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Het management van Vos Logis-
tics wil samen met Scheybeeck 
Investment de onderneming 
overnemen, met een gezamenlijk 
bod op alle aandelen.

Een overnameprijs is niet bekendgemaakt. 
De overname moet nog worden goedge-
keurd door de Autoriteit Consument & 
Markt. De ondernemingsraad is om advies 
gevraagd. Verwacht wordt dat de transac-
tie binnenkort kan worden afgerond.
Het bedrijf is nu nog in handen van een vijf-
tal banken, die samen 80% van de aandelen 
in handen hebben. Medefi nancier van de 
overname is Delta Lloyd Mezzanine Fund, 
dat een achtergestelde lening verstrekt.
Vos Logistics behoort, ondanks een aantal 
afslankingen in de afgelopen jaren, nog 
steeds tot de grootste wegvervoerders in 
Nederland, met een vloot van 1200 voer-
tuigen en een personeelsbestand van 1900 
werknemers. De nieuwe partner, Schey-

zowel autonoom als door selectieve acqui-
sities gestalte krijgen. 
Vos Logistics is voor zijn klanten niet al-
leen actief in het feitelijke wegtransport, 
maar ook in de expeditie, distributie, toe-
gevoegde-waardediensten en de regie over 
complete ladingstromen.
Het bedrijf uit Oss, met 25 vestigingen 
door heel Europa heen, heeft  een aantal 
moeilijke jaren achter de rug, waarbij 
zwaar moest worden ingegrepen om Vos 
op de rails te houden. De omslag kwam in 
2011, toen voor het eerst weer een klein 
winstje kon worden geboekt.
Vorig jaar behaalde het bedrijf een omzet 
van 248,4 miljoen euro, een groei van 2% 
in vergelijking met een jaar eerder. Het be-
drijfsresultaat voor rente en belasting 
kwam uit op 3,3 miljoen euro. De eerste 
helft  van dit jaar liet een verdere verbete-
ring zien.

beeck, is een investeerder in familiebedrij-
ven. Tot de groep behoren ook transport-
bedrijven, zoals Buko, een specialist in 
onder meer bouwvervoer.
Vos zegt de organisatie voldoende op orde 
te hebben om aan een nieuw investerings-
programma te beginnen, gericht op duur-
zaamheid en verdere effi  ciëntieverhoging. 
Algemeen directeur Frank Verhoeven en 
fi nancieel topman Ben Vos (geen telg uit 
de oprichtersfamilie) noemen de nieuwe 
aandeelhoudersstructuur een ‘logische 
stap in de groeistrategie en ambitie van de 
onderneming’. 
Die strategie is gericht op optimalisering 
van goederenstromen, samen met de op-
drachtgevers, om tot schonere en doelma-
tiger transport- en andere logistieke op-
lossingen te komen. Het bedrijf wil verder  
de kosten voor het internationale vervoer 
van verpakte goederen en droge bulk op-
timaliseren. Ook moet ‘gecontroleerde’ 
groei worden nagestreefd in ‘klantspeci-
fi eke logistieke dienstverlening’. Dat moet 

De nieuwe aandeelhouders van Vos Logistics willen investeren in een meerjarenstrategie die op duurzaamheid is gericht.

 GROEISTRATEGIE   Scheybeeck en Delta Lloyd leveren kapitaal voor uitkoop banken

Management neemt
Vos Logistics over

FOLKERT NICOLAI

ZIE OOK PAGINA 6

WEGVERVOER
Een meerderheid in de 
Tweede Kamer wil dat 
de tachograafkaart 
goedkoper wordt. 
Kiwa, die de kaarten 
verkoopt aan bedrijven 
met eigen vervoer en 
beroepsvervoerders, 
moet deze zoveel mogelijk tegen kostprijs leveren en 
niet voor een hoger bedrag. De transportsector klaagt 
al langer dat Kiwa te hoge tarieven berekent. De 
kaarten zouden 25% duurder worden verkocht dan de 
productiekosten. Kiwa zou de meeropbrengst 
aanwenden om tekorten elders op te vangen. 

Kamer: tachograafkaart te duur

WEGVERVOER
Vervoerders die straks een ontheffi ng nodig hebben 
om de Maasvlakte op te mogen, dienen deze nu snel 
aan te vragen. Dat zegt Transport en Logistiek 
Nederland. Met ingang van volgende maand beginnen 
politie, Inspectie Leefomgeving en Transport en de 
gemeente Rotterdam met de handhaving van de 
toegangseisen tot de Maasvlakte. Voertuigen die niet 
aan de eisen voldoen, lopen kans een boete van 90 
euro te krijgen. Voertuigen met buitenlands kenteken 
die niet bij de gemeente Rotterdam zijn geregistreerd, 
kunnen daar bovenop een boete krijgen van 2.250 euro. 
Voertuigen die niet aan de toegangseisen voldoen, 
mogen de Maasvlakte niet meer op. 

Ontheffing voor Maasvlakte

keer zoveel verdiend als vorig jaar. De 
containerdivisie van Kawasaki Kisen 
Kaisha, ofwel “K” Line, deed dat in de 
eerste helft van haar gebroken boekjaar. 
Het bedrijfsresultaat schoot omhoog 

van, omgerekend, ongeveer 14,5 miljoen tot 87 
miljoen dollar. Gezien de omstandigheden in de 
containervaart is dat een opmerkelijke prestatie.
De containervaart maakt samen met de bulkvaart het 
leeuwendeel uit van de activiteiten van de Japanse 
groep, die in de periode van 1 april tot 30 september 
een omzet boekte van iets meer dan 6 miljard dollar. 
Dat was 8,6% meer dan vorig jaar. 

6

“K” LINE FORS HERSTEL

WEGVERVOER
De Duitse Bundesrat, waarin de deelstaten zijn 
vertegenwoordigd, wil dat de bondsregering hoge 
boetes mogelijk maakt voor het doorbrengen van de 
normale wekelijkse rusttijd in en om de vrachtauto. De 
werkgever of opdrachtgever van de chauffeur moet er 
maar voor zorgen dat de laatste zijn langere rustperio-
des in een wegmotel of elders in een ‘vast’ onderko-

men kan doorbrengen. 
Wordt het voorstel van 
de Bundesrat uitge-
voerd, dan is Duitsland 
met Frankrijk en België 
het derde land dat 
streng tegen het 
langslapen optreedt.

Duitsland wil af van cabineslapen
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Reageer ook! www.nieuwsbladtransport.nl/poll

     POLL     

NIEUWE POLL: Meer wegvervoerders moeten op zoek  
 naar investeerders, zoals Vos Logistics

Inderdaad, die worden niet alleen ter compensatie gebruikt

Onzin, weet je wat die nieuwe zwavelarme brandstof kost?

De grote verschillen zijn in ieder geval moeilijk te verklaren 

Anders

40 %

39 %

16 %

5 %

De zwaveltoeslagen die reders heffen 
zijn in sommige gevallen extreem hoog

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 503 mensen op de stelling van 28 OKTOBER

Iedere week in Nieuwsblad Transport, 

altijd online via www.nieuwsbladtransport.nl/dossiers

vrijdag 21 november 
Perishables
Adverteren? Bel: 010 280 10 25.

Directeur Albert Th issen (58) 
van Hapag-Lloyd Benelux gaat 
vanaf 1 december de Franse 
organisatie van de Duitse 
rederij leiden. Daarmee keert 
hij na twaalf jaar terug op het 
Parijse kantoor, dat hij eerder al 
vijf jaar leidde. Die benoeming 
betekent tevens dat er na drie 
jaar een eind komt aan zijn rol 
als voorzitter van de Vereniging 
van Rotterdamse Cargadoors 
(VRC).   

U heeft  het van jongste bediende 
tot directeur geschopt?
Nee hoor, ik werk nu ruim 25 jaar 
voor Hapag en daarvoor ongeveer 
anderhalf jaar voor toenmalig 
agent Wm. H. Müller & Co. Ik ben 
binnengekomen als bedrijfsjurist. 
Daarvoor was ik advocaat en in die 
hoedanigheid ben ik in contact ge-
komen met de scheepvaartsector, 
onder meer doordat ik toen nogal 
wat schepen aan de ketting legde.

Was u verrast door het besluit 
van het hoofdkantoor van 
Hamburg?
Aanvankelijk wel een beetje. Maar 
het is voor mensen en bedrijven ge-
woon verstandig om af en toe van 
positie te wisselen. De onderne-
ming wil de organisatie graag op 
orde hebben voor het integreren 
van het netwerk van CSAV in Eu-
ropa (de Chileense rederij, waar-
mee Hapag dit jaar samen gaat – 
red.) en wilde per se iemand in 
Parijs die echt goed Frans spreekt. 
Dat zijn er binnen Hapag echt 
maar een hand vol. Ik spreek het 
vloeiend, ook al omdat mijn vrouw 
Française is, dus was het ook weer 
niet zo raar dat ze bij mij terecht-
kwamen. Al met al ben ik happy.

Heeft  u een specifi eke opdracht?
Niet echt. Die integratie met CSAV 
is in voorbereiding. Dat wordt een 
heel proces en het is goed om daar 
vanaf het begin bij te zijn. Verder is 
de uitdaging dezelfde als die in 
Rotterdam, de markt bewerken en 
uitbreiden en de logistieke kosten 
terugdringen.

U zetelt nu afwisselend in Rotter-
dam en Antwerpen. Zeker vanuit 
redersperspectief is het verschil 
met Parijs groot.
Klopt, de volumes van en naar de 
Franse markt zijn aanmerkelijk 
kleiner dan die van de Benelux. 
Bovendien is er veel minder sprake 
van een scheepvaart community. 
Als je een straal van honderd kilo-
meter rondom Rotterdam en Ant-
werpen trekt, heb je misschien wel 
80% van de markt te pakken. Als je 
dat met Foss en Le Havre doet, heb 
je maar een heel klein stukje van de 
markt. Dat betekent ook dat het 
achterlandvervoer veel meer ver-
snipperd is en dat de logistieke kos-
ten hoger zijn. Dat maakt het al-
leen maar interessant.

Hoe reageerde men bij de VRC?
Verrast. Ik kreeg niet het gevoel dat 
ze op mijn vertrek hadden zitten 
hopen, dat is wel fi jn.

Er moet opeens heel snel een 
opvolger komen. De VRC wil die 
op het jaardiner eind deze maand 
al presenteren.
Dan hebben we dus nog even. Het 
gaat erom dat je iemand kan vin-
den die geschikt is, het graag wil en 
die ook de ruimte van zijn werkge-
ver krijgt om het te doen. Ik zie wel 
een paar goede kandidaten die 
daaraan voldoen en ik heb er ver-
trouwen in dat er op het VRC-di-
ner straks iemand naast me staat 
om die hamer aan over te dragen.

Wat zijn de belangrijkste dossiers 
voor een VRC-voorzitter?
Alles wat met de Douane te maken 
heeft . Dat heeft  invloed op heel veel 
van wat je als cargadoor doet. En 
de jaarlijkse consultatie door het 
Havenbedrijf van het zeehaven-
geld. Dat gebeurt onder de vlag van 
Deltalinqs, maar daarbinnen is de 
VRC de belangrijkste club.

U heeft  zich sterk gemaakt voor 
de aanleg van de interne baan 
tussen de containerterminals op 
de Maasvlakte. Daarover horen 
we de laatste tijd helemaal niets.
Het lijkt misschien wat stil, maar 
op de achtergrond gebeurt er wel 
degelijk wat. Vergeet niet dat er 
twee belangrijke vragen beant-
woord moeten worden. Hoe gaan 
we de hardware aanleggen, het as-
falt en de viaducten? En hoe orga-
niseren we de samenwerking tus-
sen de terminals, ECT, APMT en 
RWG? De ingrediënten zijn er en 
we wachten op het moment dat er 
een mooi gerecht uit de oven komt.

Dat heeft  wel veel baktijd nodig.
Die baktijd is al lang overschreden. 
Eigenlijk zijn we al te laat met de 
interne baan, want de nieuwe ter-
minals gaan de komende maanden 
van start. Maar goed, die gaan de 
eerste maanden in een testfase 
draaien. Voor die periode moet er 
een voorlopige regeling komen. 
Dat er een goed systeem komt voor 
het uitwisselen van containers tus-
sen de terminals is wel van cruciaal 
belang voor het uiteindelijke suc-
ces van de Maasvlakte. 

Gaat u Rotterdam missen?
Dat denk ik zeker. Rotterdam is 
bijzonder in de wereld. We zijn niet 
allemaal per se vrienden van el-
kaar, maar als het erop aankomt, 
vormen de mensen wel een com-
munity. Ik had laatst bijvoorbeeld 
het hoofd van de douane op kan-
toor om wat zaken door te praten. 
Dat zie ik in Frankrijk nog niet zo 
snel gebeuren.

ALBERT THISSEN, SCHEIDEND DIRECTEUR HAPAG-LLOYD BENELUX

‘Niet per se vrienden,

maar wel een community’

ROB MACKOR
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Het is begrotingstijd en dus zijn verla-
ders en vervoerders met elkaar in ge-
sprek over de tarieven die zij komend 
jaar kunnen verwachten. ‘Tja, hou 
maar rekening met een tariefsverho-
ging van twee tot tien procent’, zeggen 
zij. Want zij weten ook niet waar ze aan 
toe zijn. Alle wetenschap ligt op het 
moment bij de rederijen en die houden 
de kaken stijf op elkaar. Kwalijk is dat, 

want juist rederijen weten hoe vervelend die onzekerheid is.

Als er één gegeven in de scheepvaart constant is, dan is het 
wel dat bij de invoering van nieuwe milieuregelgeving door 
reders wordt geklaagd. Dat geklaag gaat niet over de regelge-
ving zelf, want de meeste reders, zeker die in Noordwest-Eu-
ropa, zijn echt wel bereid om mee te werken aan een schonere 
modaliteit. Nee, het geklaag gaat steevast over de onduide-
lijkheid die er rond nieuwe regelgeving in de scheepvaart al-
tijd hangt. Rond de nieuwe zwavelnorm zijn dat bijvoorbeeld 
de beschikbaarheid van de ultra-laagzwavelige diesel en hoe 
havenautoriteiten denken het naleven van de regels te gaan 
controleren. Ook in de discussie rond het Ballastwaterver-
drag, dat reders verplicht om de levende organismen in hun 
ballastwater te doden, is het de onzekerheid of de Internatio-
nal Maritime Organization (IMO) en de Verenigde Staten wel 
de zelfde norm gaan voeren die tot geklaag leidt, niet de mil-
joenen euro’s die het verdrag de reders gaat kosten. Reders, 
kortom, kennen de frustratie van onwetendheid. Dat maakt 
de stilte waarin zij zich nu hullen juist zo wrang.

De eerste toeslagen zijn inmiddels bekend. Het zijn vooral de 
grote verschillen die opvallen. Dat tarieven tussen verschil-
lende typen scheepvaart sterk variëren, dat valt te begrijpen. 
Maar dat de toeslagen onder de veerdiensten op de Noord- en 
Oostzee kunnen verschillen van een euro of dertig tot meer 
dan honderd euro, dat behoeft  uitleg. Dat blijkt ook uit onze 
poll van afgelopen week.

40% van de 532 ondervraagden vreest dat reders de zwavel-
toeslag niet alleen gebruiken ter compensatie van hun extra 
kosten. Zo’n 39% vindt dat onzin, en wijst op de hoge prijs 
van de nieuwe zwavelarme brandstof. En 16% zegt de grote 
verschillen in ieder geval niet te kunnen verklaren. Hier staat 
boven alles dat de onduidelijkheid overheerst, en dat is ook 
voor reders nadelig. 

Vorige week spraken transportbedrijven die zich specialise-
ren in het transport naar Scandinavië, zich uit. De toeslagen 
die zij opkrijgen van ferrymaatschappijen verschillen dus van 
dertig tot meer dan honderd euro per reis. ‘Wellicht gaan 
klanten de eis stellen dat we niet meer met Stena Line mogen 
werken’, zei één van hen. Stena Line voert de bovenste lijn van 
de tarieven, zeggen de vervoerders. Pogingen om de rederij 
om uitleg te vragen zijn allemaal mislukt. Journalisten wor-
den niet te woord gestaan en niet teruggebeld. Opmerkelijk 
hieraan is dat de rederij een van de leden van de Trident Al-
liance is, een samenwerkingsverband van twintig rederijen 
die nota bene roepen om transparantie met betrekking tot de 
nieuwe zwavelregels. Geen wonder dat transportbedrijven 
misbruik van de toeslag beginnen te vrezen.   

De verschillende transport- en verladersorganisaties hebben 
dan ook groot gelijk. Het is tijd voor duidelijkheid en trans-
parantie. Echte transparantie. Welke oplossing gebruik je, 
wat gaat die je kosten, wanneer is je investering terugver-
diend in geval van scrubbers en hoe vaak herbereken je de 
toeslag in geval van gebruik van de nieuwe diesel? Het is tijd 
voor antwoorden.

Duidelijkheid
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Verbrugge gaat van 
start in Zeebrugge

TERMINAL

Cargobeamer vindt 
partner voor Calais

project en slaagde erin de werken 
even te laten stilleggen. Maar zelfs 
die stop en het ingewikkelde juridi-
sche steekspel rondom de toeken-
ning van de milieuvergunning zorg-
den niet voor een noemenswaardige 
vertraging.
Wegens de ligging in de voorhaven, 
zijn de poorten van de magazijnen 
berekend om bestand te zijn tegen 
stormwinden. De infrastructuur 
omvat onder meer een mobiele 
Gottwald-kraan met een hefvermo-
gen van 100 ton. 
Verbrugge hoopt hier tegen einde 
2015 een jaaromzet van 500.000 ton 
te bereiken. Bij de lopende onder-
handelingen zijn vooral metaalver-
werkende bedrijven betrokken. 
 |  KOEN MORTELMANS

Vrijdag 7 november meert de Lady 
Christina van de Amsterdamse re-
derij Spliethof als eerste schip aan 
op de nieuwe terminal van Ver-
brugge Terminals in Zeebrugge. 

Het schip brengt vooral steelcoils en 
rollen staalplaat mee, uit Brazilië. 
Verbrugge beschikt pas sinds 9 ok-
tober defi nitief over een milieuver-
gunning voor de terminal. De uit-
reiking verliep zowat gelijktijdig met 
het einde van de bouwwerken voor 
de twee nieuwe magazijnen. Die zijn 
beide 21.000 m² groot. 
De bouwwerkzaamheden waren op 
15 januari begonnen, tegelijk met de 
offi  ciële toekenning van de domein-
concessie. Vogelbescherming 
Vlaanderen verzette zich tegen het 

‘horizontaal’, kunnen worden gela-
den en gelost. DCB, partner van 
Cargobeamer, spreekt van een 
enorm marktpotentieel voor spoor-
vervoer, dat volgens de vastgoedont-
wikkelaar sneller en duurzamer is 
dan wegvervoer. Jaarlijks passeren 
meer dan 3,2 miljoen vrachtauto’s de 
Noord-Franse stad, op weg naar of 
komend uit Groot-Brittannië.
Niet-kraanbare vier meter hoge op-
leggers voor bijvoorbeeld silo-, tank- 
en koelvervoer domineren in het in-
ternationale wegvervoer de markt, 
CargoBeamer is eerder dit jaar be-
gonnen met spoordiensten door 
Zwitserland naar Italië, waarmee 
ook niet-kraanbare vier meter hoge 
opleggers kunnen worden ver-
voerd. | FOLKERT NICOLAI

Cargobeamer heeft  een partner ge-
vonden voor de ontwikkeling van 
een terminal voor de overslag van 
opleggers in Calais.

Het gaat om de Franse vastgoedont-
wikkelaar DCB International. De 
twee hebben een gezamenlijk doch-
terbedrijf opgericht, Cargobeamer 
France, dat een terminal gaat bou-
wen met een capaciteit van 800 op-
leggers per dag. De terminal moet 
over een jaar gereed zijn.

Duits
Cargobeamer, een van oorsprong 
Duits bedrijf, heeft  een overslagsys-
teem voor zogenoemde niet kraan-
bare opleggers ontwikkeld. Dat ge-
beurt met wagons die van opzij, 

OVERSLAG

Dagelijks trein 
naar Beieren

Somalische piraten laten 
gijzelaars na vier jaar vrij

DHL verhoogt tarieven 
groupagevervoer 

Rederijen: wij zijn 
verplicht te helpen 

SPOORVERVOER
De frequentie van de twee jaar 
geleden opgezette spoorshuttle 
tussen Rotterdam en Beieren 
wordt opgevoerd van vier naar zes 
keer per week. Eerder dit jaar ging 
het aantal wekelijkse container-
treinen van en naar München en 

Neurenberg al van drie naar vier.
De trein wordt gereden door TX 
Logistik AG (TXL) in opdracht van 
European Gateway Services (EGS), 
de achterlandorganisatie van con-
tainerstuwadoor ECT.

SCHEEPVAART
Somalische piraten hebben zeven 
Indiase bemanningsleden van het 
droge bulkschip ‘MV Asphalt Ven-
ture’ na vier jaar gijzeling vrijgela-
ten. De onder Panamese vlag va-
rende ‘Asphalt Venture’ met 
vijftien bemanningsleden werd in 

september 2010 gekaapt voor de 
Somalische kust ten zuidoosten 
van Dar es Salaam. Acht beman-
ningsleden werden eerder al vrij-
gelaten, in april 2011, na betaling 
van losgeld. 

WEGVERVOER
DHL Freight verhoogt de tarieven 
voor groupagevervoer volgend 
jaar met 5%. Topman Amadou Di-
allo van DHL spreekt van aanzien-
lijke kostenstijgingen die aan de 
klant moeten worden doorgege-
ven om de kwaliteit van de dienst 
te waarborgen. Zo zijn zowel in 
het nationale Duitse als het inter-
nationale groupagevervoer de 
loonkosten fl ink gestegen als ge-
volg van het toenemende tekort 
aan chauffeurs.

SCHEEPVAART
Rederijen hebben grote moeite 
met nieuwe EU-regels die het red-
den van vluchtelingen op de Mid-
dellandse Zee moeten ontmoedi-
gen. De International Chamber of 
Shipping wijst erop dat beman-
ningsleden van de commerciële 
vaart volgens maritieme VN-re-
gels verplicht zijn om noodlijden-
de mensen op zee te helpen. De 
EU vreest dat deze hulp een aan-
zuigende werking heeft. 

KORTWeer terminal in etalage 
 BP NEDERLAND   ‘Verschillende gegadigden voor Europoort-raffi naderij van Q8’

Oliegigant BP heeft  zijn 
distributieterminal in het 
Rotterdamse havengebied 
Pernis te koop gezet. Dit 
bevestigt een woordvoerder 
van BP Raffi  naderij.

Volgens BP maakt de verkoop deel 
uit van een uitgebreid desinveste-
ringsprogramma van het Britse olie-
concern. Volgens de Nederlandse 
woordvoerder vloeit de voorgeno-
men verkoop voort uit een ‘herover-
weging’ van BP’s positie in Neder-
land en het besluit om zich op de 
raffi  nage-activiteiten te concentre-
ren.  
De locatie ligt aan de 2e Petroleum-
haven en heeft  een oppervlakte van 
negentig hectare en een capaciteit 
van 100.000 m3. Het gaat om de 
voormalige raffi  naderij van Texaco, 
die is verbouwd tot distributietermi-
nal. Die is via een pijplijn verbonden 
met de raffi  naderij in de Europoort, 
die een capaciteit heeft  van 400.000 
vaten per dag, ofwel bijna twintig 
miljoen ton per jaar.
Pernis beschikt over een ligplaats 
voor het beladen van binnenschepen 
en zeeschepen, plus een laadstation 
voor het wegvervoer, waar per dag 
gemiddeld zo’n 125 tankauto’s wor-
den volgetankt. Een deel van de pro-
ductie van de raffi  naderij wordt ove-
rigens direct afgevoerd van de 
locatie Europoort, die onder meer 
over een eigen haven en een installa-
tie voor de belading van treinwagons 
beschikt.
De raffi  naderij belevert alle BP-
tankstations in Nederland en expor-
teert ook naar Duitsland, België, 
Luxemburg, Zwitserland, Italië, En-
geland en de Verenigde Staten. Het 
gaat daarbij onder meer om eindpro-
ducten en halff abrikaten als lpg, 
loodvrije en superbenzine, diesel, 
kerosine, gasolie en stookolie.
De in totaal ongeveer dertig werkne-
mers van de terminal zijn enige tijd 
geleden geïnformeerd over de voor-

genomen verkoop. De bonden eisen 
dat de verkoop niet tot ontslagen 
leidt en dat oudere werknemers in 
dienst kunnen blijven van BP als ze 
dat willen. FNV-bestuurder Egbert 
Schuilenburg zegt zich geen zorgen 
te maken over de toekomst van de 
terminal. ‘Het zij zo. Zolang BP en 

de overnemende partij werkgelegen-
heid en arbeidsvoorwaarden garan-
deren, zien wij geen bezwaren.’

‘Deepwater Horizon’
BP heeft  sinds de ramp met het olie-
platform ‘Deepwater Horizon’ in de 

Golf van Mexico in 2010 al voor zo’n 
veertig miljard dollar aan bezittin-
gen verkocht. Eerder dit jaar kondig-
de de groep aan voor nog eens tien 
miljard dollar te willen desinveste-
ren, als onderdeel van een program-
ma om de kosten terug te brengen en 
de winstgevendheid op te voeren.

Met de verkoop van de terminal 
komt een tweede grote faciliteit in de 
Rotterdamse petrochemiesector in 
de etalage. 
Eerder werd bekend dat Q8 de Kuw-
ait Petroleum Europoort (KPE), met 
een capaciteit van 80.000 vaten aard-

olie per dag, wil verkopen.
Dat gebeurde kort na het bezoek van 
minister Kamp (EZ) aan Koeweit 
naar aanleiding van berichten dat 
het voortbestaan van het complex in 
gevaar is. Q8 heeft  een eerder goed-
gekeurd investeringsprogramma ter 
waarde van rond de miljard euro in-
getrokken. Daarop waarschuwden 
de vakbonden dat er 800 banen op 
de tocht staan, 400 bij KPE en 400 bij 
toeleveranciers.
Schuilenburg is nu optimistischer 
over de toekomst van het complex. 
Volgens hem hebben zich verschil-
lende serieuze gegadigden gemeld 
en willen die ook investeren in mo-
dernisering. Volgens hem is er zo’n 
twee miljard nodig voor onder meer 
een ontzwavelingsinstallatie en een 
zogenoemde hydrocracker.

BP zet een deel van de activiteiten in Pernis in de etalage.
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BP heeft sinds 2010 al voor zo’n veertig 
miljard dollar aan bezittingen verkocht.

ROB MACKOR



we hebben iets voor je

We zijn er ook voor al
uw zakelijke zendingen
Logistiek draait om planning, punctualiteit en dienstverlening. Zendingen aan uw klanten 
moeten correct en op tijd afgeleverd worden. Kies daarom voor PostNL. Alle pakketten, 
pallets en rolcontainers zijn bij ons in veilige en vertrouwde handen. We beschikken over een 
f ijnmazig transportnetwerk in binnen- én buitenland. Bovendien leveren we gegarandeerd 
vóór 10 uur of 12 uur. U kunt op ons rekenen. En uw klanten ook.

Nieuwsgierig? Kijk op postnl.nl/b2b of bel 088 236 37 73.
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Herik mikt op 2015 
voor rentree in Milaan 

SPOORVERVOER 

Directeur Gerard van den Herik 
van Herik Rail hoopt op 12 januari 
zijn rentree te maken op het spoor 
tussen Amsterdam en Milaan met 
zijn  railshuttle.

Die datum heeft  hij in zijn voorlopi-
ge spoorboekje gezet, maar of het 
ook gaat lukken hangt nog af van di-
verse factoren, zegt hij. Zo hoopt hij 
binnenkort een defi nitief vervoers-
contract met spoorbedrijf DB Schen-
ker af te sluiten. De contouren daar-
van zien er ‘bijzonder positief uit.’ 
Het optimisme put de spooronder-
nemer onder meer uit de toezeggin-
gen van het Duitse spoorbedrijf, 
maar ook uit het aanzienlijke com-
mitment van ladingaanbieders die 
straks weer van zijn railshuttle ge-
bruik willen maken. 

Dat commitment was nodig voor de 
bankgarantie, waarbij verder ook 
havenbedrijf Amsterdam een rol 
speelt, zegt hij. Een fi nanciële injec-
tie van de havenbeheerder, waar He-
rik eerder over sprak, is niet nodig. 
Met het havenbedrijf en DB zullen 
over twee weken de laatste details 
worden besproken. 

Geldschieters
Nieuwe fi nanciers voor de raildienst 
zijn niet nodig. Het blijven dezelfde 
geldschieters. Verdere fi nanciële 
steun zoekt Herik ook niet, zegt hij. 
Volgens hem is uiteindelijk 70% be-
ladingsgraad nodig van de lading-
aanbieders om de trein weer te laten 
rijden, zegt hij. 
Commitment is hier nog nodig van 
een tot twee Italiaanse partijen. Ook 

daar is zicht op vóór de nagestreefde 
herstart in januari. ‘Wij blijven posi-
tief. De aanhouder wint’, voegt hij er 
aan toe. 
Zijn strategie om eerst vanuit de 
markt toezeggingen te krijgen staat 
in schril contrast met de marktbena-
dering die hij bij de start in maart 
van dit jaar erop na hield. ‘Toen had 
ik de gedachte om te gaan rijden met 
een of twee launching customers en 
dan zou de rest wel volgen. Dat was 
niet de juiste weg. Daarom mikken 
wij nu eerst op die 70%, anders steek 
ik mijn nek in de strop en wordt die 
langzaam aangetrokken. Dat is niet 
de bedoeling.’
Herik Rail blijft  de dienst drie keer 
in de week aanbieden, waarbij de tij-
den zo nodig aangepast worden om 
de dienstverlening sneller en beter te 
laten verlopen. Verder gaat hij nu 
ook eigen capaciteit rechtstreeks aan 
de markt aanbieden. Dat komt dan 
boven die genoemde 70%.
Herik Rail staakte in mei van dit jaar 
na nauwelijks twee maanden de rail-
dienst. | JOHN VERSLEIJEN

IATA: luchtvracht 
blijft groeien

Containerterminal in 
Enns wordt moderner

Inhaalverbod 
vrachtverkeer aangepast 

DE MARKT

Het vervoer van luchtvracht steeg 
in september met 5,2%. Over de 
eerste negen maanden van 2014 
lag de groei op 4,4%. De beschik-
bare capaciteit bij luchtvaart-
maatschappijen voor goederen-
vervoer was in september 3,8% 

groter dan een jaar eerder door de 
toename van de vrachtruimte op 
passagiersvliegtuigen. De gemid-
delde bezettingsgraad lag in sep-
tember op 45,5%. Het vrachtver-
voer steeg vooral in Azië door het 
transport van de nieuwe iPhones.

BINNENVAART

De nieuwe eigenaren van de con-
tainerterminal Enns, bij het Oos-
tenrijkse Linz, trekken zeker tien 
miljoen euro uit voor modernise-
ring van de terminal. Ze willen ook 
regelmatige diensten in het leven 
roepen tussen deze terminal in 
Opper-Oostenrijk en de grote zee-
havens.

WEGVERVOER

Vrachtwagens mogen sinds deze 
week op bepaalde snelwegen in 
Nederland andere voertuigen in-
halen. De reden is dat die wegen 
zijn verbreed van twee naar meer-
dere rijstroken, waardoor het nu 
veiliger is om elkaar te passeren. 
Op andere plekken is de verkeers-
veiligheid afgenomen en wordt 
juist een inhaalverbod ingevoerd. 
Halverwege december zouden 
alle borden op de betreffende we-
gen moeten zijn aangepast.

KORTBenelux in logistieke top 
 ONDERZOEK   Wat is de beste plek voor e-handel?

een transparante en effi  ciënte doua-
ne. De Duitse regio’s voeren de rang-
lijst juist weer aan op het criterium 
‘expertise in warehousing en logis-
tiek’, al doen de andere vier regio’s 
het op dit punt ook prima.
De Nederlandse regio’s springen er 
positief uit waar het de relaties tus-
sen werkgevers en werknemers be-
treft . Hier valt in de Belgische regio’s 
nog veel aan te verbeteren. De Ne-
derlandse regio’s blinken ook uit in 
investeringsvrijheid en doen het be-
ter dan de Belgische op het gebied 
van congestie. Zowel Zuid- en West-
Nederland als Vlaanderen scoort 
slecht bij de beschikbaarheid van 
magazijnen. Vlaanderen heeft  de 
meeste hinder van hoge loonkosten.

Twee regio’s in Duitsland 
blijken de ideale locatie voor 
de vestiging van Europese 
distributiecentra voor de 
internethandel.

Dat blijkt uit een studie van PwC, 
uitgevoerd in opdracht van het 
Vlaams Instituut voor de Logistiek 
(VIL). Het VIL voert het project ‘VIL 
4 e-boost’ uit om Vlaanderen op de 
kaart te zetten als toplocatie voor de 
‘webwinkellogistiek’.
PwC onderzocht in België, Neder-
land, Duitsland, Frankrijk, Luxem-
burg en het Verenigd Koninkrijk 44 
regio’s en beoordeelde die aan de 
hand van 21 criteria. Daar vloeide 
een ranglijst uit voort die wordt aan-
gevoerd door de Duitse deelstaat 
Rijnland-Palts, met het rapportcijfer 
7,74. Op nummer twee staat het 
eveneens Duitse Saarland (7,61). Op 
drie prijkt de eerste Belgische regio, 
zij het niet Vlaanderen, maar Wallo-
nië (7,54). Dat wordt weer gevolgd 
door Zuid-Nederland (7,36) en 
West-Nederland (7,10) en op zes vin-
den we Vlaanderen, met een 7,04.

Mediterranée
De toptien bestaat verder uit het oos-
ten van Engeland, Luxemburg, 
Brussel en het oosten van Frankrijk, 
die elk nog ongeveer een ruime vol-
doende scoren. Van de 44 regio’s ko-
men vijf Franse regio’s op de laagste 
plaatsen, met als hekkensluiter de 
Mediterranée, die slechts een beoor-
deling van 4,02 scoort. Oost- en 
Noord-Nederland vinden we in de 
middenmoot.
Bij de beoordeling speelt de nabij-
heid van de markt een voorname rol. 
De toplocaties scoren op dit punt al-
lemaal sterk. Voor die regio’s in 
Duitsland, Nederland en België 
weegt de nabijheid van een grote 
consumentenmarkt voor ruim de 
helft  door in het totaaloordeel.
De Nederlandse topregio’s moeten 
het onder meer hebben van de nabij-

heid van grote zeehavens. West-Ne-
derland steekt hier logischerwijs 
met kop en schouders boven de an-
dere vijf regio’s uit de topzes uit. Ook 
Vlaanderen zit wat dit criterium be-
treft  in de topdrie. Wallonië moet 
Vlaanderen op dit punt voor laten 
gaan. Ook zijn de Nederlandse re-

gio’s, gevolgd door de Belgische, 
sterk door de dichtheid van hun we-
gennet. De twee Duitse regio’s sco-
ren op dit punt heel wat slechter.
Een zwakker punt van de Neder-
landse regio’s vormt de huurprijs 

van magazijnen. Hier gaan Vlaande-
ren en Wallonië binnen de elite-
groep van zes ruim aan kop. Opmer-
kelijk noemt het VIL de fl inke 
voorsprong die Vlaanderen, maar 
ook Wallonië heeft  op het gebied van 
arbeidsfl exibiliteit. De Nederlandse 
regio’s scoren hier duidelijk minder, 

de Duitse nog weer een stuk minder.
De Nederlandse regio’s scoren ver-
houdingsgewijs zeer slecht op het 
criterium ‘prijs van logistieke bouw-
grond’. Daar staat tegenover dat 
deze regio’s te maken hebben met 

Bij de beoordeling speelt de nabijheid 
van de markt een belangrijke rol.

FOLKERT NICOLAI
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Lufthansa blijft KLM 
 KWARTAALCIJFERS   Duitsers presteren met dezelfde oude MD11’s veel beter 

Luft hansa Cargo laat de 
grote concurrent Air 
France-KLM Cargo qua 
winstgevendheid ook dit 
jaar ver achter zich. 

Tegenover het bedrijfsresultaat van 
51 miljoen euro van de Duitsers over 
de eerste negen maanden van dit 
jaar staat een fors verlies van 181 
miljoen euro bij de Frans-Neder-
landse luchtvaartcombinatie.
Luft hansa Cargo zag het bedrijfsre-
sultaat stijgen met 13,3% bij een om-
zetafname van bijna 2% op 1,76 mil-
jard euro, laten de cijfers van de 
Duitse luchtvrachtvervoerder ver-
der zien. Bij Air France-KLM lag het 
omzetverlies op 6% met 1,96 miljard 
euro vergeleken bij 2013. 
Ook het derde kwartaal eindigde 
voor de Duitsers positief met een be-
drijfswinst van 17 miljoen euro op 
een omzetgroei van 4% naar 606 
miljoen euro. Air France-KLM  Car-
go moest over deze laatste periode 
een gevoelig verlies incasseren van 
102 miljoen euro op een omzetda-
ling van  bijna 10% naar 623 miljoen 
euro.  Daarmee heeft  de Frans-Ne-
derlandse vrachtcombinatie nog 
steeds de grootste vrachtomzet van 
de twee Europese vrachtgiganten, 
maar ze verdient daar over de eerste 
negen maanden onder de streep 230 
miljoen euro minder mee. 
Hoe kan dat? Volgens topman Erik 
Varwijk van Air France-KLM kun-
nen de resultaten van de twee maat-
schappijen niet naast elkaar worden 
neergelegd. Dat is volgens de vracht-
directeur appels met peren vergelij-
ken. Varwijk wijst onder meer op het 
interne verrekeningssysteem bij de 
Frans-Nederlandse luchtvaartgroep 
waardoor bijna de helft  van het ver-
lies bij de vrachtdivisie vorig jaar ‘ar-
tifi cieel’ was en toe te schrijven was 
aan een boekhoudkundige afdracht 
voor het gebruik van de passagiers-
vliegtuigen, los van de vraag of die 
ruimte werd afgenomen door de 

vrachtdivisie of niet. De Duitsers 
kennen een dergelijk rigide toereke-
ningssysteem niet en betalen voor 
wat ze afnemen aan ruimte bij de 
passagiersdivisie. 
Deze analyse van Varwijk mag wel-
licht een ken van waarheid bevatten, 
maar indien ook de helft  van het ver-
lies over de eerste negen maanden 
van dit jaar valt toe te schrijven aan 
deze onvrijwillige bijdrage aan de 
vaste kosten in de passage, is er nog 
steeds een verlies van negentig mil-
joen euro uit de overige vrachtacti-
viteiten tegen een bedrijfswinst van 
vijft ig miljoen euro voor Luft hansa. 

Dat is nog steeds een kloof van ruim 
140 miljoen euro. Daarbij komt dat 
Luft hansa Cargo nog steeds vliegt 
met vijft ien oude MD11F’s, tegen-
over vijf bij KLM-vrachtdochter 
Martinair. Die meer dan twintig jaar  
oude vrachtvliegtuigen zijn door de 
KLM-directie aangewezen als de 
hoofdreden voor de fi nanciële ellen-
de bij het gecombineerde Frans-Ne-
derlandse vrachtbedrijf. 
Dat de Duitsers hier nog aardig suc-
cesvol (zeg maar winstgevend) mee 
kunnen zijn kan niet liggen aan de 
hoge brandstofconsumptie van deze 
oldtimers en ook niet aan de hoge 

Lufthansa Cargo kan zich veel vrijer bewegen dan Air France KLM-Martinair Cargo, dat         

Kotug in actie in Rotterdam met de ‘RT Champion’.

Kotug sleept nu ook 
LNG-tankers in Brunei

SLEEPDIENST

derde werd tot voor kort ingezet in 
Bremerhaven, waar Kotug eveneens 
actief is als havensleper.
Hoewel de slepers volkomen zee-
waardig zijn, en ook regelmatig in 
kustwateren worden ingezet, heeft  
Kotug ervoor gekozen om het drietal 
per zware-lading-schip naar Zuid-
oost-Azië te laten vervoeren. De 
‘Happy Buccaneer’ van BigLift y ver-
trok begin september met het trio als 
als deklading uit Rotterdam.
Eerder verwierf het bedrijf een 
soortgelijk contract voor het Shell 
Prelude Project. De groep levert 
daar drie vergelijkbare slepers voor 
de begeleiding van tankers naar de 
drijvende gasfabriek ‘Prelude’, voor 
de noordoostelijke kust van Au-
stralië. | ROB MACKOR

Sleepvaartbedrijf Kotug is van 
start gegaan met het assisteren van 
tankers van en naar de nieuwe 
LNG-terminal van Shell in Brunei.

Het Rotterdamse bedrijf levert daar-
voor drie zogenoemde Rotortugs 
met een trekkracht van tachtig ton. 
Kotug heeft  een langlopend contract 
met Shell en moet op grond daarvan 
zeven dagen per week 24 uur klaar 
staan om de LNG-tankers van en 
naar de terminal te begeleiden. 
Het gaat overigens om drie bestaan-
de sleepboten, de ‘RT Champion’, 
‘Leader’ en ‘Tasman’, die drie jaar 
geleden in de vaart zijn gekomen. De 
twee eerste hebben op de Britse Th a-
mes gevaren, waar Kotug eind vorig 
jaar met sleepwerk is begonnen. De 
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Vos Logistics vindt twee
strategische partners 

VERVOLG VAN VOORPAGINA

spijt, want nog geen twee jaar na de 
overname was zijn onderneming 
failliet. 
De nieuwe top van Vos Logistics zet-
te ook maar vast een streep door het 
plan voor een nieuw hoofdkantoor 
in Oss. Met deze eerste sanerings-
maatregelen was de kous niet af. De 
jaren erna werd nog aanhoudend in 
bedrijfsonderdelen gesneden. In 
2010, toen Vos Logistics net als tal-
loze andere ondernemingen zuchtte 
onder de crisis, werd een reorganisa-
tie aangekondigd waarbij tweehon-
derd banen, vooral in Nederland, 
verloren zouden gaan.
Ook de laatste jaren, onder de nieu-
we ‘CEO’ Frank Verhoeven, ging het 
nog niet fl orissant. Verliezen werden 
afgewisseld met kleine winstjes en er 
moest nog steeds worden gereorga-
niseerd. Daar staan wel wat verbete-
ringen tegenover. Er kwam een 
nieuw distributiecentrum in Roo-
sendaal van de grond en er werden 
enkele kleinere overnames gepleegd. 
Dit jaar begon Vos Logistics aan de 
bouw van een nieuw dc in het eigen 
Oss.
Met de herbouw van het concern, 
dat afslankte van ooit bijna vijfdui-
zend mensen naar nog geen twee-
duizend, kan nu, onder de nieuwe 
aandeelhoudersstructuur met Delta 
Lloyd en Scheybeeck, een echte start 
worden gemaakt. Deze nieuwe aan-
deelhouders hebben oog voor de 
lange termijn en dat is precies wat 
topman Frank Verhoeven ook heeft . 
Bovendien zijn de nieuwe partners 
bereid in een langetermijnstrategie 
te investeren. 
Scheybeeck is eigenaar van een con-
glomeraat van zeer uiteenlopende 
bedrijven, die de investeerder rustig, 
niet activistisch, naar een gezonde 
toekomst wil leiden. Enige affi  niteit 
heeft  de groep uit Beverwijk ook
met de transportsector. Ze is im-
mers eigenaar van bouwspecialist 
Buko, van off shorevervoerder Boon 
en ook van de IJmond Transport 
Groep. | FN/JV

Vos Logistics komt in andere han-
den. Niet in die van banken, maar 
in die van investeerders met oog 
voor de lange termijn.

De crisis was vroeg bij Vos Logistics. 
Begin 2007, van de ene dag op de an-
dere, verklaarde directeur-groot-
aandeelhouder Wim Vos het voor 
gezien bij het bedrijf in Oss. Vrij snel 
erna openbaarden zich ernstige fi -
nanciële problemen die tot hard in-
grijpen noopten.
Dat werk was weggelegd voor inte-
rim-topman Tonn van de Laar, een 
crisismanager bij Boer & Croon, die 
ermee begon een deel van de vloot 
stil te leggen. Daarna brak een peri-
ode van elkaar opvolgende reorgani-
saties aan.
Ver van de kern van de onderne-
ming verwijderde activiteiten, waar-
toe Wim Vos soms persoonlijk het 
initiatief had genomen, werden afge-
stoten. ‘De lifl afj es moesten van ta-
fel, die sneuvelden eerst’, zou de in-
middels oud-ondernemer later op de 
zaak terugkijken.

Probleemdochters
Verder werd ingegrepen bij een fl ink 
aantal probleemvestigingen, veelal 
bedrijven die in het verleden door 
Vos Logistics of zelfs nog in de tijd 
dat het bedrijf naar zijn oprichter 
Harry Vos heette, waren aange-
kocht. Met deze reorganisaties was 
Wim Vos trouwens zelf al begonnen. 
Hij had ter begeleiding daarvan zelfs 
een sociaal plan met de vakbonden 
weten te bereiken. Dezelfde bonden 
waarmee hij altijd in de clinch lag.
Onder het nieuwe crisismanage-
ment werd in december 2007 met 
een verdere grote schoonmaak be-
gonnen. Zo ging Vos Logistics 
Noord, voorheen De Bruin en Jon-
ker Veendam, naar een groep rond 
ondernemer Edwin de Vries. 
Heeft  Vos altijd spijt gehad van zijn 
noordelijke aanwinst De Bruin 
Lommerts uit de jaren negentig, De 
Vries kreeg daarvan niet minder 



7CONJUNCTUUR & MARKT
NIEUWSBLAD TRANSPORT 5-11 NOVEMBER 2014

Groei van pakketdivisie  
drukt winst bij PostNL

PAKKETVERVOER

De nettowinst verschrompelde van 
218 miljoen pond in 2013 naar een 
magere 12 miljoen euro. Dat was 
door de analisten verwacht, daar de 
cijfers over het derde kwartaal van 
vorig jaar sterk werden beïnvloed 
door de eenmalige opbrengst uit de 
verkoop van 15% in het voormalige 
zusterbedrijf TNT. 
Daarnaast moest er dit jaar 125 mil-
joen euro worden afgewaardeerd op 
het resterende belang van 15% van 
PostNL in de expresvervoerder. De 
directie wil dat laatste belang binnen 
drie jaar afstoten. Het precieze tijd-
stip zal afh angen van de koersont-
wikkeling van het TNT-aandeel. 
Met de opbrengst wil PostNL de
grote schuldenpositie (861 miljoen 
euro) afb ouwen. | JV

Stijgende kosten bij de pakketdivi-
sie en de internationale activiteiten 
hadden een negatief eff ect op het 
bedrijfsresultaat van PostNL over 
het derde kwartaal.  

De omzet bij het post- en pakketbe-
drijf viel 2% hoger uit met 988 mil-
joen pond (1,26 miljard euro). Het 
bedrijfsresultaat daalde daarentegen 
met 11% naar 53 miljoen euro. Voor-
al de duurdere pakketbezorgers en 
uitbreidingsinvesteringen bij de di-
visie Parcels zorgden voor een lagere 
bedrijfswinst dan in het derde kwar-
taal van 2013, meldt PostNL. Positief 
was wel dat het volume aan pakket-
ten met 8% toenam en de omzet met 
twaalf miljoen euro over de periode 
juli tot en met september.

Curator wil boedelzaak 
Ebrex dit jaar afronden

EXPEDITIE

del nog 400.000 euro in het kader 
van de verkoop van de Rotterdamse 
fruitterminal Seabrex, die vlak voor 
het faillissement door Ebus was ver-
kocht. Dat geld gaat grotendeels 
naar uitvoeringsinstantie UWV en 
de verhuurders van de panden, zegt 
de curator. De overige schuldeisers 
blijven met lege handen achter. 

Feyenoord
Van Moorsel rekent de afwikkeling 
van de Ebrex-boedel tot een van de 
langdurigste zaken waar hij en zijn 
voorganger bij betrokken zijn ge-
weest. ‘Het was vooral complex door 
het wijdvertakte netwerk aan onder-
nemingen in het buitenland, de af-
handeling van aanzienlijke aanspra-
ken van onder meer de Douane en de 
positie van het bestuur’, legt hij uit. 
Sommige mysteries, zoals het spoor-
loos verdwenen aandeel van Ebus in 
het voetbalstadion van Feyenoord, 
dat recht geeft  op een comfortabele 
business seat, heeft  hij niet kunnen 
ophelderen. ‘Het had geen zin meer 
daar nog meer geld en tijd in te ste-
ken’, stelt Van Moorsel. Na nog wat 
‘minder wezenlijke onderwerpen’, 
waaronder ‘al dan niet toebedeelde 
aandelen in een Nederlandse ven-
nootschap’, zal hij het faillissement 
afwikkelen. ‘De zaak is er klaar 
voor’, vindt de curator. | JV

Ruim vijf jaar na het faillissement 
van het logistiek zakenimperium 
van Jan Ebus hoopt curator Robert 
van Moorsel dit najaar de Ebrex-
boedel af te kunnen wikkelen.

Samen met zijn voorganger Ruud 
Maas en medewerkers heeft  hij pre-
cies 2.162 uur aan de afwikkeling 
van het faillissement gewerkt en zijn 
er in totaal twaalf verslagen afgele-
verd. Het dertiende moet als het aan 
Van Moorsel ligt het laatste zijn. De 
kans op nieuwe ontwikkelingen acht 
de curator ‘ronduit klein’, al houdt 
hij een slag om de arm. ‘In deze zaak 
weet je het nooit. Zo doken er recent 
nog zaken op die de afwikkeling ver-
traagden, zoals een asbestclaim van 
een echtgenote van een ex-medewer-
ker van Ebrex.’ 
De fi nanciële schade die de Rotter-
damse ondernemer Ebus achterlaat, 
ligt nu op een bedrag van tachtig 
miljoen euro en daar zal bij het laat-
ste verslag dit najaar niet veel meer 
bij komen, verwacht hij. In totaal 
hebben zich sinds 2009 ruim 330 
schuldeisers gemeld. Tegenover deze 
schulden is er bijna 1,4 miljoen euro 
namens de failliete boedel opge-
haald en te verdelen. De verkoop van 
zeven dochterondernemingen in het 
buitenland leverde ruim 650.000 
euro op. Daarnaast ontving de boe-

TRANPORTINDEX MOET LAATSTE WEKEN IETS TERREIN PRIJSGEVEN

De Transportindex staat nog steeds ruim boven de waarden van een jaar geleden, maar moet de laatste weken 
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aftroeven met cargo

onderhoudskosten.  De reden daar-
voor heeft  volgens KLM-vrachtdi-
recteur Varwijk eerder te maken met 
een simpele boekhoudtruc bij de 
Duitsers: de vrachtvliegtuigen zijn  
al geheel afgeschreven. Daarmee 
staan de freighters tegen nul fi nan-
cieringskosten in de boeken. 

Afschrijving
KLM, die zich eigenaar noemt van 
de meeste MD11F’s, maar daarbij 
grotendeels gebruikmaakt van dure 
fi nancial leases, heeft  de waarde van 
deze oldtimers nog wel op de balans 
staan. Dat KLM dit voorjaar in na-

volging van Luft hansa Cargo al een 
voorschot heeft  genomen op de min-
dere waarde van haar vrachtvloot en 
is gaan afschrijven op de freighters, 
wijst erop dat de luchtvaartmaat-
schappij toch wat geleerd heeft  van 
de boekhouders van de Duitse 
vrachtmaatschappij. De pilotenvak-
bond VNV heeft  aangedrongen om 
de complete waarde van de vracht-
vloot af te schrijven. Daarmee zou de 
vrachtdivisie direct op gelijke voet 
met Luft hansa Cargo kunnen con-
curreren. Voorlopig heeft  de directie 
van KLM Cargo die suggestie naast 
zich neergelegd. Waarom? Het ant-

woord daarop is vrij simpel. Luft han-
sa heeft  in het verleden van de 
vrachtdivisie een zelfstandige profi t 
unit gemaakt. Luft hansa Cargo heet 
dan ook voluit Luft hansa Cargo AG 
(LCAG) en die status heeft  de divisie 
op fi nancieel terrein heel veel vrij-
heid gegeven tegenover het moeder-
bedrijf. Zo wordt er gewoon op basis 
van gelijkwaardigheid onderhan-
deld met de passage over de afname 
van de vrachtruimte op de passa-
giersvliegtuigen en kan de partij 
binnen de eigen budgetten de fi nan-
ciële kaders van de eigen vrachtvloot 
vastleggen en zelfs een joint venture 
aangaan met andere bedrijven zoals 
met DHL in de luchtvaartmaat-
schappij Aerologic. 

Profi t-unit
KLM heeft  in de jaren negentig van 
de vorige eeuw lang gespeculeerd 
om van het vrachtbedrijf ook een 
zelfstandige profi t unit te maken, 
maar ondanks allerlei rekenmodel-
len en plannen heeft  de top van de 
maatschappij het nooit aangedurfd 
om de vrachtdivisie fi nancieel ge-
heel af te splitsen. Het bleef bij een 
cosmetische zelfstandigheid. Waar-
om dat nooit is gebeurd, is nooit echt 
duidelijk geworden. Diverse verha-
len gaan de ronde dat de centrale di-
rectie te bang was voor een te zelf-
standige koers van de destijds 
machtige vrachtdivisie. Daarnaast 
zou ook de grote combi-vloot aan 
B747’s (deels vrachtvliegtuig, deels  
passagiersvliegtuig) het opknippen 
van het bedrijf onmogelijk hebben 
gemaakt. De vrachtdivisie van KLM 
bleef zo ook na de overname door 
Air France en de fusie in Air France-
KLM Cargo fi nancieel aan de lei-
band van de passage lopen. Kijkend 
naar Luft hansa Cargo en de mooie 
resultaten was het misschien ver-
standiger geweest om destijds de 
vrachtdivisie fi nancieel geheel apart 
te zetten.                 

   fi nancieel aan de leiband van de moederholding loopt.

JOHN VERSLEIJEN

FO
TO

 W
IK

IP
ED

IA





9FEATURE
NIEUWSBLAD TRANSPORT 5-11 NOVEMBER 2014

Piraterij neemt wel/niet af

Het aantal gevallen van piraterij daalt wereldwijd heel hard,

maar in Zuidoost-Azië neemt het juist toe. Dat blijkt uit

 de nieuwste cijfers van het International Maritime Bureau. 

V
ooral bij de kust 
van Somalië is 
het – mede door 
het optreden van 
westerse marine-

schepen – rustiger geworden, 
zodat het totaal aantal gevallen 
van piraterij wereldwijd hard is 
gedaald. Maar tegen die trend 
in neemt de piraterij in Zuid-
oost-Azië juist toe. Dat blijkt 
uit de nieuwste cijfers van In-
ternational Maritime Bureau. 
Dit bureau is onderdeel van de 
internationale Kamer van 
Koophandel (ICC).

Er zijn in de eerste drie kwartalen 
van dit jaar 178 gevallen van pira-
terij geteld. In de eerste negen 
maanden van 2011 lag het aantal 
incidenten nog op 352, bijna twee 
keer zo hoog dus.

Gangs
De daling is echter niet overal 
waarneembaar. In Zuidoost-Azië 
is het voor zeevaarders zelfs rond-
uit gevaarlijk, waarschuwt het In-
ternationaal Maritime Bureau. Vijf 
van de zes scheepskapingen vin-
den in die regio plaats. 
Piraten hebben het daar vooral 

voorzien op kleinere dieseltankers 
op shortsea routes. Gangs zijn be-
wapend met messen en pistolen, 
verschaff en zich toegang tot het 
schip, houden de bemanning korte 
tijd vast, nemen een deel van de 
diesel mee en verkopen de brand-
stof vervolgens op de lokale markt. 
Geen van de daders werd gepakt. 
Op de foto hierboven zijn twee tan-
kers te zien die in juli van dit jaar 
door de straat van Singapore voe-
ren. 
In de voormalige risicogebieden 
Somalië en Nigeria daarentegen 
daalt de piraterij extreem. In de 

eerste drie kwartalen vorig jaar 
waren er in Nigeria nog 29 inciden-
ten. Over de eerste negen maanden 
van 2014 werden er nog maar 13 
gevallen van piraterij genoteerd. In 
Somalië waren tien schepen slacht-
off er van kapers. 

Vlag
Volgens de internationale scheep-
vaartorganisaties komt de daling 
doordat veel schepen met bewa-
pende bemanning door die gebie-
den varen. Schepen die onder Ne-
derlandse vlag varen, mogen 
overigens geen bewapend perso-

neel aan boord hebben, tot frus-
tratie van de KNVR. 
Dit jaar hebben drie beman-
ningsleden een aanval van pira-
ten met de dood moeten beko-
pen en zijn er vijf ontvoerd. In 
totaal zijn 369 bemanningsle-
den vastgehouden door kapers. 
Zeventien schepen zijn echt ge-
kaapt, bij 124 schepen zijn pira-
ten alleen aan boord gegaan, 
tien schepen zijn beschoten en 
er zijn 27 mislukte aanvallen 
door piraten genoteerd.

GERT VAN HARSKAMP

FO
TO

 R
EU

TE
RS

’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13
0

100

200

300

400

500

600
Straat van Malakka Zuid-Chinese Zee Andere

Piraterij in de Straat van Malakka
Incidenten wereldwijd



NIEUWSBLAD TRANSPORT 5-11 NOVEMBER 2014

DOSSIER10

H
et is 2030. Over een 
fi levrije A1 rijdt een 
colonne van onbe-
mande ecocombi’s 
op weg naar Duits-

land. Broeikasgassen stoten ze nau-
welijks of niet uit, evenmin als de 
veelal elektrisch aangedreven dis-
tributievoertuigen in de steden, 
bemand met chauff eurs die volgens 
een door werkgevers en vakbonden 
ontwikkelde Europese norm wor-
den betaald. Op een aantal routes is 
de binnenvaart volledig geïnte-
greerd in de planning van de weg-
vervoerder, al was het maar omdat 
daarmee de tol kan worden uitge-
spaard, die nu - anno 2030 - op een 
groot deel van het Europese we-
gennet wordt geheven.
Op het eerste gezicht een heel plau-
sibel toekomstbeeld. Maar de weg er 
naar toe is nog vijft ien jaren lang en 
er moeten onderweg heel wat vra-

gen worden beantwoord. Die vra-
gen zijn meer van economische dan 
van technische aard. Zo kampt het 
wegvervoer nog altijd met de na-
sleep van de economische crisis die 
in 2008 inzette. De volumes zijn nog 
nauwelijks teruggekeerd op het ni-
veau van vóór die crisis. Er is aan-
houdende overcapaciteit, die prijs-
druk veroorzaakt. Veel volumegroei 
zit er volgens de jongste korteter-
mijnvoorspelling van Panteia NEA 
in het komende jaar ook niet in.
De toestand wordt nog verergerd 
door de concurrentie van bedrijven 
die goedkope chauff eurs inzetten 
uit de nieuwe lidstaten, de landen in 
Midden- en Oost-Europa die in 
2004 en later tot de Europese Unie 
zijn toegetreden. Het zal zeker nog 
wel tot 2030 duren voordat deze 
loonverschillen min of meer zijn 
weggewerkt. Daarvoor is nodig dat 
de loonniveaus zelf naar elkaar toe-

groeien, maar ook dat de fi scaliteit 
in ons werelddeel meer wordt gehar-
moniseerd. Wie Europa kent, weet 
dat daar decennia overheen kunnen 
gaan.

Mijmeren
Voor veel wegvervoerders, of ze nu 
de ondernemer ‘himself ’ zijn, de 
chef planning of de chauff eur, is de 
nabije toekomst onzeker. Voor hen 
lijkt het weinig zin te hebben om 
over het jaar 2030 te mijmeren. Pe-
ter Sierat, algemeen directeur van 
Transport en Logistiek Nederland, 
heeft  dit eens de ‘nieuwe realiteit’ 
genoemd, waarop wij ons hier in de 
Benelux, maar ook in bijvoorbeeld 
Duitsland en Frankrijk, dienen in te 
stellen.
Sierat bedoelde daarmee niet dat we 
bij de pakken moeten neerzitten. Er 
zijn genoeg bemoedigende trends: 
toenemende effi  ciëntie, steeds duur-

De doeners 
De toekomst in het wegvervoer is aan de bedrijven die deze toekomst, 

of welke toekomst dan ook, kunnen ‘zien’. Die toekomst zal er misschien 

heel anders uitzien dan we nu kunnen bedenken. Maar sluit er in elk geval 

je ogen niet voor.
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Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl

PETER WIERENGA
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Mijn gedachten dwalen af naar Nieu-
weschans, een jaar of vijfendertig ge-
leden. Een grensplaatsje in Oost-Gro-
ningen, waar het communisme nog 
heer en meester was (het nabijgelegen 
Finsterwolde had zelfs de enige com-
munistische burgemeester van Neder-
land) en waar de kroegen elk weekend 
volstroomden met arbeiders uit de 
strokartonfabriek.

Als ik mijn vader mocht geloven (zelf was ik nog te jong om 
het schouwspel direct te beleven), werd daar tot diep in de 
nacht gekaart en ging de winnaar, als het ochtendgloren aan-
brak, voldaan naar huis met het varken dat diezelfde nacht in 
datzelfde café had rondgesnuff eld. Dat varken zal er een min-
der voldaan gevoel aan overgehouden hebben.

Het was tamelijk ruig volk en dat had je, jong of niet, toch wel 
door. Ons gezin was er beland doordat mijn vader met een 
paar ooms een internationaal transportbedrijf had overgeno-
men. Een ideale locatie, want behalve het ruige volk dat wel 
voor voldoende aanvoer van chauff eurs zorgde, was het be-
drijf aan de grens met Duitsland gelegen. En er is één con-
stante in de handel, en dat is dat de Duitse markt zo ongeveer 
het belangrijkste is.

Hoewel zo dichtbij (de grens lag nog geen tweehonderd me-
ter achter ons huis, als we de sloot oversprongen waren we er 
al) lag Duitsland in andere opzichten toch weer ver weg. De 
integratie van Europa was minder ver gevorderd dan nu, er 
was nog geen euro, en op voetbalgebied hadden we allemaal 
de pest aan de Mannschaft  – daar waar we nu vooral bewon-
dering hebben voor hun fraaie spel.

Dat transportbedrijf kende een wagenpark met onder meer 
veel trucks van het merk Magirus-Deutz, zo herinner ik me. 
En in de naar diesel ruikende garages sleutelden de monteurs 
in hun blauwe overalls aan de voorover gebogen trucks, on-
der het toeziend oog van blotevrouwenkalenders – naast cho-
comel uit de automaat de belangrijkste reden voor mij om 
mijn vader met een bezoekje op zijn werk te vereren.

Ondanks de platte grappen voelde ik me er prima thuis. Te-
rugkijkend besef ik hoezeer de wereld in die paar decennia 
veranderd is. Dat geldt niet alleen voor Nieuweschans, waar 
een kuuroord verrees dankzij de vondst van geneeskrachtig 
bronwater, maar ook voor het transport. Waar Nederlanders 
destijds de dienst uitmaakten in het internationale wegver-
voer, is die rol overgenomen door de Oost-Europeanen, die 
nu eenmaal een stuk goedkoper zijn. 

De concurrrentie is moeilijker geworden, en diverser. Maar 
het heeft  geen zin om nostalgisch te doen. Er liggen nog steeds 
zat mogelijkheden, vooral voor de innovatieve bedrijven die 
blijven investeren én die zich steeds meer opwerpen als ke-
tenregisseur, in een multimodale keten.

Dat is uiteraard makkelijker als je schaalvoordelen hebt, 
maar zoek als kleiner bedrijf anders de samenwerking op, om 
dat verschil te compenseren. Alleen blijven rijden op de prij-
zen is vrijwel niet meer te doen. Wat je wel kunt doen? Lees 
het in de verhalen in dit dossier. Over zieners en doeners, met 
concrete tips en een concreet voorbeeld van een bedrijf dat 
investeert in intermodaal vervoer.

Zoals men in Nieuweschans placht te zeggen: ‘Mot kenn’n!’
Ofwel: het moét kunnen...

Mot kenn’n
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zamer vervoer, nieuwe markten 
zoals het thuiswinkelen en het ge-
specialiseerde vervoer van farma-
ceutica. Maar in de grauwe werke-
lijkheid van vandaag moet de 
vervoerder soms maanden wachten 
op de betaling voor zijn/haar pres-
tatie en wordt hij of zij bij de ene ten-
der na de andere onder druk gezet 
om zijn tarief te verlagen omdat 
voor hem of haar tien anderen 
klaarstaan.
Wegtransportondernemers hebben 
op uiteenlopende manieren gerea-
geerd op de crisis. Zo hebben ze hun 
bedrijf fl exibeler gemaakt. De vloot 
van eigen vrachtauto’s werd geheel 
of gedeeltelijk vervangen door lease-
voertuigen. Werknemers werden 
‘verzelfstandigd’ door hen van de 
loonlijst te halen en, eventueel met 
vrachtauto en al, op eigen benen te 
zetten. Transporten werden uitbe-
steed aan ‘onderaannemers’, bedrij-
ven die veelal tobden met precies 
dezelfde problemen. Problemen 
trouwens die hiermee natuurlijk 
niet fundamenteel tot oplossing 
konden worden gebracht.

Oost-Europa
In het internationale vervoer was er 
de terugtrekkende beweging. Het 
bilaterale landenvervoer wordt door 
West-Europese vervoerders nu gro-

tendeels overgelaten aan vervoer-
ders uit Oost-Europa. Hierbij speel-
de mee dat ‘westerse’ chauff eurs 
voor dit werk, waarbij je soms we-
ken van huis bent, schaars werden. 
Sommige transporteurs uit het wes-
ten speelden op deze ontwikkeling 
handig in door eigen vestigingen in 
Oost-Europa te openen of door in 
die regio een vervoerder over te ne-
men.

Een vrij succesvolle reactie op de ge-
volgen van de crisis was samenwer-
king of zelfs fusie. Bedrijven zoch-
ten elkaar op en besloten samen een 
nog lucratieve marktniche te bewer-
ken, in plaats van elk afzonderlijk 
als algemeen vervoerder door te 
gaan. En passant konden ze door sa-
menwerking of samengaan hun 
overhead en daarmee hun kosten-
basis verlagen. Andere onderne-
mingen legden zich zelfstandig toe 
op marktniches. Of ze sloten zich als 
regionale partner aan bij een gespe-
cialiseerd internationaal samenwer-
kingsverband, bijvoorbeeld in het 
groupagevervoer, het palletvervoer 

of het vervoer van farmaproducten.
De laatste tien jaar gaven eerst de 
toetreding van Midden- en Oost-
Europese landen tot de Europese 
Unie en vervolgens de crisis een im-
puls aan de kwaliteit en de duur-
zaamheid van het wegtransport. 
Bedrijven in het westen zagen zich 
door de toevloed van goedkope ar-
beidskracht uit het oosten gedwon-
gen zich door kwaliteit te onder-

scheiden, in markten waar de 
opdrachtgever nog bereid was voor 
goed vervoer een hogere prijs te be-
talen.

Duurzaamheid
Tegelijk werd duurzaam vervoer af-
gedwongen: door de overheid, met 
steeds strengere Euro-normen, en 
door de markt. Een toenemend aan-
tal vaak grote verladers eiste duur-
zaam vervoer, bijvoorbeeld door het 
gebruik van ‘schonere’ modalitei-
ten, niet alleen om daarmee de eigen 
reputatie te verbeteren, maar vooral 
omdat met duurzaamheid keiharde 
effi  ciency-voordelen zijn te behalen, 

die met de vervoerder kunnen wor-
den gedeeld.
Juist om die voordelen te incasseren 
zijn verladers nu ook meer en meer 
bereid hun ladingaanbod te bunde-
len. Dat vraagt om een ‘regiefunc-
tie’, die bij één van de betrokken 
partijen moet worden gelegd. Soms 
kan dat één van de verladende par-
tijen zijn, maar in de meeste geval-
len wordt deze functie toebedeeld 
aan een ‘neutrale’ ketenregisseur. 
Dat kan dan weer een wegvervoer-
der zijn - een goed voorbeeld is Na-
buurs - of een ‘control tower’, die ac-
tief op zoek gaat naar de voor een 
bepaalde ladingbundeling te beha-
len voordelen en die de fi nanciële 
opbrengst eerlijk verdeelt over alle 
belanghebbenden. Dat werk is voor-
behouden aan bedrijven die ook de 
fysieke goederenstroom zelf perfect 
beheersen.
Sinds 2007, het laatste jaar voor de 
crisis, heeft  het wegvervoer in Ne-
derland wat terrein moeten prijsge-
ven aan binnenvaart en spoor. Kilo-
meters die eerst over de weg werden 
gemaakt, verhuisden naar de rails 
en het binnenwater. De laatste de-
cennia is in zowel Nederland als 
België een dicht netwerk van in-
landterminals ontstaan, waarvan de 
nodige zelfs trimodaal.
Verscheidene wegvervoerders be-

gonnen hun eigen terminal, terwijl 
sommige verladende bedrijven hun 
locatie aan het water herontdekten. 
Het aantal gevallen waarin zo’n ter-
minal het economisch niet redde, is 
gering. De meeste zijn de crisis goed 
doorgekomen en draaien prima. 
Daarbij blijkt bovendien dat inter-
modaal vervoer, zeker in waterrijke 
landen als Nederland en België, over 
steeds kortere transportafstanden 
loont.

Tweedeling
Er is een tweedeling gaande in het 
wegvervoer in de Benelux. Een kou-
de sanering voltrekt zich bij de be-
drijven die zich op het traditionele 
algemene vervoer toeleggen en niet 
in staat zijn de bakens te verzetten. 
Het ontbreekt hun aan de strategi-
sche visie, vaak ook aan professio-
naliteit of de fi nanciële middelen 
om die uit te voeren.
Dit is geen nieuw proces, het is van 
alle tijden. Gelukkig zijn er ook heel 
veel bedrijven die zich, al ver vóór de 
crisis, de tijd hebben gegund om 
verder vooruit te kijken, voorbij hun 
huidige activiteiten. Die onderne-
mingen staan nu sterk. Ze hebben 
de toekomst in het moderne weg-
vervoer. 

FOLKERT NICOLAI
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Het bundelen van lading vraagt om een 
‘regiefunctie’ van een van de partijen.
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De werkelijke doorstart
‘Puur’ wegvervoer is een ‘commodity’ geworden. De toekomst is aan de vervoerder ‘zonder wielen’.

O
ok de journalist, die 
toch geacht wordt 
objectief zijn werk te 
doen, kon er de laat-
ste vijf jaar niet vro-

lijk onder blijven. Talloze kleine en 
middelgrote bedrijven in het weg-
vervoer gaven de pijp aan Maarten. 
Vaak was er nog een poging tot 
doorstart, die de curator, tijdens de 
afwikkeling van het faillissement, 
gunde aan werkgever en werkne-
mers. Maar steeds vaker bleek zo’n 
voortzetting van de onderneming 
– bevrijd van de opgebouwde 
schulden – er niet meer in te zitten, 
omdat er toch geen uitzicht was op 
een gezonde voortzetting.
Het ene zurige bericht na het andere 
verscheen zodoende in de media. De 
fi rma X heeft  het ‘door de crisis’ niet 
gered. Er viel een belangrijke op-
drachtgever weg, ook al door die cri-
sis, de schulden stapelden zich op, er 
was waarschijnlijk de slechte Euro-
pese handhaving van de cabotage in 
het spel of er was, in een deel van de 
gevallen, ook wel sprake van machi-
natie door de eigenaars van de on-
derneming, gericht op het afschud-
den van de fi nanciële ellende van 
voorgaande jaren.
Zo verdwenen behalve de fi rma X – 
zeventien personeelsleden – ook fi r-
ma Y, met zijn vijfentwintig chauf-
feurs, en de onderneming Z, met 
tachtig bij NIWO geregistreerde 
vrachtauto’s, uit de kaartenbak van 
het beroepsgoederenvervoer over de 
weg in die van het UWV en andere 
tijdelijk inkomensverstrekkende in-
stellingen.

Multimodaal
Al die berichten vertroebelden in-
tussen het zicht op de werkelijke 
doorstart: die van het Europese weg-
vervoer als zodanig. Want daarvan 
mogen we wel spreken. Noemde een 
wegvervoerder zich vroeger eenvou-
dig ‘wegvervoerder’, tegenwoordig is 
zijn of haar professie ‘transport’, zo 
niet ‘transport en logistiek’. De mo-
derne wegvervoerder denkt ‘multi-
modaal’ of zelfs, met een moderne 
term, ‘synchromodaal’. Eventueel is 
de moderne wegvervoerder ook 
‘non-asset based’, wat inhoudt dat 
het bedrijf over zo weinig mogelijk 
‘wielen’ beschikt.
Synchromodaliteit, een woord dat 
een jaar of wat geleden door het Top-
team Logistiek aan de Nederlandse 
taalschat is toegevoegd, houdt in dat 
het weinig uitmaakt met welke mo-
daliteit goederen worden vervoerd, 
als het resultaat maar is dat ze tijdig 
in goede staat aankomen. Daarom 
laten verladers de modaliteitskeuze 
graag over aan de ‘ketenregisseur’. 
Die regierol is tegenwoordig zeker 
niet automatisch weggelegd voor 
een expediteur. Het is ook de moder-
ne wegvervoerder zelf die deze rol 
steeds vaker nadrukkelijk voor zich 
opeist.
Er is in het wegvervoer een tweede-

ling gaande. De pure wegvervoerder 
wordt steeds verder gemarginali-
seerd. Hij heeft  nog wel ‘wielen’, 
maar heeft  daar zelf nauwelijks nog 
de ‘regie’ over. Hij mag in opdracht 
van een grotere branchegenoot, een 
expediteur of een ‘integrator’ het fei-
telijke vervoerstraject over de weg 
voor zijn rekening nemen, maar te-
gen het tarief dat door die grotere 
opdrachtgever wordt gedicteerd. 
Voor deze opdrachtgevers is het 
pure wegvervoer verworden tot een 
‘commodity’.

Toegevoegde waarde
Natuurlijk telt Europa nog een groot 
aantal zeer grote aanbieders van 
wegvervoer, maar de meeste daar-
van besteden het feitelijke wegver-
voer voor een belangrijk deel uit, ter-
wijl ze zich zelf mede op het 
multimodale vervoer of op diensten 
met ‘toegevoegde waarde’ hebben 
gestort. Wegvervoer wordt klaarblij-
kelijk op zich niet meer als een waar-
detoevoeging gezien, daarvoor moet 
je tegenwoordig ook een stukje ‘wa-
rehousing’ kunnen aanbieden, met 
opslag, loodspersoneel en dergelijke.
Er zijn pure wegvervoerders die zich 
aan deze marginalisering hebben 

weten te onttrekken. Er zijn genoeg 
specialismen die hoge eisen stellen 
aan vakbekwaamheid. Koel- en 
vriesvervoer, transport van gevaar-
lijke lading, exceptioneel vervoer, 
rijdende melkontvangst, fi jnmazige 
distributie – als je het in de vingers 
hebt, valt er geld in te verdienen. 
Heel wat bedrijven uit het faillisse-
mentsregister – de fi rma’s X, Y en Z 
uit het begin van dit verhaal – heb-
ben de kans niet gezien zich in zo’n 
specialisme te bekwamen en een 
marktniche op te zoeken. Ze bleven 
‘ladingvervoer, maakt niet uit wat’.  
Totdat die lading niet meer voorbij-
kwam.
We zien dit beeld, die tweedeling, uit 
de conjunctuurenquêtes van Trans-
port en Logistiek Nederland opdoe-
men. Telkens weer blijkt dat ‘pure 
vervoerders’ het fi nancieel slechter 
doen dan bedrijven die hun dienst-
verlening met ‘toegevoegde-waarde-
activiteiten’ hebben aangekleed. De 
grotere, veelal professioneler geleide 
bedrijven doen het gemiddeld beter 
dan de kleinere. Wie ‘commodity’ 
blijft  aanbieden, moet met een steeds 
dunner belegde boterham genoegen 
nemen.

Tegenwoordig is
de wegvervoerder 
vaak tevens de 
‘ketenregisseur’.

FOLKERT NICOLAI

Leer nee verkopen. U levert 
een goede dienst en houdt 
daar jaar in, jaar uit een 
lagere marge aan over. In 

steeds nieuwe tenders komen 
andere vervoerders prijstechnisch 
lager uit de bus. Doet u iets fout? 
U laat dit intern nog eens grondig 
onderzoeken, en wat blijkt? Nee, er 
kan geen euro meer van de prijs af 
zonder aan de kwaliteit te tornen. 
Doe dan als Albert Keijzer, die 
decennialang voor een groot 
chemieconcern tot ieders 
genoegen gevaarlijke lading 
vervoerde, maar de zoveelste 
tender op prijs verloor. Of hij nog 
iets kon zakken? Nee, zei Keijzer, 
want daar kan ik het niet meer 
goed voor doen.

Professionaliseer. Dit is een 
oud thema van onder meer 
Transport en Logistiek 
Nederland. Bereken welke 

80% van uw opdrachtgevers samen 
slechts 20% van uw rendement 
opleveren. Ga wieden in die tuin vol 
onkruid. Behoudt intussen de goede 
klanten – het moeten er ten minste 
drie zijn. Toen Vos Logistics tijdens de 
crisis in zwaar weer kwam, zei de 
interim-manager: zet eens honderd 
vrachtauto’s aan de kant. Ik wil ze 
niet meer zien rijden.

Ga voor goede klanten. Een 
variatie op thema 1 en 2. 
Koninklijke Rotra werkt al 
vele jaren voor het eveneens 

Koninklijke Gazelle. Dat betekent dat 
je je volledig verdiept in het 
logistieke proces van de fi etsenfabri-
kant. Dat is niet eens zo moeilijk, 
zolang je maar geen B-klussen voor 
derden aanneemt die aan de service 
voor Gazelle kunnen morrelen. 
Onlangs werd het contract met vijf 
jaar verlengd, want de twee 
vertrouwen elkaar. Rotra is zelf ook 
een Gazelle: het is al jaren een sterke 
groeier volgens de FD-Gazelle-com-
petitie. Een door en door gezonde 
groeier trouwens, zeggen betrouw-
bare fi nanciële beoordelaars.

1 2 3

Wenken voor de nieuwe dag
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Laat u niet afl eiden door 
‘nichemarkten’ waar talloze 
branchegenoten zich al op 
storten. Neem nu de 

‘e-fulfi lment’, de thuisbezorging van 
via internet bestelde artikelen. Ook 
heel grote bedrijven, die met vele 
duizenden auto’s door de Benelux 
crossen, worstelen met die markt. 
Wat doen we bijvoorbeeld met de 
kosten van de retourzendingen van 
bij nader inzien net niet passende 
jurkjes, die de afzenders graag op het 
bordje van de vervoerder willen 
leggen?

Kijk wél naar het verleden. 
Zeker in het familiebedrijf 
hebben veel voorouders voor 
ernstige beslissingen gestaan 

om de zaak te redden. Wat hebben 
ze uiteindelijk gedaan? Hoe hebben 
ze hun beslissing afgewogen? Dat 
kunnen vader, moeder, zwager, 
broer, zus, schoonzus, grootvader of 
grootmoeder meestal nog nauwkeu-
rig beredeneerd naar voren brengen. 
Het is een onschatbare ‘Raad van 
Advies’.

Richt u wel op Midden- en 
Oost-Europa, maar dan met 
de positieve gedachte dat 
juist daar geld te verdienen 

valt. Doe wat Ewald Raben en KLG, 
we noemen er maar een paar, al veel 
eerder deden. Die werden op grotere 
schaal in Oost-Europa actief en 
mogen er op rekenen dat ze, strikt 
legaal, hun algemene kostprijs ook in 
het Europese internationale vervoer 
kunnen verminderen. Als je het zo 
hebt aangepakt, heb je straks een 
mooie voorsprong. Maar goed, dat 
heb je dan toen ook al kunnen 
voorzien. En je had er de middelen 
voor. Wie zich nu wil inkopen, is 
duurder uit.

Ga niet rommelen met 
‘sneaky’ constructies om 
Polen en Roemenen tegen 
een laag loon in de cabine te 

krijgen. De sociale partners, en zeker 
ook minister Lodewijk Asscher van 
Sociale Zaken, hebben de strijd tegen 
‘loonconcurrentie’ in Europa 
aangebonden. In België, Frankrijk en 
Duitsland gebeurt dat ook. Erken 
ruiterlijk dat u de internationale 
strijd in het algemene segment van 
het goederenvervoer over de weg 
voorlopig hebt verloren.

4 5 6 7
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over het water gaat, dus we zijn al 
langer intermodaal aan het werk. 
Dat gaat om lading die minder on-
derhevig is aan doorlooptijden. Dat 
kan daardoor met slow moving.’ 
‘We doen ook transporten voor de 
automotive industrie, en zelfs daar 
kunnen we het concept verkopen. 

We proberen natuurlijk altijd mee te 
bewegen met de verladers. Die geven 
aan dat ze meer intermodaal willen 
doen, en die mogelijkheid bieden we 
ze nu nog meer. Zodoende kom je op 
een totaal transportconcept: het gaat 
om de juiste combinatie van klant en 
type vervoer. We hebben bijvoor-
beeld ook een aantal ecocombi’s ge-

Hup, van de truck op 

De toekomstige groei voor een groot deel 

realiseren via intermodaal vervoer. Met dat doel 

trok Vos Transport de portemonnee om liefst 

zeventig huckepacktrailers te kopen.

A
lsof het niets is. Vos 
Transport maakte on-
langs bekend dat
het bedrijf zeventig 
huckepacktra i l e r s 

heeft  aangeschaft  voor het intermo-
dale vervoer van goederen. De trai-
lers, geproduceerd door Schmitz, 
worden begin 2015 geleverd. Het 
bedrijf wil meer gebruikmaken van 
het spoor. 
Door meer intermodaal te vervoe-
ren denkt Vos Transport, met vesti-
gingen in Deventer, Groningen en 
Ittervoort, het vervoer duurzamer te 

kunnen maken en bijvoorbeeld de 
uitstoot van CO2 verder te beperken. 
Directeur Jules Menheere vertelt: 
‘Met de koop van deze trailers is on-
geveer 1,5 miljoen euro gemoeid. 
Het zijn trailers die over de weg kun-
nen, maar die je ook op een wagon 
kunt laden door ze – in feite – op te 
tillen met een kraan. Dat kan tegen-
woordig bij de meeste stations in Eu-
ropa.’
‘Deze trailers gaan we hoofdzakelijk 
inzetten in markten waarin we al ac-
tief zijn, te weten Duitsland, Frank-
rijk, de Benelux en Scandinavië. We 

zijn een groupagevervoerder, voor-
namelijk van algemene industriële 
producten. De eerste proeven zijn al 
gehouden, op Scandinavië. Dat ver-
liep naar tevredenheid, dus we gaan 
daar mee door.’

Duurzaamheid
‘Hoe wij tot de beslissing voor deze 
investering zijn gekomen? We zijn al 
langer erg bezig met maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen en 
met duurzaamheid’, reageert Men-
heere. ‘Zo hebben wij vorig jaar een 
Lean and Green Star ontvangen. 
Daarom passen deze trailers goed in 
ons beleid. Het betekent niet dat we 
per defi nitie minder wegkilometers 
zullen afl eggen, maar wel dat een 
groot gedeelte van onze groei in het 
intermodale vervoer gaat zitten.’ 
Menheere ontkent dat dit de door-
looptijd van de trajecten negatief 
gaat beïnvloeden. ‘We gaan niet over 
op een andere modaliteit om onze 

Het wordt steeds drukker op de weg. Vos Transport biedt mede vanwege de duurzaamheid ook het spoor aan als modaliteit.

klanten te vertellen dat het langer 
gaat duren. De doorlooptijd blijft  
hetzelfde en in sommige gevallen 
proberen we zelfs om het proces te 
versnellen.’ 
Je zou misschien zeggen dat het 
nauw luistert allemaal en dat het 
best ingewikkeld is om intermodaal 

vervoer te plannen, maar dat valt wel 
mee. ‘We kijken gewoon naar het 
spoorboekje en daar stemmen we de 
belading en belossing op af ’, stelt 
Menheere tamelijk laconiek. ‘We 
hebben eerder al eens een intermo-
dale dienst naar Italië opgezet, via 
het spoor. Daarnaast hebben we ook 
een dienst op Scandinavië die deels 

‘Daar waar we concurreren, moeten we 
dat met de juiste chauffeurs doen.’
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Transportbedrijf Bok uit Sneek 

lijft per 1 december mengvoe-

dervervoerder HTN uit Buiten-

post in. HTN is in 1984 opge-

richt. Het familiebedrijf werd 

door een klant in contact 

gebracht met AB Texel/A-ware, 

het moederbedrijf van Bok 

Transport. Bij het bedrijf 

werken momenteel dertien 

mensen. Zij behouden hun 

baan. Hun standplaats is nu 

Drachten en dat blijft zo. Wel 

verandert de naam. Dat wordt 

ook Bok Sneek. 

C. van Heezik, gespecialiseerd 

in distributie en warehousing 

van diepvriesgoederen, heeft 

twintig nieuwe trailers aange-

schaft. De trailers zijn voorzien 

van de nieuwste technologie op 

het gebied van realtime 

temperatuurrapportage. Ook 

wordt de transportplanning 

automatisch gealarmeerd als 

de temperatuur in de trailer 

een kritische waarde bereikt. 

De trailers beschikken daar-

naast over Storrwal deuren. 

Deze sluiten de trailer herme-

tisch af en garanderen een 

optimale temperatuur van de 

lading. 

Shiva Transport bv uit 

Moerdijk heeft twee nieuwe 

Scania’s gekocht om te kunnen 

voldoen aan de Euro VI-norm. 

Trekkers zullen voornamelijk 

gebruikt worden voor  contai-

nertransporten. 

Eigenaar Rico van Duivenvoorde 

van C.M.R. Internationaal 
Transport uit Heemskerk heeft 

het Keurmerk Transport & 

Logistiek voor zzp’ers ontvan-

gen. Als eenmanszaak in het 

transport van goederen over de 

weg richt Van Duivenvoorde 

zich op staal en stukgoed, hout, 

papier en producten uit de 

retailindustrie in de Benelux. 

C.M.R. Internationaal Transport 

werkt met een groep vaste 

opdrachtgevers, aangevuld met 

‘losse’ opdrachtgevers. Ook M. 
van Schoonhoven Transport 
uit Veenendaal heeft het 

Keurmerk Transport en Logis-

tiek ontvangen, met de 

specialisatie Afvalstoffen 

Vervoer. 

Na 750 Mercedes-Benz vracht-

wagens en 500 Actros-trucks 

ontving Simon Loos een 

Mercedes-Benz Special Edition 

Actros om het ‘truck-jubileum’ 

te vieren. Deze Actros 2552 met 

15,6 liter turbo-compound-

motor en GigaSpace-cabine is, 

naast alle innovatieve en 

kostenverlagende opties, 

uitgerust met alle beschikbare 

veiligheidssystemen. Chauffeur 

Johan Postma (64) werkt 

inmiddels veertig jaar bij Simon 

Loos, heeft op alle Mercedes-

Benz vrachtwagens gereden en 

mag zich nu chauffeur noemen 

van de Actros 2552 Special 

Edition. Simon Loos heeft naast 

het hoofdkantoor in Wognum 

ruim twintig vestigingen en 

standplaatsen in heel Neder-

land.  

Transportbedrijf Boogaard BV 
uit Amsterdam heeft een 

Renault Trucks C in gebruik 

genomen. Het voertuig wordt 

ingezet voor het transport van 

allerlei zaken: van hardhout tot 

zware machines. Het is 

voorzien van 70-serie banden 

op de trekas zodat het gehele 

voertuig lager staat. Hierdoor 

kan er hoger geladen worden 

en is de vloerhoogte van de 

laadbak lager waarmee het 

laden vereenvoudigd wordt. 

Van Uden is al 35 jaar de vaste 

logistiek dienstverlener voor 

Remia, bekend van de sauzen. 

Dit jubileum werd onder andere 

gevierd met drie opleggers met 

Remia-reclame, die vanaf heden 

op de Nederlandse wegen te 

bewonderen zijn. 

GLS heeft in Nederland in het 

centrum van Breda zijn 

vijfhonderste PakketShop 

geopend. Consumenten 

kunnen in de PakketShops van 

GLS hun pakjes versturen en 

bestellingen ophalen of retour 

zenden. GLS begon in 2006 

met de PakketShops. 

 BEDRIJFSNIEUWS  

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

redactie@nieuwsbladtransport.nl

de trein

Lidewijde Ongering (I en M) reikt Lean and Green Star uit aan Jules Menheere (l.). 

PETER WIERENGA

test en dat is positief uitgevallen. 
Daarvan gaan we er dan ook meer 
bestellen.’
Vos Transport verdrievoudigde de 
afgelopen drie jaar de vloot tot drie-
honderd trekkende en meer dan 
vierhonderd getrokken eenheden. 
Er werden ook honderd reguliere 
trailers bij Schmitz afgenomen. ‘We 
investeren doorlopend in ons wa-
genpark: onze oudste truck is 2,5 
jaar oud, en 40 procent van onze 
trucks zijn Euro VI – daarmee zijn 
we een van de modernste van Euro-
pa. Klanten waarderen dat. Kijk, de 
prijs blijft  toch wel laag, dus moet je 
vernieuwend blijven om je te onder-
scheiden op de markt.’

Chauffeur
Verandert de organisatie ook door 
de inzet van intermodaal vervoer?  
‘Je hebt wel een ander soort chauf-
feur nodig, omdat het om kleinere 
afstanden gaat: naar de terminal en 

terug. Dat is een ander type dan de 
chauff eur die lange afstanden rijdt 
en het niet erg vindt om veel van huis 
te zijn, ’s avonds en in het weekend. 
Daarom zullen we die meer lokaal 
werven. Bij ons is het gros van de 
chauff eurs Nederlandstalig. We 
hebben wel vestigingen in Oost-Eu-

ropa, die chauff eurs van Oost-Euro-
pese herkomst doen vooral de lange 
afstanden. Daar waar we moeten 
concurreren, moeten we dat ook met 
de juiste chauff eurs doen.’
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Gate doorbreekt LNG-impasse
Gate Terminal op de Maasvlakte heeft een 

fi nancieringsakkoord van 76 miljoen euro met vijf 

banken gesloten voor de bouw van de eerder 

aangekondigde distributieterminal, die 

bunkerstations met LNG gaat bevoorraden.

S
indsdien wordt de termi-
nal maar mondjesmaat 
gebruikt. De totale capaci-
teit van een half miljoen 
kubieke meter is welis-

waar voor twintig jaar verhuurd 
aan vijf grote klanten, maar de 
doorzet is veel lager dan de twaalf 
miljard kubieke meter gas die jaar-
lijks in het Nederlandse gas ge-
pompt kan worden. Dat komt 
vooral doordat pijpleidinggas uit 
met name Rusland goedkoper is 
dan aardgas afk omstig uit van over-
zee aangevoerd LNG. De doorzet 
van de terminal zit overigens wel in 
de lift . In de eerste drie kwartalen 
werd er zo’n 650.000 ton LNG aan-
gevoerd, 65% meer dan vorig jaar.
Met de bouw van de distributieter-
minal hoopt Gate twee vliegen in 

één klap te slaan: de doorzet van de 
importterminal vergroten en een 
leidinggevende positie verwerven op 
de snel groeiende markt voor LNG 
als transportbrandstof. Het tot min 
163 graden gekoelde vloeibare gas is 
hot. Verwacht wordt dat de komende 
jaren onder druk van toenemende 
milieueisen steeds meer vrachtau-
to’s, binnenschepen en zeeschepen 
zullen overschakelen van diesel en 
gasolie op vloeibaar aardgas.
Probleem is echter dat er tot nu toe 
nauwelijks tankstations voor het 
wegvervoer en bunkerstations voor 
de zee- en binnenvaart zijn. In het 
wegvervoer is de situatie nog het 
best met een stuk of zeven LNG-sta-
tions in Nederland, maar voor de 
binnenvaart zijn er nog geen perma-
nente LNG-bunkerstations. Dat 

komt deels doordat internationale 
wetgeving dat verhindert, deels 
doordat er tot nu toe nauwelijks mo-
gelijkheden zijn om kleinere partij-
en te verschepen. Gate, 50/50 in han-
den van Vopak en Gasunie, hoopt 
met de nieuwe faciliteit die impasse 
te doorbreken.

Zeegaand
De breakbulk installatie, in feite een 
laadinstallatie voor binnenschepen 
en zeegaande tankers tot 20.000 ton, 
komt naast de bestaande LNG-im-
portterminal op de Maasvlakte, die 
in hoofdzaak bestaat uit drie enorme 
betonnen tanks. De bouw van de 
distributieterminal begint nog dit 
jaar en moet in de eerste helft  van 
2016 klaar zijn.
Havenbedrijf Rotterdam legt een 
nieuwe insteekhaven aan, waar bin-
nenvaarttankers en shortsea-tan-
kers geladen zullen worden, tot een 
maximum van 280 slots per jaar. Die 
gaan op hun beurt bunkerstations 
bevoorraden, waar binnenvaart-
schepen en zeeschepen LNG, ofwel 
vloeibaar aardgas, kunnen tanken.
Eerder dit jaar bouwde Gate al een 
laadinstallatie voor vrachtwagens 
en containers met een capaciteit van 

5.000 eenheden per jaar. Verwacht 
wordt dat vanaf volgend jaar steeds 
meer zeeschepen in Europese wate-
ren op LNG zullen gaan varen, om-
dat het gebruik van zwavelhoudende 
stookolie vanaf 2015 is verboden. 
Met LNG voldoen reders ruim-
schoots aan die zwavelrichtlijn voor 
de Noord- en Oostzee en het Kanaal. 

De verbranding van LNG geeft  bijna 
geen emissie van fi jnstof en zwavel-
oxiden en de uitstoot van stikstof-
oxiden is zo’n 80% lager dan die  van 
stookolie.
Gate-directeur Dick Meurs gebruik-
te grote woorden bij de onderteke-
ning van de fi nancieringsovereen-
komst. ‘In 1964 kwam de ‘Methane 
Princess’ als eerste LNG-tanker ter 
wereld in de vaart. Nu, precies vijft ig 
jaar later, kan Gate wel eens voor een 
doorbraak gaan zorgen in het ge-
bruik van LNG als brandstof in de 
scheepvaart. Na honderd jaar olie in 
de scheepvaart gaan we nu voor een 

stukje over op gas.’
Het stuk werd vorige week offi  cieel 
in Rotterdam getekend door Meurs 
en Pim van Ballekom, vicepresident 
van de Europese Investeringsbank 
(EIB) voor Nederland, onder het 
toeziend oog van maar liefst drie fi -
nanciële topmannen: René Oude-
jans van Gasunie, Jack de Kreij van 

Vopak en Paul Smits van Havenbe-
drijf Rotterdam. Shell, launching 
customer van het project, had geen 
topper afgevaardigd.
De installatie wordt ontworpen en 
gebouwd door de Spaanse tak van de 
Amerikaanse installatiereus Fluor 
Corporation. De EU betaalt via het 
TEN-T Programma mee aan het 
project. Naast EIB nemen de han-
delsbanken ING, het Franse Crédit 
Agricole, het Noorse DNB ASA en 
Th e Bank of Tokyo-Mitsubishi deel 
aan het fi nanciële arrangement.

Probleem is dat er tot nu toe nauwelijks 
LNG-tankstations voor binnenvaart zijn.

Luchtfoto van de Gate Terminal.

ROB MACKOR
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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

Zuid-Holland exportkampioen, 
mede dankzij @HavenRotter-
dam Nog veel meer opvallen-
de stats via 
http://www.vizualism.com  
@InnoQuarter

Maersk vervoert 1.7 mln 
#containers met voedsel per 
jaar. Incl snoepgoed #Sinter-
klaas #havenrotterdam 
@MaerskLine

Het is groot, rood en past 
amper op de foto. 
pic.twitter.com/Vu9s7z5RY7
@nosop3
 
CO2 is geen vervuiling maar 
broeikasgas. Binnenschip is 
vervuilender dan truck wegens 
geen euronorm voor motor
@phvandooren 

Sustainability starts with the  
Supply Chain and choosing a 
neutral source of supplier 
information. @jeroenbolt 

Negen problemen die de 
haven van Hamburg bedreigen 
via @Z24nl
@Theblueworldned

Spontaan feest na ongeluk 
met vrachtwagen vol bier 
http://s.ad.nl/3780988
@NTnl

Den Helder is de grootste 
bevoorradings- en onder-
houdshaven voor #offshore 
activiteiten in de Noordzee. 
’t Is maar dat u het weet!
@JacquelineBVD 

Motie ingediend om volgend 
jaar speerpunt te maken van 
minder regels voor #binnen-
vaart afkomstig van Rijnland-
cie CCR @bgdeboer 

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

 Grote brand op twee 
containerschepen (+foto’s) 

 Overslagrecord voor ECT 

 Containergroei twee keer 
zo snel als wereldeconomie 

 Eurlings begraaft strijdbijl 

 DHL trekt spoordienst 
Europa-China door naar 
Japan 

 Vakbond vreest voor 
massaontslag bij Air 
France-KLM 

 Nieuwe neuzen voor 
CMA CGM-schepen 

Geen gek idee: KLM+TNT
TNT Express en KLM Cargo hebben een groot probleem: rode cijfers. Waarom 

de twee grootmachten van de Nederlandse logistiek niet samen de 

verliesgevende vrachtcapaciteit uitbaten is dan ook een raadsel. Een analyse.

W
aarom gaan 
KLM en TNT 
niet samenwer-
ken? Dat is een 
vraag die diverse 

luchtvrachtmanagers zich al enige 
tijd stellen. Luft hansa Cargo en 
DHL Express hebben laten zien dat 
het werkt. 
Zowel TNT Express (vijf stuks) als 
KLM Cargo (tien stuks)  zit met een 
dure intercontinentale vrachtvloot 
die qua bezettingsgraad verliesla-
tend is. Dat raakt bij TNT direct het 
gemiddelde kostenpeil waarvoor 
een pakket in bijvoorbeeld het seg-
ment ‘overnight’ kan worden ver-
voerd. Met andere woorden: het kost 
TNT meer om een pakketje naar 
China te krijgen dan bijvoorbeeld 
concurrent DHL. Concurreren 
wordt dan moeilijk. 
Voor KLM zijn de verdiensten uit de 
freightervloot naar eigen zeggen ook 
al enige tijd op hun retour. Een com-
binatie van een matig vrachtaanbod, 
hoge brandstofk osten, stevige bui-
tenlandse concurrentie en een dure 
vrachtvloot is daar debet aan. Daar-
door marginaliseert de vrachtdivisie  
steeds meer binnen het luchtvaart-
bedrijf en is deze nu nog maar goed 
voor 9% van de totale inkomsten. 
De twee bedrijven zouden op het ge-

bied van de exploitatie van de 
vrachtvliegtuigen dan ook hun 
voordeel kunnen doen met een nau-
we samenwerking. Ze hoeven maar 
naar onze oosterburen te kijken. 
DHL en Luft hansa Cargo acteren al 
enkele jaren hand in hand via de 
joint venture Aerologic. Deze lucht-
vaartmaatschappij vervoert met 
gloednieuwe B777’s expres-en lucht-
vrachtzendingen naar de Europese 
draaischijf van DHL in Leipzig. De 
combinatie van het goedbetalende 

pakketvervoer met additionele 
goedkopere luchtvrachtlading en 
expertise uit het verkoopapparaat 
van Luft hansa Cargo maakt deze 
businesscase interessant. Daarbij is 
er sprake van een aanzienlijk betere 
beladingsgraad van de capaciteit te-
gen gedeelde kosten. Waarom TNT 
en KLM Cargo niet op hetzelfde idee 
zijn gekomen in de strijd tegen de 
lage benuttingsgraad, prijserosie en 
de hoge kosten van de vrachtvlieg-
tuigen blijft  voorlopig onbeant-

woord. Aan de afstand van draai-
schijven Schiphol (KLM) en Luik 
(TNT) ligt het zeker niet. Leipzig en 
Frankfurt liggen op vergelijkbare af-
stand van elkaar. Daarnaast heeft  
TNT in het Nederlandse Duiven zijn 
Europese wegvervoerdepot, precies 
halverwege tussen Schiphol en Luik 
in. Voor het schakelpunt tussen 
lucht- en landvervoer is er geen be-
tere locatie te bedenken.  
TNT heeft  eerder ook al aangegeven 
het intercontinentaal luchtvracht-

verkeer niet als een kernactiviteit 
meer te beschouwen en zijn vloot 
van vijf freighters op dit segment te 
willen afb ouwen. De verkooppogin-
gen van de twee B747-400ERF’s mis-
lukten echter dit jaar. De Nederland-
se koerier vliegt dan ook nu met de 
twee B747-400ERF’s en drie B777F’s 
noodgedwongen zelf weer op een 
groot aantal intercontinentale be-
stemmingen zoals Shanghai, Dubai, 
Hongkong en New York. Of dat een 
vetpot is valt gezien de eerdere ver-

koopplannen te betwijfelen, laten 
analisten weten. Daarvoor mist 
TNT de input van het gewone lucht-
vrachtaanbod. Een woordvoerder  
van TNT Express ontkent dat en 
zegt dat de bezettinggraad van de 
freighters ‘veel beter is dan ver-
wacht’ en dat er bij de expresver-
voerder ‘geen urgentie is’ om alter-
natieven te zoeken of met de KLM te 
praten over een joint venture. ‘Die 
gesprekken zijn er dan ook niet’, zegt 
hij met klem. 

Pool
KLM zou samen met Martinair in 
een samenwerking met TNT vooral 
de rol als vervoerder moeten gaan 
vervullen. De drie B747-400ERF’s 
die de maatschappij straks nog wil 
aanhouden, zouden daarbij kunnen 
worden samengevoegd met de twee 
B747ERF’s en de drie B777F’s van 
TNT Airways. Daardoor ontstaat 
een freighter-pool die qua schaal-
grootte de omvang heeft  die veel 
analisten zien als ondergrens om 
mee te tellen in de freightermarkt. 
Zeker als er nog de twee B777F’s van 
Air France  aan worden toegevoegd. 
KLM krijgt daarvoor in ruil toegang 
tot het goed renderende expresvolu-

Lufthansa Cargo en DHL werken al jaren 
succesvol samen in vervoerder Aerologic. 

Het succes van Aerologic moet KLM en TNT allang op een idee hebben gebracht.

JOHN VERSLEIJEN

FO
TO

 L
U

FT
H

A
N

SA
 C

A
RG

O



DE PRAKTIJK18
NIEUWSBLAD TRANSPORT 5-11 NOVEMBER 2014

AGENDA

Transport & Logistics 
11 november 

Deze beurs wordt gehouden samen 

met de containerbeurs Intermodal 

Europe en vormt het grootste inter-

nationale platform voor de logistieke 

sector in Nederland.  

• www.easyfairs.com

Congres Wegvervoer Nederland  
12 november 

Ook genoeg van het gesomber over 

ons wegvervoer? Tijd voor een posi-

tieve blik op de toekomst. Wees erbij, 

praat mee en help het wegvervoer 

weer vooruit!  

• www.nieuwsbladtransport.nl/cwn

Offshore Tech 2014 
13 november 

Hét jaarcongres over de technologi-

sche ontwikkelingen in de offshore 

industrie, een booming business. 

Over onder andere de verwachtingen 

van projecten in de toekomst. 

• www.offshore-tech.nl

Luchtvrachtdebat 
27 november 

Hoe staat de sector ervoor? Hoe ont-

wikkelen de diverse markten zich? En 

de vrachtprijzen? De markt gaat met 

elkaar in discussie tijdens het Natio-

naal Luchtvracht Debat. 

• www.luchtvrachtdebat.nl

Ports & Hinterland 2014 
2 december 

De capaciteit in de Rotterdamse ha-

ven wordt fl ink uitgebreid. Zonder sa-

menwerking is een goed bereikbaar 

achterland onhaalbaar en onbetaal-

baar. 

• www.portshinterland.com

Berlijn wil af van ‘ka
 SOCIALE DUMPING   Duitse Bundesrat denkt aan boetes naar Frans model

Ook in Duitsland is een 
maatregel tegen het langdu-
rig verblijven in vrachtauto-
cabines in aantocht. Tegelijk 
zijn de Duitse werkgevers 
ten strijde getrokken tegen 
‘sociale dumping’.

Frankrijk en België delen hoge boe-
tes uit aan chauff eurs die hun weke-
lijkse rusttijd in de cabine doorbren-
gen. Binnenkort volgt Duitsland. De 
commissie arbeid en sociaal beleid 
van de Bundesrat roept de bondsre-
gering op hoge boetes op te leggen 
aan werkgevers van chauff eurs die 
hun normale weekrust in en om het 
voertuig nemen. Deze werkgevers 
moeten hun chauff eurs, waar dan 
ook, een ‘vast’ onderkomen aanbie-
den en hen niet dwingen in hun top-
sleeper te rusten.
Het is zeer aannemelijk dat het voor-
stel straks door de federale regering 
in de Bondsdag wordt voorgelegd. 
De Bundesrat wordt gevormd door 
vertegenwoordigers van de deelsta-
ten en is als een soort ‘senaat’ be-
trokken bij het wetgevingsproces. 
Recht van initiatief heeft  de raad 
niet, maar het voorstel dat hij aan het 
kabinet richt zal zeker worden over-
genomen. Al was het maar omdat 
vrijwel alle leden van de commissie 
arbeid en sociaal beleid behoren tot 
de CDU, de CSU en de SPD, waaruit 
de huidige landsregering ook be-
staat.
Er woedt in Duitsland op het ogen-
blik een off ensief tegen ‘sociale dum-
ping’, of wat de BGL, één van de gro-
te werkgeversorganisaties in de 
logistiek, ‘Dumpingkonkurrenz’ 
noemt. Deze organisatie publiceerde 
eind vorige maand een aantal felle 
aanklachten tegen de toelating van 
grote aantallen onderbetaalde 
chauff eurs uit de nieuwe lidstaten en 
tegen hun langdurige verblijf, onder 
primitieve omstandigheden, op par-
keerplaatsen en verzamelplaatsen 
van terminals en andere havenem-
placementen.

‘Fataal’
De toestand herinnert de BGL ‘fa-
taal’ aan de leefomstandigheden van 
Chinese arbeidsmigranten. ‘Ze le-
ven in chauff eurscabines, ver van sa-
nitaire voorzieningen, tussen ge-
spannen waslijnen, gaskachels en 
campinggrills. (...) Vaak gaan weken 
en maanden voorbij tot chauff eurs 
hun gezin weer zien of sociale con-
tacten in hun eigen land kunnen on-
derhouden.’
De commissie van de Bundesrat 
wijst erop dat chauff eurs hun nor-
male wekelijkse rust op grond van 

Duitse wetgeving niet in het voer-
tuig mogen nemen. Waar hij die rust 
niet thuis of bij een vestiging van de 
werkgever in acht kan nemen, ‘heeft  
de ondernemer ervoor te zorgen dat 
de bestuurder deze rusttijd geduren-
de de gehele duur in een voor het 
doel van uitrusten geëigend vast on-
derkomen met geëigende sanitare 
voorzieningen en toereikende ver-
zorgingsmogelijkheden kan door-
brengen’, zo interpreteert de com-
missie de wet, pleitend voor forse 
boetes bij nalatigheid.

De commissie wil de limieten voor 
bekeuringen wegens vergrijpen te-
gen de zogenoemde Fahrpersonal-
gesetz verhogen van 15.000 naar 
30.000 euro. Zou dat gebeuren dan 
zou de boete die straks mogelijk in 
Duitsland voor langdurig verblijf in 
de cabine wordt ingevoerd, al bijna 
even hoog zijn als de boete die voor 

dit vergrijp in Frankrijk kan worden 
uitgedeeld. De Belgen houden het, 
met nog geen tweeduizend euro, een 
stuk rustiger.

Subonderneming
De gevolgen van een Duits verbod 
op doorbrenging van de ‘normale 
wekelijkse rust’ in de vrachtautoca-
bine voor Nederland laten zich ra-
den. De Bundesrat-commissie wijst 
erop dat sinds de Fransen en Belgen 
hun boetes invoerden steeds meer 
Midden- en Oost-Europese chauf-

feurs vlak over de grens aan Duitse 
kant kwamen ‘kamperen’. Datzelfde 
zal straks natuurlijk Nederland 
overkomen. En nog heel wat andere 
Duitsland omringende landen, zoals 
Zwitserland, Oostenrijk en Dene-
marken.
De commissie uit de Bundesrat ba-
seert zich onder meer op een artikel 

Als slapen in en om het voertuig straks in Duitsland wordt beboet, komen ‘kampeerders’   

...ver van sanitaire voorzieningen, tussen
gespannen waslijnen en gaskachels...
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COR VAN MAURIK, VERZEKERINGSEXPERT
www.brrgroep.nl

Het gebeurt helaas nog te veel dat leve-
ringscondities door verkoper én koper 
als niet belangrijk genoeg, te veelei-
send, langdradig, tijdrovend of te inge-
wikkeld worden gezien. In de praktijk 
kan dit tot klachten of zelfs confl icten 
leiden als er sprake is van een verkeer-
de uitleg van een incoterm, zoals:

Koper: ‘U had moeten verzekeren, ik 
niet!!’ of ‘Nee, nee, deze schade is bij u ontstaan en niet bij 
mij!’ 

Het is van groot belang dat verkoper en koper precies weten 
op welk moment er wordt geleverd en vanaf welk moment het 
duidelijk is wie het transportrisico loopt en daarmee ook het 
risico van verlies of schade aan de goederen.

Het transportrisico bij EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT 
en CIP wordt gedragen door de koper en bij DAT, DAP en 
DDP draagt de verkoper het transportrisico.

Er zijn slechts twee incoterms waarbij de plicht tot verzeke-
ren bestaat aan de zijde van de verkoper en wel bij CIF (Cost, 
Insurance and Freight) en CIP (Carriage and Insurance Paid 
to). Let wel op, dat CIF een exclusief maritieme conditie is en 
CIP een niet-exclusief maritieme conditie!

De verkoper dient bij deze twee incoterms een transportver-
zekering af te sluiten ten behoeve van de koper op basis van 
de overeengekomen contractprijs plus tien procent en in 
principe in de valuta waarin het koopcontract is afgesloten. 
Het verdient aanbeveling de transportverzekering op basis 
van warehouse to warehouse af te sluiten.

Het moment van het overdragen van de verkoper op de koper 
van het transportrisico bij CIF is het moment waarbij de goe-
deren zijn geladen aan boord van het schip. De scheepsreling 
bij deze incoterm is dus verleden tijd!

Bij de incoterm CIP draagt de koper het transportrisico van-
af het moment dat de goederen onder de berusting zijn ge-
steld van de eerste vervoerder in de gehele vervoersketen, dus 
bij vertrek, zoals bijvoorbeeld bij de incoterms FCA of CPT.
De verkoper kan desgewenst een bewijs van verzekering aan 
de koper overleggen door middel van een zogenoemd ‘certi-
fi cate of insurance’. 

Een ander misverstand in de praktijk bij CIF of CIP ontstaat 
in geval van schade, waarbij de verkoper de schade onder de 
afgesloten transportverzekering wenst te claimen. Dit gaat 
natuurlijk niet, want de transportverzekering is ten behoeve 
van de koper van de goederen afgesloten en deze heeft  het 
recht van claimen van de schade onder de verzekering.

Het is van belang dat verkoper en koper beseff en, niet alleen 
bij CIF of CIP, een doordachte, maar ook bewuste keuze te 
maken voor een bepaalde incoterm en weten waarmee bij de 
uitvoering van de overeenkomst rekening moet worden ge-
houden.

Incoterms
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EXPORTMEDEWERKER/
DOCUMENTBEHANDELAAR 
Handelshuis in dierlijke eiwitten 

en vetten zoekt een vlotte, 

secure medewerker met 

specifi eke taken voor de 

afdeling logistiek. 

Cagemax  
Opleidingsniveau: HBO 

Werkverband: Fulltime 

Locatie: Zaltbommel 

CUSTOMER SERVICE 
SOLUTIONS ASSOCIATE 
This is a perfect opportunity for 

a professional who would like to 

work in an international and 

dynamic work environment. 

Damco Benelux  
Opleidingsniveau: MBO / HBO 

Werkverband: Fulltime 

Locatie: Rotterdam 

OPERATIONEEL / COMMERCI-
EEL MEDEWERKER 
Gezocht: een zelfstandig 

operationeel medewerker, die 

op de afdeling Planning / 

Customer Service de gewenste 

resultaten voor het bedrijf weet 

te realiseren.

International Road Ferry
Opleidingsniveau: MBO 

Werkverband: Fulltime 

Locatie: Rozenburg 

SUPPLY CHAIN SPECIALIST 
Heb jij ervaring met complexe 

voorraadplanningsvraagstukken 

en een achtergrond in Supply 

chain Management, Technische 

Bedrijfskunde of Econometrie? 

KLM  
Opleidingsniveau: WO 

Werkverband: Fulltime 

Locatie: Schiphol-Oost 

MEDEWERKER CUSTUMER 
SERVICES/EXPEDITIE 
Een enthousiaste fulltime 

medewerker. Ervaring in de 

transportbranche is een pré. 

Goede kennis van de Engelse en 

Duitse taal is vereist. 

Olof-Mtt BV  
Opleidingsniveau: MBO / HBO 

Werkverband: Fulltime 

Locatie: Klundert 

TRANSPORTPLANNER 
BINNENLAND 
Voor onze vestigingen in 

Zevenaar en Waddinxveen zijn 

wij op zoek naar een enthousi-

aste fulltime Transportplanner. 

Dachser Netherlands BV  
Opleidingsniveau: MBO / HBO 

Werkverband: Fulltime 

Locatie: Zevenaar / Waddinx-

veen 

PRODUCTIE PLANNER 
De productie planner is de spin 

in het web en heeft intensief 

contact met productie en sales. 

Euro-Caps BV 
Opleidingsniveau: MBO / HBO 

Werkverband: Fulltime 

Locatie: Rotterdam 

VACATURES

www.nieuwsbladtransport.nl/vacatures

I.R.T. Trucking BV 
Hendrik Ido Ambacht

Rechtbank Rotterdam

Lutana Watertransport B.V.
Etten-Leur

Rechtbank West-Brabant

Chemical Tankers Europe B.V. 
Breda

Rechtbank West-Brabant

C.c.l.
Papendrecht

Rechtbank Rotterdam

T.t.b. Weert B.V.
Ittervoort

Rechtbank Limburg

Ed Logistics V.O.F.
Brugge

Rechtbank Brugge

Transports Axel Dubois SPRL
Jodoigne

Rechtbank Nijvel

KDT
Putte

Rechtbank Mechelen

FAILLISSEMENTENmperende’ chauffeur

van Jan Bergrath in het blad Fracht-
führer im Fokus waaruit blijkt dat de 
in zijn cabine rustende chauff eur 
dikwijls werkt voor een ‘subonder-
neming’ uit Oost-Europese landen 
met dienovereenkomstige arbeids-
voorwaarden, die bijvoorbeeld in 
Duitse havens nationale transporten 
uitvoeren, hetgeen concurrentiever-
storend werk.
Precies daarop wijst ook de BGL. De 
organisatie stelt vast dat het aandeel 
van vrachtauto’s uit de ‘nieuwe’ – in 
2004 en later toegetreden – EU-lid-
staten in het totale aantal gereden 
‘Maut’-kilometers op Duitse snelwe-
gen en Bundesstrassen sinds 2007 is 
toegenomen van 18,4% tot 28,3%. 
Duitse vrachtauto’s voerden hun tol-
kilometers dit jaar tot en met sep-
tember met slechts 0,7% op, terwijl 
de ‘concurrenten en deels dumping-
concurrenten’ uit de nieuwe lidsta-
ten 11,7% meer kilometers in Duits-
land maakten dan een jaar eerder, 
constateert de BGL.
Dat komt, aldus de organisatie, niet 
alleen door de hogere loonkosten 
voor Duitse chauff eurs, maar ook 
door de hogere dieselaccijns in 

Duitsland. Dit wordt volgens de 
BGL door de Europese Commissie 
‘volstrekt geïgnoreerd’. Integendeel, 
zegt de BGL: Brussel is voorstander 
van een versoepeling van de cabota-
geregels ‘en dus een verdere ver-
scherping van de sociale dumping’. 
Daarmee wordt de in het EU-ver-
drag neergelegde vrijheid van 
dienstverlening ‘misbruikt’ om de 
vestigingsvrijheid uit te hollen en so-
ciale dumping te bedrijven, vindt de 
organisatie.

Groene agenda
Hoe de nieuwe Europese Commissie 
hier tegenaan kijkt, is nog niet geheel 
duidelijk. Wel heeft  de onlangs aan-
getreden Europese Transportcom-
missaris, Violeta Bulc, tijdens haar 
overhoring door het Europees Parle-
ment laten weten dat wat haar be-
treft  de huidige cabotageregels op de 
schop moeten. Ze moeten meer in 
lijn worden gebracht met de ‘groene 
agenda’ van de Commissie-Juncker. 
‘Ik zal me er altijd voor inspannen 
dat vrachtauto’s vol beladen zijn’, zei 
de Sloveense Bulc, die ook vrije ca-
botage als een van de mogelijkheden 

ziet om dat doel te bereiken.
Voor de BGL hangt bij het onder-
werp sociale dumping alles met alles 
samen. Zo ziet de organisatie ook de 
invoering van een minimumloon in 
Duitsland als een extra impuls voor 
de grote loonverschillen en daarmee 
voor sociale misstanden in het 
transport. Deze observatie doet op 
het eerste gezicht merkwaardig aan, 
want als het minimumloon per 1 ja-
nuari volgend jaar wordt ingevoerd 
moeten ook Midden- en Oost-Euro-
pese chauff eurs die in Duitsland ko-
men rijden dat minimumloon uitbe-
taald krijgen.
Maar waarom gaat alleen de douane 
dat controleren, vraagt de BGL zich 
af. Waarom dan niet ook het Bun-
desamt für Güterverkehr, dat toch al 
honderdduizenden vrachtauto’s per 
jaar controleert, met inbegrip van 
hun chauff eurs? Welke bewijsmid-
delen moeten buitenlandse chauf-
feurs kunnen overleggen om aan te 
tonen dat ze het minimumloon ont-
vangen? Wie gaat de stroom van 
miljoenen meldingen verwerken?

  wellicht naar Nederland.
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Een Fries sprookje

Aan Bakker Transport en 
Warehousing in Heerenveen 
lijkt de recessie voorbij te 
zijn gegaan. De eerste 
heipalen van een nieuwe 
opslaghal zijn onlangs de 
grond in geslagen.

‘Mensen moeten eten, ook in tijden 
van crisis.’ Aan het woord is alge-
meen directeur Anne Bakker. Zijn 
zoon Nic, sinds vijf jaar operationeel 
directeur, beaamt dat. ‘De foodsec-
tor is wat dat betreft  niet vatbaar 
voor slechte economische tijden.’ 
Bakker senior koos bij de start van 
zijn bedrijf juist daarom voor het 
specialiseren in geconditioneerd 
transport. De Friese onderneming 
heeft  52 medewerkers in dienst en 
beschikt momenteel over twee op-
slagcellen, die ingesteld kunnen 
worden tussen de minus 25 en plus 
25 graden Celsius. ‘Koelen, vriezen 
en verwarmen. Denk aan vers en be-
vroren vlees, vis, groente, fruit, 
planten, gras en snijbloemen. Maar 
ook chocolade en medicijnen moe-
ten bijvoorbeeld tussen de 12 en 18 
graden Celsius vervoerd worden.’ 

Beladingsgraad
Op de naast het transportbedrijf ge-
legen kavel komt een pand van 5.400 
vierkante meter. De opslaghal wordt 
13 meter hoog en voorzien van een 
rijdend palletsysteem. ‘Daar creëren 
we 40 procent meer beladingsgraad 
mee’, legt de zestigjarige directeur 
uit. Hij voerde het systeem zestien 
jaar geleden naar eigen zeggen als 
eerste in Nederland in. In de huidige 
twee koelcellen passen ruim 5.000 

pallets. ‘Daar zit een hele logistiek 
achter. Binnen vijf minuten kunnen 
we overal bij. Effi  ciënter is volgens 
ons niet mogelijk.’ 
In de te bouwen opslaghal is straks 
plaats voor 26.000 pallets, waardoor 
een beladingsgraad van 90 procent 
wordt behaald.’ Of het systeem bij 
Bakker computergestuurd is? ‘Dat is 
mogelijk, maar wij houden ’t liever 
in eigen hand’, aldus Nic. ‘Als er iets 
aan een robot mankeert, dan stag-
neert de hele routing. Daar word je 
niet vrolijk van.’

De nieuwbouw komt niet uit de 
lucht vallen. Zes jaar geleden kocht 
Bakker de bouwkavel al, ‘want buur-
mans grond is maar één keer te 
koop’. Hij redde het de afgelopen ja-
ren echter prima door extra opslag-
ruimte te huren. ‘Op een gegeven 
moment sla je echter wel aan het re-
kenen. We huren inmiddels 12.000 
vierkante meter op drie verschillen-
de locaties. Dat is duur en ook verre 
van ideaal en effi  ciënt. Nieuwbouw 
was echt noodzakelijk’, vertelt zoon 
Nic. Het nieuwbouwpand lijkt al-
leen veel kleiner. Bakker senior legt 
uit: ‘Schijn bedriegt. In onze nieuwe 
locatie staan de pallets zes hoog bo-
ven elkaar, in de huuraccommoda-

ties gaat het om twee lagen.’ 
872 heipalen en vijf miljoen euro 
verder, moet de nieuwbouw op 1 
april 2015 klaar zijn. Bakker kijkt 
echter verder. ‘Bouwfase twee staat 
al gepland. Achter de huidige locatie 
kopen we in het najaar 12.000 vier-
kante meter grond voor de stalling 
van het wagenpark en eventuele ver-
dere uitbreiding.’ Nic: ‘Als we straks 
alles op één locatie én voldoende 
ruimte hebben, staan we weer open 
voor nieuwe klanten. We zaten de 
laatste tijd op slot. Dat is gewoon 
zonde.’ De woorden ‘explosieve 
groei’ wil de algemeen directeur niet 
in de mond nemen. ‘Daar zijn we 
geen mensen voor. We doen alles 
doordacht en op eigen regie. Doe 
maar normaal. Dat is voor ons de 
beste basis.’ 

Sprookje
Boerenzoon Anne Bakker startte 21 
jaar geleden uit nood een bevrach-
tingskantoor op. ‘Met een balpen, 
fax en telefoon op een slaapkamertje 
boven. Meer was er niet.’ Bakker, die 
onder andere directeur was geweest 
van een samenwerkingsverband van 
transportbedrijven, kwam door een 
ernstig auto-ongeluk thuis te zitten. 
Na zes pittige operaties pakte hij de 
draad weer op. ‘En kijk tot wat het 
bevrachtingskantoortje is uitge-
groeid.’ 
De 22 vrachtauto’s van Bakker rij-
den onder meer voor supermarktke-
tens en groothandels. ‘Inmiddels 
zijn we zeven dagen per week met 
onze hobby bezig. Het is voor mij ei-
genlijk een sprookje.’   
 

Drie generaties Bakker op het terrein van hun nieuwe opslaghal. ‘We staan straks weer open voor nieuwe klanten.’
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 KOEL- EN VRIESOPSLAG   Bakker Transport breidt uit 

‘We doen alles 
doordacht en
op eigen regie.
Doe maar normaal.’

QUOTE VAN DE WEEK

Minister Schultz 
kan beter bij 
Defensie gaan 
werken.
CDA-Tweede Kamerlid 
Sander de Rouwe vindt dat  
de begroting van I en M 
potdicht zit, terwijl 
minister Hennis (Defensie) 
wel wat hulp kan 
gebruiken.
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Sinds 1970 heeft  de mensheid kans ge-
zien ruim de helft  van de ons bekende 
wilde diersoorten uit te roeien. Dat is 
althans de uitkomst van onderzoek 
door het Wereldnatuurfonds. In het 
beginjaar werd op een aantal plaatsen 
de biodiversiteit aan gewervelden, vo-
gels, reptielen, amfi bieën en vissen on-
derzocht. Dit werd elke twee jaar her-
haald en ziehier dus de laatste uitslag: 

gemiddeld 52% van de toen waargenomen soorten is niet 
meer te vinden. Nieuwe, ons nog onbekende soorten hebben 
zich ook niet gevestigd.

Een diersoort die de onderzoekers in steeds meer biotopen 
zijn tegengekomen, is de mens. Die verdringt de dieren niet 
alleen ter plaatse, door urbanisatie, ontbossing, oliewinning 
en agrarische activiteiten, maar doet dat ook op afstand, door 
de toevoeging van CO2 en andere milieuvijandige afvalstof-
fen aan de natuur. De klimaatsverandering gaat steeds snel-
ler. VN-voorzitter Ban Ki-moon riep de aardbewoners – nu 
ja, eigenlijk alleen de mensen – onlangs nog eens bijna wan-
hopig op aan de vervuiling een einde te maken. Het is al bij-
na te laat.

De Aarde gaat dus naar de Maan en de bewoners van de pla-
neet moeten ernstig gaan nadenken over verhuizing naar die 
planeet van Gliese 581, die naar wordt beweerd in de bewoon-
bare zone van de ster zou staan. Dat wordt een hele reis, want 
Gliese 581 staat op twintig lichtjaar van onze zon. Is er nog 
redding mogelijk? Ja, ander recent onderzoek heeft  uitgewe-
zen dat er microben bestaan die gretige innemers zijn van 
methaan. Helaas blijkt uit weer ander onderzoek dat eerdere 
massale uitroeiingen van diersoorten mede zijn veroorzaakt 
door microben die juist methaan uitstoten.

Maar we zijn sinds 1970 toch steeds duurzamer geworden? 
Helaas ook steeds talrijker. Th omas Robert Malthus (1766-
1834) krijgt gelijk. De gemiddelde mens heeft  nu al anderhalf 
keer de Aarde nodig om op die ene Aarde in zijn/haar behoef-
ten te voorzien. En dat getal loopt ook al decennialang op. De 
Engelsman zei er nog iets bij: is een bepaalde grens bereikt, 
dan zal de wereldbevolking door gebrek en ziekten vanzelf 
weer teruglopen.

Dat geldt echter beslist nog niet voor onze moderne CO2-uit-
stoot. We staan aan de vooravond van een nieuwe Permische 
extinctie.

Perm 2.0


