar wel degelijk ‘rondzwem-
men’ in de oceaan en tegen de 300 
mijlen ofwel bijna 500 kilometer rei-
zen in een periode van twintig da-
gen. Hun taak? Het verzamelen van 
wetenschappelijke data over marie-
ne processen en leven in de oceaan. 
Het project wordt gecoördineerd 
door de National Oceanography 
Centre. Tot de operatie behoren on-
derzee-voertuigjes die op batterijen 
lopen en nieuwe oppervlakte voer-
tuigjes die aangedreven worden 
door wind-, golf- en zonne-energie. 
En ze zijn dus allemaal onbemand, 
zodat de enige communicatie via de 
satelliet kan verlopen. 
Dat het niet zomaar een kwestie van 
drijven is, moge blijken uit het gege-
ven dat de vaartuigen geacht worden 
een aantal ‘fysieke grenzen’ over te 
steken tijdens de drieweeekse reis. 

Plankton
Zulke grenzen worden in het Engels 
‘fronts’ genoemd: ze scheiden name-
lijk watermassa’s met verschillende 
eigenschappen van elkaar. En laten 
ze nou net op zoek zijn naar ‘fronts’ 
ten zuidwesten van het Britse eiland, 
die ideale voorwaarden bevatten 
voor de groei van plankton. En dus 
weer rijk zijn aan vissen, zeevogels, 
dolfi jnen, ja zelfs haaien. Hopen dus 

dat het gebruikte metaal een beetje 
Jaws-bestendig is. 
De robots hebben instrumenten 
mee om al dat dierenleven uitge-
breid te bestuderen, maar ook om  de 
temperatuur te meten van het water 
en de weersomstandigheden aan de 
oppervlakte. Ze hebben zelfs came-
ra’s bij zich om vogels te fotograferen 
of een selfi e te maken. Zo zullen ze 
de wetenschap helpen om deze 
‘fronts’ in kaart te brengen. 
Tja, nog even en we zullen nostal-

gisch terugdenken aan persberich-
ten zoals dat ene over twee Franse 
studenten (Louis Wilmotte en 
Douglas Couet) die 10.000 kilome-
ter in hun kayak hebben afgelegd 
van Gibraltar naar Istanbul, om on-
derzoek te doen naar gift ige algen en 
geluidshinder in de Middellandse 
Zee. Dan hebben we alleen nog maar 
robots rondzwemmen...

De zeven robots gaan onder meer vogels spotten.
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 ONDERZOEK   Zwemtocht van bijna 500 kilometer

QUOTE VAN DE WEEK

Wim van de Camp, 
Europarlementariër 
voor het CDA, in de 
Stroming Courant.

Ik weiger social 
dumping in de 
binnenvaart te 
accepteren.

C
O

L
U

M
N

FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Je hebt rederijkers en rijke reders. Met 
enige goede wil kunt u deze arme co-
lumnist bij de eerste groep indelen. De 
rijkste reder is eigenlijk geen reder, 
maar havenondernemer. Het is Li Ka 
Shing, de eigenaar van het wereldwijde 
terminalbedrijf Hutchison. Hij kan be-
schikken over een vermogen van 31 
miljard dollar, zo heeft  Alphaliner be-
rekend. Je bent er geen Bill Gates mee, 

maar een fl atje in Hongkong ligt binnen het bereik.

Op plaats twee komen we de Maersk-dynastie tegen, met een 
vermogen van 21 miljard dollar. De hele lijst van 21 rijkste 
scheepvaartfamilies vindt u wel ergens op het web. Lees ’m 
kalmpjes door en vraag u af waar uzelf inmiddels staat. Komt 
u al in de buurt van de familie Saadé, de Franse eigenaars van 
CMA CGM, plaats 17 op de lijst? Voor u zal 1,8 miljard dol-
lar een heel bedrag zijn, maar de Saadé’tjes voelen zich er een 
beetje kleintjes bij. Laatst zag ik ze nog schichtig rondschar-
relen in een Frans stadje, op zoek naar een betaalbaar restau-
rant.

Als beginnende rederijker ben ik eens op bezoek geweest bij 
een bijzonder rijke reder, eigenaar van een rederij uit het Chi-
nese taalgebied. Deze had de hele bovenverdieping van het 
Rotterdamse Hilton afgehuurd en onze krant uitgenodigd 
om aandacht te besteden aan de eerste aanloop van zijn nieu-
we megaschip, ik meen 5.000 teu, in Rotterdam. Er stonden 
drie antieke globes in de hotelkamerzaal en er waren diverse 
atlassen, sommige nog van Willem Blaeu, om ons in het ge-
sprek geografi sch bij te staan.

De vertaling tussen het Chinees en het Engels werd verzorgd 
door een lang niet onaantrekkelijke dame die, meen ik, Mol-
ly heette. Ze sprak prima Engels, maar had, al was ze zelf van 
Chinese afk omst, nu en dan de grootste moeite het Chinees 
van de rijke reder te volgen.

Toen ik de vermogende scheepvaartondernemer vroeg naar 
eventuele plannen voor een aanloop in Zeebrugge, geraakte 
hij in verwarring. Ik moest dan eerst maar eens aanwijzen 
waar dat lag. Omdat geen enkele wereldbol of atlas deze ha-
ven al op het netvlies had, schakelden we over op de tarieven, 
die volgens hem best nog wat omhoog konden. Hoewel mo-
derne rijke reders volhouden dat de tarieven erbarmelijk zijn, 
mag je getuige het Alphaliner-lijstje aannemen dat er in de 
loop der jaren toch best is verdiend.

Rijke reders, rederijkers


