
nieuwsbladtransport.nlAdverteren: 010-280 10 25redactie@nieuwsbladtransport.nl Abonnementen: 010-280 10 16

MARTINAIR  ‘Maak aantoonbaar dat 3+1 beter uitpakt dan het alternatief 5+1’ 

JOHN VERSLEIJEN

De ondernemingsraden (OR) van 
KLM en Martinair zullen een ne-
gatief advies uitbrengen over de 
ingrijpende saneringsplannen die 
de directie wil doorvoeren bij 
vrachtdochter Martinair. 

Dat melden diverse bronnen rond 
de OR binnen de luchtvaartgroep. 
Ongeveer 70% van de 150 piloten en 
negen vrachtvliegtuigen moeten als 
het aan het management ligt dit en 
volgend jaar verdwijnen. Slechts 
een kleine vloot van drie B747-
400ERF plus een reservetoestel, de 
zogeheten 3+1 optie, acht KLM voor 
de toekomst nog fi nancieel en eco-
nomisch haalbaar. De OR van KLM 
schrijft in de brief aan de directie 

te lassen om alle aspecten rond de 
sanering nog een keer goed door te 
lichten. ‘Onze inschatting is dat 
zonder voldoende freightercapaci-
teit de grote forwarders weglopen 
bij KLM, met alle negatieve gevol-
gen van dien. Wij horen ook vanuit 
de markt alternatieve plannen. Dat 
moet de KLM ook meenemen.’
KLM had eerder aangekondigd af-
hankelijk van het advies van de OR 
vanaf april de eerste twee van de vijf 
MD11F’s uit de vloot te halen. Ver-
hagen zou het bijzonder onverstan-
dig vinden van de KLM om nu nog 
aan dat tijdspad vast te houden, ge-
zien ook de bestaande spanningen 
binnen het bedrijf. KLM zegt nog 
geen advies te hebben ontvangen.

Schiphol in de Europese lucht-
vrachtmarkt. Eerder had de vracht-
sector op Schiphol al zijn zorgen 
uitgesproken over de gevolgen van 
de KLM-plannen. Volgens diverse 
luchtvrachtmanagers is een vracht-
vloot van drie vrachtvliegtuigen 
slechts een kort leven beschoren en 
verliest de BV Nederland dan niet 
alleen zijn laatste freighter-opera-
tor, maar ook zijn geloofwaardig-
heid als toonaangevende lucht-
vrachtdraaischijf in de markt. 

Time -out
Voorzitter Steven Verhagen van de 
pilotenbond VNV heeft nog niets 
vernomen van de ondernemingsra-
den, maar noemt het negatief advies 
‘volkomen begrijpelijk’. Verhagen 
roept de KLM nu op een time-out in 

van Air France–KLM te twijfelen 
aan de onderbouwing van dit plan. 
De OR wil onder meer dat de direc-
tie ‘aantoonbaar maakt’ dat de 3+1 
variant qua kosten daadwerkelijk 
beter uitpakt dan het alternatief van 
een minder zware reductie naar zes 
vrachtvliegtuigen. Met deze laatste 
variant kwam de OR van Martinair 
vorig jaar. 
De ondernemingsraad van de KLM 
vraagt zich tevens af of hij wel ‘vol-
doende inzicht’ heeft gekregen in 
‘alle aspecten van het besluit’. Ook 
wordt er ‘getwijfeld’ aan de uit-
gangspunten van de strategische 
overwegingen en vraagt de OR zich 
af of wel de juiste inschatting is ge-
maakt door de directie van de KLM 
over de gevolgen van de sanering 
voor de strategische positie van 

De ondernemingsraad van KLM vraagt zich af of de directie wel ‘voldoende inzicht’ heeft gegeven over de achtergronden van de sanering van de vrachtvloot. Foto: KLM/Martinair

Ondernemingsraad KLM 
geeft negatief advies
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Wolters Kluwer Transport Services 
is onze launching partner voor de 

vernieuwde website en krant.

De enige leverancier van ‘on-de-

mand’ Transport Management 

Software & Services voor profes-

sionals in de transport- en de 

logistieke sector.

miljoen dollar bedraagt de 

totale waarde van twee nieuwe 

charterdeals van China VLCC 

met oliegiganten BP en Shell. 

Beide bedrijven charteren een 

Very Large Crude Carrier (VLCC) 

voor een periode van twee jaar 

tegen een dagprijs van 39.500 

dollar. China VLCC is een joint 

venture tussen China Mer-

chants Energy Shipping en Si-

notrans & CSC Holdings. China 

VLCC zal na het overnemen van 

de vloot van Nanjing Tankers 

de grootste VLCC-operator ter 

wereld zijn. 

Het Havenschap Moerdijk gaat 

samenwerken met Roozen van 

Hoppe voor de ontwikkeling 

van het Logistiek Park Moerdijk 

(LPM). Die projectontwikkelaar 

heeft 55 hectare grond in han-

den van de totaal 142 hectare 

die beschikbaar is.

Het LPM is geprojecteerd in de 

‘oksel’ van de A16 en A17 en is 

bestemd voor ‘droge’ logistieke 

activiteiten. De regio hoopt 

vooral bedrijven aan te trekken 

die veel toegevoegde waarde en 

banen creëren. Noord-Brabant 

heeft vorige week defi nitief het 

licht op groen gezet voor de 

aanleg van het LPM. Daarmee 

kwam een eind aan een jaren-

lange procedure.

Groen licht Logistiek 
Park Moerdijk
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COMMENTAAR

De situatie rond de sanering van de vrachtvloot van Martinair 
gaat een beslissende fase in. Vanaf april wil de KLM de eerste 
twee van de vijf MD11F’s uit de vloot van de vrachtdochter ha-
len. Voor dit plan had de directie een adviesaanvraag ingediend 
bij de ondernemingsraden (OR) van KLM en Martinair. Die 
hebben nu allebei besloten een negatief advies af te geven op 
het voorgenomen saneringsbesluit.

Dit negatief advies was eigenlijk geen verrassing sinds de OR 
van Martinair vorig jaar al kwam met een alternatief reddings-
plan, waarbij zes van de in totaal negen vrachtvliegtuigen zou-
den worden behouden gekoppeld aan een moderniseringspro-
gramma van de oude MD11’s met B777. Dat plan werd destijds 
door de directie van Air France-KLM Cargo als ‘fi nancieel onre-
alistisch’ van de hand gewezen, maar de ondernemingsraad van 
de KLM steunt nu de collega’s van Martinair. Zij willen dat de 
directie nu ‘aantoonbaar maakt’ waarom dat reddingsplan zo 
onrealistisch is vergeleken met het eigen plan van de KLM om 
nog maar drie vrachtvliegtuigen aan te houden. Deze zogeheten 
3+1 variant, waar die 1 staat voor een reservetoestel, moet nu 
concurreren met een 5+1 variant van de ondernemingsraad. 

Uit het negatief advies van de OR stijgt een behoorlijke wolk 
aan scepsis op over de onderbouwing van de vrachtsanering 
door de directie. De ondernemingsraad vraagt zich ook af of 
wel voldoende inzicht is gegeven en zet vraagtekens bij de 
uitgangspunten van de vlootreductie en de inschatting van 
de KLM over de gevolgen voor Schiphol. Forse kritiek, die 
nagenoeg overeenkomt met het eerdere oordeel van een groot 
aantal vrachtspecialisten op Schiphol over de vrachtplannen 
van de KLM. Die deden er zelfs een schepje bovenop en wezen 
op een falende vrachtverkoop en een onzichtbaar manage-
ment sinds oud-minister Camiel Eurlings in 2011 als vrachtdi-
recteur in huis werd gehaald. Zijn opvolger Erik Varwijk, die 
binnenkort het vrachtbedrijf ook weer verlaat, kreeg van de 
vrachtmarkt ook een onvoldoende. De eff ecten van een minder 
professionele vrachtdirectie, die nauwelijks nog haar pappen-
heimers kent in de internationale expeditie-en verladersmarkt, 
zijn het werkelijke probleem bij de KLM, is het harde oordeel 
van de doorgewinterde vrachtmanagers op Schiphol.

Met het negatieve advies van de ondernemingsraden kan de di-
rectie van de KLM kiezen voor een confrontatie en de geplande 
sanering alsnog doorzetten. Dat zou gezien de oplopende span-
ningen binnen de luchtvaartgroep, de irritatie over de Franse 
eigenaar en de komende gesprekken met de bonden over een 
nieuwe ronde kostenbesparingen niet zo verstandig zijn, oor-
deelt pilotenbond VNV. Die vecht al enige tijd voor het behoud 
van werkgelegenheid voor zeker 150 van de 250 vrachtpiloten 
van Martinair. 

KLM zit nu met een heel groot probleem. Het heeft binnen de 
eigen markt, intern bij het personeel en bij de bonden geen enkel 
draagvlak weten te creëren voor de saneringsplannen. Sterker 
nog: niemand lijkt de ratio achter de ingrijpende reductie van de 
vrachtvloot te kunnen doorgronden. In die context is de handrei-
king van de VNV om een time-out in te lassen geen slecht idee. 
Door de dalende olieprijzen is er ook geen urgentie om de oude 
vrachtvloot binnenkort aan de kant te zetten. Analyses wijzen uit 
dat die zelfs door de lage kapitaalkosten de concurrentieslag met 
de moderne freighters makkelijk aankunnen. KLM kan dan met 
de sociale partners en marktpartijen werken aan het noodzake-
lijke draagvlak en eventueel een mooi poldercompromis. Het is 
een kwestie van een druk op de pauzeknop.

JOHN VERSLEIJEN
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Pauzeknop 

AAR

NIEUWSBLAD TRANSPORT  11-17 FEBRUARI 2015

INTERVIEW  WIM VAN DE CAMP (EUROPARLEMENTARIËR CDA) EN 

     PETER SIERAT (ALGEMEEN DIRECTEUR TLN) 

ERIK STROOSMA

Alle aandacht ging maandag uit 
naar minister Schultz van Haegen, 
maar de echte primeur was voor 
Wim van de Camp. Samen met 
twee andere Europarlementariërs 
maakte de CDA’er de eerste rit 
met zelfrijdende trucks (pla-
tooning) op de openbare weg in 
Nederland. Over hoe dat was, wil-
de hij best wat kwijt. Algemeen di-
recteur Peter Sierat van TLN, die 
de demonstratie in Zwolle samen 
met Scania organiseerde, schoof 
bij het gesprek aan.

Dus ‘Brussel’ was ‘Den Haag’ van-
daag te snel af?
Van de Camp: Ja, dat klopt. Met col-
lega’s Matthijs van Miltenburg van 
D66 en Cora van Nieuwenhuizen 
van de VVD hebben we vanochtend 
de route al gereden. We dienden ei-
genlijk als proefkonijnen voor de rit 
van de minister. Met ons aan boord 
werd de livestream getest die ge-
bruikt is om de demonstratie met 
Schultz van Haegen in beeld te 
brengen. 

En, hoe was het? 
Van de Camp: Een bijzondere erva-
ring. Al moet ik wel zeggen dat het 
verschil met gewoon rijden best 
moeilijk waarneembaar is. Bij deze 
tests van Scania stuurt de chauff eur 
nog gewoon zelf. Het eerste stuk, 
tot aan de snelweg, reden alle drie 
de trucks op eigen kracht. Pas op de 
A28 volgden de twee achterste 
vrachtwagens de voorste. Wij zaten 
in de tweede truck. De chauff eur gaf 
toen zelf geen gas meer, maar stuur-
de nog wel. Daardoor was het lastig 
te zien, en te merken, dat wij de 
voorste truck automatisch volgden. 

Heeft u, als medeorganisator en 
pleitbezorger van platooning, het 
zelf al ervaren? 
Sierat: Nee, nog niet, maar ik hoop 
binnenkort zelf een keer mee te 
kunnen rijden. 

Voor deze demonstratie was ont-
heffi  ng nodig van de RDW. Wan-
neer worden zelfrijdende trucks 
wettelijk toegelaten op de weg? 
Sierat: In Nederland zou dat over 

een of twee jaar al kunnen, maar wij 
streven nadrukkelijk naar een Euro-
pese invoering. Alleen dan is het 
echt interessant. Dat zal nog tussen 
de vijf en tien jaar duren. 
Van de Camp: Dat zullen er eerder 
tien dan vijf worden, vrees ik. Ne-
derland loopt voorop, maar in Zuid- 
en Oost-Europa is men sceptisch 
over dit soort innovaties. Mede 
daardoor zal het nog wel even du-
ren. Overigens hebben we het dan 
over autonoom rijdende trucks die 
nog wel bemand zijn. Dat er trein-
tjes van twintig onbemande vracht-
wagens van hier naar Genua rijden, 
maak ik niet meer mee. 

Waarom maakt juist TLN zich zo 
hard voor platooning? 
Sierat: Innovatie is een van onze 
speerpunten. Binnen de sector ge-
beurt op dat gebied heel veel, in de 
vorm van ICT, processen en syste-
men. Voor de buitenwacht is dat wei-
nig zichtbaar. Met platooning is dat 
anders. Het spreekt tot de verbeel-
ding – kijk maar naar de grote media-
aandacht vandaag – en biedt ons de 
mogelijkheid te laten zien hoe we 
met innovatie bezig zijn. Daarnaast 
geloven wij dat deze techniek heel 
veel voordelen oplevert. Het ver-
hoogt de effi  ciency en de veiligheid, 
bespaart brandstof, reduceert de 
CO2-uitstoot en maakt een veel effi  -
ciënter gebruik van de weg mogelijk. 

Maar het maakt chauff eurs straks 
bijna overbodig. 
Sierat: Het beroep van chauff eur zal 
zeker niet verdwijnen, wel verande-
ren, interessanter worden. Chauf-
feurs worden in de toekomst meer 

operators dan sec bedieners van één 
truck. Maar zoals Van de Camp te-
recht opmerkte, het zal nog vele ja-
ren duren voordat onbemande 
trucks massaal worden ingezet. De 
komende jaren zal er juist een te-
kort aan chauff eurs zijn, vanwege 
grote uitstroom van mensen die 
met pensioen gaan, in plaats van 
een overschot. 
Van de Camp: Het klopt dat alle so-
ciale consequenties nu nog niet te 
overzien zijn, maar ik denk dat we 
dit niet als een bedreiging moeten 
zien. Dit soort innovaties levert 
juist banen op. Met name de Neder-
landse kennisindustrie kan hiervan 
profi teren. Chauff eurs blijven no-
dig. Wel zullen hun werk en oplei-
ding er straks anders uitzien. 

Platooning heeft nu zijn première 
beleefd op de Nederlandse weg. Wat 
is de volgende stap? 
Sierat: De techniek en de sector zijn 
er klaar voor. Nu is de politiek aan 
zet. Wij zijn erg blij met de steun en 
het enthousiasme van de minister. 
Ook de aanwezigheid vandaag van 
het plaatsvervangend hoofd van het 
kabinet van de Europees Commis-
saris voor Transport zien we als een 
positief signaal. 
Van de Camp: Ik zal mij in Brussel 
onder meer inspannen dat er meer 
geld komt voor deze ontwikkelin-
gen. Daarnaast is Nederland vol-
gend jaar voorzitter van de Raad van 
de Europese Unie. De minister 
heeft al aangegeven het voorzitter-
schap te willen benutten om vaart 
te maken met het wettelijk mogelijk 
maken van platooning in Europa. 
Mijn steun heeft ze. 

‘Het verschil met gewoon 
rijden is moeilijk te zien’



3Deze WeekNIEUWSBLAD TRANSPORT  11-17 FEBRUARI 2015

Minder ongelukken in 
Rotterdamse haven 

UPTR: controleer vooral 
op totale overbelading 

Meer inbraken in
Europese dc’s

Ook Wallonië wil 
proef met ecocombi 

NAUTISCHE CIJFERS
Het aantal ongevallen in de Rot-

terdamse haven is vorig jaar ge-

daald van 116 naar 102. Het ging 

in 2014 om twaalf ernstige onge-

lukken, zoals een brand aan 

boord van een passagiersschip 

en een aanvaring tussen enkele 

schepen in de Botlek. Dat maak-

te havenmeester René de Vries 

bekend. Hij kan niet precies aan-

geven waardoor het aantal on-

gelukken verminderde. Het aan-

tal scheepsbewegingen in de 

haven daalde van ruim 77.000 in 

2013 naar ruim 75.000.

WEGVERVOER
De Belgische Unie van Professi-

onele Transporteurs en Logis-

tieke Ondernemers (UPTR) wil 

dat er strenger wordt gecontro-

leerd op totale overbelading 

van vrachtauto’s dan op over-

schrijding van de aslast. Die 

controles worden aangescherpt. 

De UPTR vindt dan wel dat bij 

de vaststelling van de hoogte 

van boetes rekening gehouden 

moet worden met de aard van 

de overtreding.

LOGISTIEK
Bij distributiecentra in Europa 

wordt in toenemende mate in-

gebroken. Dat zegt TAPA-be-

stuurslid Marcel Saarloos. Vol-

gens hem zullen robots in de 

toekomst de beveiliging van lo-

gistieke panden steeds meer 

gaan overnemen van surveille-

rende beveiligingsbeambten. In 

Nederland is intussen geen stij-

ging van het aantal inbraken in 

distributiecentra en andere lo-

gistieke panden te zien.

WEGVERVOER
Ook Wallonië heeft plannen 

voor een proef met de ecocombi. 

De Waalse minister van Open-

bare Werken, Maxime Prévot, 

werkt aan een wettelijk kader 

voor zo’n proef. 

De proef wordt gehouden op 

een aantal vastgelegde trajec-

ten. Als Wallonië ook gaat mee-

doen, zou dat de inmiddels ge-

starte Vlaamse proef met 

langere vrachtautocombinaties 

een nieuwe dimensie geven. 

KORT

tegen Rotterdam, dat de container-
overslag dankzij een eindsprint in 
de tweede helft van het jaar met 
5,8% zag groeien tot een nieuw re-
cord van 12,3 miljoen teu. Wel nam 
Hamburg iets meer afstand van 
Antwerpen als tweede containerha-
ven van Europa. Daar groeide de 
containeroverslag met 4,5% tot net 
onder de negen miljoen teu.
De totale overslag in Hamburg 
groeide wel tot het nieuwe record 
van 145,7 miljoen ton lading, een 
plus van 4,8%. Daarvan zat iets meer 
dan honderd miljoen ton in contai-
ners, bijna 70% van het totaal. Aan 
overige stukgoedlading werd twee 
miljoen ton overgeslagen, bijna 4% 
meer. De overslag van bulklading 
steeg met een kleine 2% tot 43 mil-
joen ton. RM

De haven van Hamburg heeft een 
recordjaar achter de rug, maar 
heeft de ‘magische grens’ van 
tien miljoen teu, die eerder bin-
nen handbereik leek, net niet ge-
haald.

De teller bleef steken op 9,7 mil-
joen teu, wat een groei van 5,1% ten 
opzichte van 2013 inhoudt. Dat 
blijkt uit de defi nitieve jaarcijfers, 
die Hamburg altijd pas weken later 
vrijgeeft dan de concurrentie. De 
Duitse haven benadrukt dat het 
groeicijfer boven het marktgemid-
delde van 4,2% groei in Noordwest-
Europa ligt. Voor dit jaar stelt de 
haven zich nadrukkelijk ten doel de 
grens van tien miljoen teu wel te 
doorbreken.
De Duitse haven moest het afl eggen 

OVERSLAG

Hamburg blijft net 
onder 10 miljoen teu

schrijdende samenwerking en van 
vitaal belang voor het TEN-T pro-
gramma’. Voor de ontwikkeling van 
dat Europese corridorprogramma 
zijn miljarden aan subsidiegeld uit 
Brussel beschikbaar. ‘Dit project is 
belangrijk voor heel Noordwest-Eu-
ropa, met name voor de binnen-
vaart in Nederland, België en Frank-
rijk’, deed Oen er nog een schepje 
bovenop.

Panamakanaal
De sluis zelf wordt 427 meter lang, 
55 meter breed en 16,4 meter diep. 
Die afmetingen zijn gebaseerd op 
die van de nieuwe sluizen van het 
Panamakanaal. Het complex wordt 
daarmee toegankelijk voor schepen 
van maximaal 366 meter lang en 49 
meter breed. De maximale diepgang 
wordt 14,5 meter tij-afhankelijk en 
12,5 meter tij-onafhankelijk.

ROB MACKOR

Vlaanderen betaalt, Nederland 
bepaalt. Zo valt het resultaat van 
jarenlang onderhandelen over 
een nieuwe zeesluis in Terneuzen 
samen te vatten.
 
Het verdrag werd vorige week met 
veel fanfare in Terneuzen gepresen-
teerd door de Nederlandse minister 
Schultz en de Vlaamse minister Ben 
Weyts, maar het moet nog wel door 
beide parlementen worden goedge-
keurd. Als dat allemaal goed gaat, 
kan in 2017 de eerste schop in de 
grond en kunnen vier jaar daarna de 
eerste schepen door de nieuwe wa-
terbak.
Daarmee komt een eind aan decen-
nialang lobbywerk van de haven van 
Gent, die volledig van de sluis in 
Terneuzen afhankelijk is. Haven-
schepen Mathias De Clerq herin-
nerde er niet voor niets aan dat zijn 
voorganger bij de opening van de 
huidige sluis in 1968 al opmerkte 
dat die eigenlijk te klein was. Niet-
temin is de Vlaamse haven in die bij-
na vijftig jaar fors gegroeid.

Nederlands ontwerp
De kostenverdeling laat zien dat het 
project vooral Vlaamse belangen 
dient. Nederland betaalt maximaal 
164 miljoen euro van de 920 miljoen 
euro, die het project inclusief dertig 
jaar onderhoud maximaal mag kos-
ten. Omdat het op Nederlandse 
grondgebied ligt, zal Nederland bo-
vendien als opdrachtgever optre-
den en dus ook de aanbesteding 
doen.
Voorwaarde is wel dat de aanbeste-
ding wordt goedgekeurd door de 
Vlaams-Nederlandse Schelde Com-
missie (VMSC), een permanent 
overlegorgaan van beide partijen. 
Vorig jaar kreeg het Nederlandse in-
genieursbureau LievenseCSO al op-
dracht om een ontwerp te maken.

Opmerkelijk detail is dat waar vol-
gens minister Weyts is gekozen 
voor ‘de meest luxueuze variant’ er 
in de projectomschrijving juist 
sprake is van een uitgeklede variant. 
‘Gekozen is voor een nieuw opti-
mum tussen prijs en reikwijdte, wat 

betekent dat het ontwerp sober en 
doelmatig zal zijn’, staat in dat stuk. 
Dat heeft ertoe geleid dat het oor-
spronkelijke budget van 1.020 mil-
joen met 100 miljoen is verlaagd. 
Vlaanderen en het Havenbedrijf van 

Gent spraken al eerder af dat de 
laatste 15% van het Vlaamse deel 
voor zijn rekening neemt. Hoeveel 
dat uiteindelijk wordt, is afhankelijk 
van Europese subsidies. De vooruit-
zichten daarop lijken gunstig, want 
Europees topambtenaar Desiree 

Oen, die in Terneuzen de honneurs 
voor transportcommissaris Violeta 
Bulc waarnam, gaf hoog op van het 
Vlaams/Nederlandse project.
Ze noemde dat een ‘schoolvoor-
beeld van Europese grensover-

Over zes jaar kunnen er schepen van 366 meter lang door de nieuwe zeesluis. Foto: Mels Dees

TERNEUZEN  Bouw nieuwe zeesluis kan al over twee jaar beginnen

Vlaanderen moet dokken

De afmetingen zijn gebaseerd op die 

van het verbrede Panamakanaal.

in het kader van de herstructurering van de vloot van de Willi Betz-Groep,
georganiseerd in opdracht van de pandhouder in overleg met

WILLI BETZ NEDERLAND B.V. - TRUCKS & TRAILERS
Locatie: Schiedamse Dijk 69 - 3134 KK Vlaardingen

39 TREKKERS “DAF” 20x XF 440 FT (2013), Euro 6, SSC en 19x FT XF
105.460 (2013), Euro 5,  SSC/SC; wisselbak truck “Mercedes Benz” 2541
LNR (2009), Euro 5, Megaspace; 34 OPLEGGERS: 11 containeropleggers
“Pacton” TXC 452.G42 (2010), 20/40 ft, twistlock; 2 tank opleggers “Schra-
der” TSA-35-3-14301 (2008), 3-segmenten voedsel; 19 (Mega) tautliner op-
leggers “Schmitz” SCS 24/L13.62 MB/EB (2013-2005), 13.6 m; 2 gesloten
box opleggers “Schmitz”, SKO 24/ L13.62 FP25 (2008), 13.6 m; 5 JUMBO
WISSEL-CONTAINERS: 2x huif: “Wecon” WPR 782 NV SG (2009), 7.8 m
en 3x gesloten: “Krone” WK7.7 Mega Stahlbox (2010-2009), 7.8 m;

Bezichtiging: dinsdag 17 februari van 10.00 tot 16.00 uur

www.TroostwijkAuctions.com

Trucks & Trailers

SLUITING: donderdag 19 FEBRUARI

ONLINE EXECUTIEVEILING
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Sterke toename 
diefstal van diesel 

Mangorecord 
voor Schiphol

Nieuwe naam voor 
Allseas’ ‘Pieter Schelte’ 

Eurogate ziet 
overslag 3,5% groeien 

WEGVERVOER
De diefstal van diesel uit tanks 

van vrachtauto’s stijgt sterk, zeg-

gen Transport en Logistiek Ne-

derland (TLN) en transportverze-

keraar TVM. Ze raden 

gedupeerden aan altijd aangifte 

te doen. Dieseldieven worden 

steeds vindingrijker. Tegenwoor-

dig wordt soms de inhoud van 

een hele tank van 1200 liter of 

meer gestolen. Jaarlijks worden 

vele miljoenen liters ontvreemd, 

wat bedrijven op een schade-

post van tientallen miljoenen 

euro komt te staan.

LUCHTVRACHT
Het Chileense LAN Cargo vestig-

de eind vorig jaar een nieuw 

luchtvrachtrecord met de aan-

voer van mango’s uit Peru naar 

Europa. Het luchtvaartbedrijf, 

dat Schiphol gebruikt als draai-

schijf voor de Europese markt, 

voerde ruim 525 ton van het tro-

pische fruit aan over de maand 

december. De mango’s werden 

met twee B767F’s met een 

vrachtcapaciteit van 55 tot 60 

ton overgevlogen naar Europa. 

OFFSHORE
Het innovatieve kraanschip ‘Pie-

ter Schelte’ heet voortaan ‘Pio-

neering Spirit’. Allseas lag enige 

tijd onder vuur vanwege de 

naam. Edward Heerema, eige-

naar van Allseas, wilde zijn vader 

eren, een pionier op het gebied 

van offshore technologie. Hij 

was echter tijdens WOII ook 

offi cier van de Duitse Waffen-SS. 

Veel mensen, onder wie de Jood-

se gemeenschap, hadden daar 

hevige kritiek op. 

CONTAINERS
Het Bremense overslagbedrijf 

Eurogate heeft vorig jaar het re-

cordaantal van 14,8 miljoen teu 

aan containers behandeld. Dat 

was 4,2% meer dan een jaar eer-

der. In Duitsland sloeg Eurogate 

3,5% meer containers over: 8,1 

miljoen teu. De enige dissonant 

was Jade-Weser-Port, de diep-

zeehaven bij Wilhemshaven, 

waar de overslag terugviel naar 

67.000 teu. Een jaar eerder was 

dat 76.000 teu. 

KORT

JOHN VERSLEIJEN

Door de halvering van de olieprijs 
wordt het voor luchtvaart weer 
aantrekkelijk om de oude MD11F’s 
en B747-400F’s langer in de vloot 
te houden. KLM zou de geplande 
sanering van Martinair Cargo 
makkelijk kunnen uitstellen. 

Het hogere brandstofgebruik van 
deze oude MD11F’s en B747’s wordt 
nu gecompenseerd door de bijzon-
der lage kapitaalkosten van deze 
freighters. Bij Lufthansa Cargo zijn 
bijvoorbeeld de ruim vijftien MD11’s 
geheel afgeschreven en Air France-
KLM heeft deze kostenpost vorig 
jaar ook al voor een groot deel uit de 
boeken geschreven via het afwaar-
deren van de vrachtvloot. 
De vijf oude MD11’s, waar KLM zo 
snel mogelijk vanaf wil, zijn daar-
mee weer concurrerend geworden 

met moderne vrachtvliegtuigen zo-
als de B747-8F en B777, waar zware 
fi nanciële lasten op rusten. Daar-
naast kunnen de berekeningen die 
Air France-KLM Cargo in de eerste 
helft van vorig jaar heeft gemaakt 
voor de sanering van de Martinair-
vloot grotendeels in de prullenbak 
omdat de inkoopprijs van kerosine, 
goed voor 25% van de totale opera-
tionele kosten, met een halvering 
van de olieprijs is achterhaald. 
Daarnaast zorgen ook het afl open 
van de zogeheten hedge-contracten 
voor dalende kosten.

Blokuur
Buitenlandse analyses laten zien 
dat het gebruik van oude B747-
400F’s, waarvan Martinair er nog 
drie in de vloot heeft, nu per blok-
uur 17% onder dat van een B747-8F 
ligt en dat de lage olieprijs de lucht-
vrachtmarkt, wellicht tijdelijk, op 

z’n kop zal zetten. 
Luchtvrachtspecialisten zeggen dat 
de kostprijs van de oude vrachtjum-
bo nu 20 tot 30% is gedaald. Ameri-
kaanse vrachtvervoerders als Cen-
turion Cargo, Kalitta Air en Nordic 
Global, grootgebruiker van oude 
freighters, hebben de afgelopen ja-
ren onder druk van de hoge kerosi-
neprijs de niches in de internationa-
le luchtvrachtmarkt opgezocht, 
maar mengen zich nu weer op de 
belangrijke vrachtbestemmingen 
met tarieven waar de luchtvaart-
maatschappijen met de moderne 
brandstofzuinige B777’s en B787-
8F’s niet tegen kunnen vliegen.
Volgens een fi nancieel analist kun-
nen deze nieuwe vrachtvliegtuigen 
alleen bij een olieprijs van boven de 
negentig dollar per vat op prijs con-
curreren met de oldtimers. Investe-
ren in een B747-8F wordt qua kos-
ten pas echt interessant bij een 

olieprijs van 110 dollar per barrel. 
Leasemaatschappijen, die over 
oude B747-400ERF beschikken, bie-
den nu dit type vrachtvliegtuig aan 
voor een verhuurprijs van 250.000 
dollar per maand, terwijl de kosten 
van een moderne B747-8F in deze 
verhuurmarkt al gauw tussen de 1,5 
miljoen en bijna twee miljoen dollar 
liggen. Het verschil qua blokuur is 
dan 625 dollar voor een oude vracht-
jumbo tegen 3.500 dollar voor zijn 
moderne opvolger. De lage olieprijs 
zorgt er voor dat de B747-8F deze 
hoge kosten door het lagere brand-
stofverbruik niet meer inhaalt. 
Voor KLM, Martinair en de bonden, 
die nu al maanden zonder resulta-
ten onderhandelen over de sane-
ringsplannen bij Martinair, zou de 
dalende olieprijs voorlopig een uit-
weg bieden om via een uitstel op 
zoek te gaan naar betere oplossin-
gen. 

ANALYSE 

Lage olieprijs biedt Martinair tweede leven 

De Britse CMA ziet dit als oneerlijke 
concurrentie. De twee andere ferry-
diensten op dit traject, DFDS en 
P&O zitten sinds de komst van My-
FerryLink zwaar in de rode cijfers. 

Volgens de CMA zou Eurotunnel de 
verliezen bij het eigen MyFerryLink 
bijpassen. De Britse kartelwaak-
hond waarschuwde medio vorig 
jaar, in zijn voor MyFerryLink nade-
lige oordeel, voor het omvallen van 
één of zelfs beide concurrenten, 

waarna de Eurotunnel-dochter op 
het Kanaal vrij spel zou hebben.
De CMA-uitspraak betekent dat de 
combinatie van Eurotunnel en My-
FerryLink op het vaargebied moet 
worden verboden. De uitspraak be-
tekent echter niet dat MyFerryLink 
als zodanig moet worden geweerd 
uit Dover. Wat het personeel dat 
van SCOP wordt ingehuurd betreft 
betekent de uitspraak ook niet dat 
dit personeel niet op schepen van 
een door Eurotunnel verkocht My-
FerryLink zou mogen varen tussen 
Calais en Dover. Ook hier gaat het 
om de combinatie met Eurotunnel. 
Begin dit jaar kondigde Eurotunnel 
aan zich van het vaargebied als fer-
ryreder terug te trekken. MyFerry-
Link werd in de etalage gezet. Het 
bedrijf liet weten geen trek meer te 
hebben in verdere juridische pro-
cessen.

FOLKERT NICOLAI

De kans is aanzienlijk dat de 
veerdiensten van MyFerryLink 
tussen Calais en Dover  nog een 
groot deel van dit jaar zullen 
worden voortgezet.
 
Het Court of Appeal, de op één na 
hoogste Britse rechter, heeft be-
paald dat de werknemers die deze 
diensten onderhouden, in beroep 
mogen gaan tegen de uitspraak van 
de Britse mededingingsautoriteit, 
de CMA, om MyFerryLink de aan-
loop van Dover te verbieden. Door 
die uitspraak wordt ook het veer-
dienstpersoneel direct getroff en.
Eerder wilde Eurotunnel, de eige-
naar van MyFerryLink, tegen deze 
uitspraak in beroep gaan. Eurotun-
nel werd het recht daartoe echter 
ontzegd, waarna Eurotunnel liet 
weten een andere eigenaar voor My-
FerryLink te gaan zoeken.
Het beroep, ook weer bij het Court 
of Appeal, staat nu dus wel open 
voor het personeel van MyFerry-
Link. Het betreft zeshonderd Fran-
se en Britse zeevarenden die voor-
heen voor SeaFrance werkten tot 
deze rederij failliet ging. Na dat fail-
lissement gingen de drie schepen 
over naar Eurotunnel. De werkne-
mers zijn verenigd in de SCOP, een 
Franse arbeidspool. De SCOP zal de 
beroepszaak straks gaan voeren. 
Verwacht wordt dat die zaak wel 
even kan duren, want de gemiddel-
de beroepszaak voor deze rechter 
heeft een lengte van acht maanden.

Nog lange tijd
De eerste hoorzitting in de beroeps-
zaak zal ergens in de loop van maart 
beginnen. Robin Wilkins, die de 
hoogste leiding heeft bij MyFerry-
Link, heeft al laten weten dat zijn 
veerdienst voorlopig, hangende een 
nieuwe gerechtelijke uitspraak, zal 
blijven varen. Volgens hem ziet het 
er nu naar uit dat MyFerryLink nog 

lange tijd op de kortste Kanaalroute 
in de vaart zal kunnen blijven.
MyFerryLink is sinds zijn oprich-
ting enkele jaren geleden voortdu-
rend het voorwerp van juridische 

confl icten geweest. Eurotunnel zou 
door de oprichting van een eigen 
veermaatschappij in combinatie 
met zijn eigen diensten door de ge-
lijknamige tunnel op dit deel van 
het Kanaal een marktaandeel van 
meer dan 50% hebben opgebouwd. 

Eurotunnel heeft eigenlijk al afscheid genomen van dochter MyFerryLink. Foto: Eurotunnel Group

EUROTUNNEL  Personeel veerdienst Kanaal stapt naar hogere rechter

MyFerryLink blijft varen

MyFerryLink denkt nog lang op het 

Kanaal actief te kunnen blijven.
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JOHN VERSLEIJEN

De Amerikaanse logistieke groot-
macht UPS heeft het spits afgebe-
ten met de eerste voorlopige jaar-
cijfers over 2014. Die lagen ruim 
een derde onder die van 2013.

Onder de streep restte een winst 
van drie miljard dollar bij een aan-
zienlijke stijging van de omzet met 
5% tot 58,2 miljard dollar. Vooral het 
laatste kwartaal van vorig jaar zorg-
de voor het tegenvallende resultaat 
met een winst van 453 miljoen dol-
lar tegenover 1,2 miljard dollar over 
dezelfde periode van 2013, meldt 
UPS. Hoewel er over het laatste 
kwartaal 8% meer pakketten wer-
den vervoerd en de omzet met 6% 
steeg naar bijna 16 miljard dollar 
hadden vooral hogere inkoopkosten 
bij de onderaannemers tijdens de 
drukke decembermaand een nega-
tief eff ect op het resultaat. 
UPS had de fi nanciële markt al eind 
vorige maand gewaarschuwd dat 
het te royaal was geweest met het 
inhuren van meer besteldiensten 
rond de Kerstdagen. De pakketgi-
gant had daarmee de chaos willen 
vermijden uit 2013 toen veel huis-
houdens tevergeefs wachtten op de 
bezorging van hun digitale kerstin-
kopen. Analisten geloven intussen 
dat de koerier niet kampt met ad-
hoc-problemen in de VS, maar dat 
het binnenlands netwerk van de 
pakketvervoerder de enorme groei 
aan pakketen uit de e-commerce-
markt niet langer aankan. Het heeft 
daarbij nog steeds niet een oplos-
sing gevonden om die grote toe-
stroom aan pakketten goed te ver-
werken. Volgens analisten zal die 
oplossing ook de komende tijd nog 
niet zijn gevonden.  Dit zal de resul-
taten van UPS dit jaar blijven druk-
ken, luidt de verwachting van beurs-
specialisten. 
Kurt Kuehn, de fi nanciële topman 

van UPS, geeft dat indirect ook toe 
bij de bijgestelde winstverwachting 
voor dit jaar. Die is met een marge 
van 6 tot 12% nog steeds optimis-
tisch te noemen, maar ligt toch een 
stuk onder de bandbreedte van 9 tot 
13% die de pakketvervoerder als ter-
mijndoelstelling eerder in de markt 
heeft gezet. De Amerikaanse fi nan-
cieel analist Faisal Humayum ge-
looft dan ook dat UPS voorlopig de 
beleggersmarkt alleen maar zal te-
leurstellen. Hij raadt investeerders 
aan om voorlopig ver weg te blijven 
van het aandeel UPS en te kiezen 
voor het meer solide FedEx-aan-
deel. 

Sanering
De Amerikaanse expediteur UTi 
Worldwide heeft grotere fi nanciële 
problemen dan UPS en wil via het 
wegsnijden van een complete ma-
nagementlaag tussen de holding en 
de regionale internationale vesti-
gingen 30 tot 40 miljoen dollar be-
sparen dit jaar. UTi heeft de afgelo-
pen twee jaar alleen maar rode 
cijfers afgeleverd en leed in het der-
de kwartaal van het gebroken boek-
jaar 2014/2015 een verlies van 34 
miljoen dollar. Sinds een overname 
door het Deense DSV vorig jaar mis-
lukte, verloor het bedrijf een derde 
van de beurswaarde. 
Deze grote Deense expediteur had 
vorig jaar amper last van de misluk-
te acquisitie van UTi. DSV zag de 
omzet met ruim 400 miljoen dollar 
stijgen naar 7,46 miljard dollar, ter-
wijl het bedrijfsresultaat groeide 
met 2,7% naar 403,1 miljoen dollar. 
Het resultaat over het vierde kwar-
taal lag met 100 miljoen dollar wel 
3,4% onder dat van 2013, maar daar 
stond weer een forse groei van de 
zeevracht-omzet (7%) en lucht-
vracht (8%) tegenover. Alleen de in-
komsten uit het wegtransport, de 
grootste divisie, vielen door de zwa-
re concurrentie in de EU tegen.

JAARVERSLAGEN 

Teleurstellende cijfers 
voor UPS en UTi 

Verenigde Staten. Maar ook de uit-
voer naar China blijft het goed 
doen.
Duitsland moet het voor de groei 
van zijn buitenlandse verkopen 
vooral van andere continenten heb-
ben. Europa en zeker de eurozone 
hebben weliswaar een aanzienlijk 
groter aandeel in de Duitse export, 
maar lieten vroig jaar weinig groei 
zien als gevolg van de matige econo-
mische gang van zaken.

Lage olieprijs
Dit jaar verandert dat: de economi-
sche groei in de eurozone zal dit jaar 
blijkens de winterprognose van de 
Europese Commissie op 1,3% uitko-
men en die in de gehele Unie op 
1,7%. In de eurozone vinden we vijf 
van de tien landen waar Duitsland 
zijn meeste exportproducten afzet, 
namelijk Frankrijk, Nederland, 
Oostenrijk, Italië en België. In de 

De Duitse export draaide vorig 
jaar op volle toeren, met dank aan 
de zwakke euro. Het exportre-
cord van 2012 werd overtroff en. 
Ook voor het lopende jaar zijn de 
vooruitzichten gunstig.

Duitsland verkocht vorig jaar 3,7% 
meer aan goederen en diensten in 
het buitenland. De Duitse uitvoer 
bereikte een waarde van 1133,6 mil-
jard euro, een nog nooit vertoond 
bedrag. De uitvoer heeft de wind in 
de zeilen door de zwakkere euro. In 
de eurozone staan de rentes op een 
extreem laag niveau. Voorlopig 
komt daarin geen verandering, ver-
wacht het Duitse economisch insti-
tuut DIW.
De Europese eenheidsmunt verliest 
de laatste maanden voortdurend 
aan waarde ten opzichte van bij-
voorbeeld de Amerikaanse dollar. 
Dat is goed voor de export naar de 

hele Europese Unie komen daar het 
Verenigd Koninkrijk en Polen nog 
bij.
Dat de Duitse invoer ook dit jaar 
voor de wind vaart, is ook te danken 
aan de lage olieprijs. Deze bevordert 
wereldwijd de economische groei 
en daarmee ook de buitenlandse af-
zet van bijvoorbeeld Duitse investe-
ringsgoederen, auto’s en andere 
sterke exportproducten.
De gevaren die op de loer liggen zijn 
de aanhoudende onrust in de euro-
zone rondom Griekenland en het 
confl ict met Rusland over Oekraï-
ne. Het laatste kost nu al duizenden 
arbeidsplaatsen bij bedrijven die 
sterk van de Russische markt afhan-
kelijk zijn.
Toch denkt de Duitse exportvereni-
ging BGA dat de Duitse export dit 
jaar met een groei van 4% het record 
van vorig jaar nog een keer kan ver-
breken. FN

HANDEL

Duitse export blijft sterk draaien

De afbouw van de Gotthard-basistunnel is in volle gang. Eind volgend jaar kan de tunnel open voor 

deel bij. Als de nieuwe Gotthard-
tunnel opengaat, ontvangen spoor-
vervoerders die van het Zwitserse 
net gebruikmaken nog gedurende 
twee jaar een ‘bedrijfsbijdrage’ van 
Bern voor het de Alpen doorkrui-
sende gecombineerd vervoer. Maar 
deze subsidie zal in de jaren erna ge-
leidelijk worden verminderd en 
moet in 2024 geheel verdwenen 
zijn.

Effi ciency
Het enige antwoord van spoorver-
voerders als Hupac kan zijn: effi  ci-
encyvergroting. De productiviteit 
van het spoor moet omhoog, vindt 
Hupac-directeur Bernhard Kunz. Er 

FOLKERT NICOLAI

De sterke Zwitserse frank, in 
combinatie met goedkope diesel 
en hogere gebruikerstarieven 
voor spoorvervoerders, brengt 
het intermodaal vervoer in Zwit-
serland ernstig in gevaar.

Dat zegt gecombineerd-vervoerder 
Hupac. In de loop van volgend jaar 
gaat de Gotthard-basisspoortunnel 
open voor het commerciële vracht-
vervoer. Eerder werd al de Lötsch-
berg-basistunnel geopend. Beide 
tunnels, die samen meer dan zes-
tien miljard frank kosten, bieden 
het spoorvervoer grote voordelen. 
Er kan met hogere snelheid met lan-
gere en zwaardere treinen door-
heen worden gereden.
De tunnels zijn geschikt gemaakt 
voor wissellaadbakken van het 4 me-
ter-profi el, de grootste maat dus 
waarin dit materieel wordt geprodu-
ceerd. De komst van deze tunnels is 
dus goed nieuws voor het spoorver-
voer. Hupac vreest niettemin voor 
de concurrentiepositie van het ge-
combineerde vervoer door het Al-
penland. Het is volgens het bedrijf 
uit het Zwitserse Chiasso allerminst 
uitgesloten dat de vrachtauto weer 
spoorlading naar de weg zal halen.

Ruilverhouding
Het vrachtvervoer over de weg pro-
fi teert van de momenteel goedkope 
diesel. Het spoorvervoer rijdt in 
hoofdzaak op elektriciteit en moet 
die op het Zwitserse tracé van de 
spoorverbinding tussen Noord-
west-Europa en Italië afrekenen in 
dure franken. De munt van Zwitser-
land is de laatste weken sterk opge-
waardeerd, sinds de Zwitsers de 
vaste ruilverhouding met de euro 
hebben losgelaten. De frank was tot 
voor kort tientallen procenten min-
der waard dan de euro, op dit ogen-
blik staat hij op ruim 95 eurocent.

De ironie wil dat grote Zwitserse
expediteurs als Kuehne + Nagel en 
Panalpina de afgelopen jaren aan-
houdend over die koppeling met de 
euro hebben geklaagd. Die beïn-
vloedde hun fi nanciële resultaten 
nadelig, omdat deze expediteurs 
grotendeels in Amerikaanse dollars 
betaald krijgen. In die jaren stond 
de euro, met daaraan dus gekoppeld 
de frank, relatief hoog tegenover de 
dollar. De dure frank van dit mo-
ment betekent voor deze internati-
onaal werkzame concerns opnieuw 
een fi nanciële tegenslag.
Voor spoorvervoerders door het Al-
penland geldt iets soortgelijks. Daar 
komt nog een ander dreigend na-

SPOORVERVOER  Combivervoerder noemt dure munt in combinatie met goedk

Dure frank bedreigt i

De Eurofractie ChristenUnie-SGP wordt in het 
Europees Parlement onder andere vertegenwoordigd 
door Peter van Dalen. In zijn team is een vacature 
voor een: 

BELEIDSMEDEWERKER 

met kennis en ervaring op de terreinen transport en 
economie (standplaats: Amersfoort):
• je hebt aantoonbare kennis en ervaring op de 

beleids terreinen transport en economie
• je hebt een afgeronde universitaire opleiding
• je hebt een christelijke levensstijl- en visie en je bent 

of wordt lid van de ChristenUnie
• je doet de inhoudelijke voorbereiding van de commissie 

Vervoer en Toerisme en volgt die commissie
• je bent goed bekend met de ontwikkelingen in de 

eurozone en je maakt hierover beleidsadviezen

Kijk voor de uitgebreidere vacaturetekst en informatie op 
www.eurofractie.nl/vacatures
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De Transportindex is verleden week een kleine vier punten gestegen tot 86,45 op afgelopen maandag. Twee 

weken geleden was de stand echter nog vijf punten hoger. De stijging van verleden week was te danken aan 

de zeescheepvaart en het wegvervoer. De scheepvaartindex steeg bijna vijf punten tot 95,90, een fractie 

hoger dan het gemiddelde van de voorgaande drie jaar. De wegvervoerindex klom zes punten naar 82,15. Dat 

was zes punten lager dan precies een jaar geleden, maar aanzienlijk hoger dan in de daaraan voorafgaande 

twee jaar. Overigens laat de wegvervoerindex een grillig verloop zien. Vorige week donderdag kwam deze 

index nog boven de 100 uit. De deelindex voor binnenvaart handhaaft zich op een historisch hoog niveau.  
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De Transportindex is een initiatief van Nieuwsblad Transport, Wolters Kluwer Transport Services/Teleroute, 

Royal Dirkzwager en Panteia/NEA. Volg de Transportindex dagelijks via www.transportindex.nl 

TRANSPORTINDEX HERSTELT ZICH VAN DALING

JOHN VERSLEIJEN

Het internationale agentennet-
werk WCA is het slachtoff er van 
omvangrijke internetcriminali-
teit geworden. 

Volgens het secretariaat breken 
hackers in op het betalingsverkeer 
tussen de leden en incasseren ze via 
neprekeningen grote bedragen. 
In totaal zou er al een bedrag van 
100.000 dollar de afgelopen zijn 
weggesluisd uit het betalingsver-
keer tussen de partners in het WCA-
netwerk. De betaling voor onderlin-
ge diensten werd daarbij op rekening 
van de internetfraudeurs bijge-
schreven, meldt vice-president 
klantenservice Andy Robins van 
WCA. Hij vreest dat ook expedi-
teurs buiten het netwerk het slacht-
off er zijn geworden van de praktij-
ken van de hackers.  
WCA telt in totaal 5.000 hoofdzake-
lijk kleine expediteurs die via de sa-
menwerking ook internationaal een 
vuist kunnen maken en diensten 
kunnen aanbieden via een agentu-
renovereenkomst. Op het onderling 
betalingsverkeer tussen de partners 
wordt de laatste tijd ingebroken 
door de internetfraudeurs. De in-
ternetcriminelen maken daarbij ge-
bruik van rekeningnummers van 
Barclays Bank in Engeland, zegt hij 
tegen de Britse vakpers. Volgens Ro-

bins moeten expediteurs extra alert 
zijn op mededelingen dat partners 
hun bankrekeningnummers hebben 
gewijzigd voor het lopende beta-
lingsproces tussen de expediteurs. 
‘Er is een hacker die het berichten-
verkeer van de expediteurs onder-
schept en op het laatste moment in-
breekt als er betaald moet worden. 
De mailberichten van de ontvan-
gende partij worden dan geblok-
keerd en in plaats daarvan wordt 
aan de vragende partij een wijziging 
van bankgegevens opgegeven. Die 
moet dan betalen anders worden de 
goederen niet vrijgegeven’, zegt hij. 
Na de betaling wordt de rekening 
pijlsnel gesloten en is het geld ver-
dwenen. Pas als de werkelijke 
dienstverlenende partij aan de bel 
trekt dat de rekening nog niet is vol-
daan, komen de expediteurs er ach-
ter dat ze het slachtoff er zijn ge-
weest van een hacker. Een Thaise 
agent verloor zo in een zaak 21.000 
dollar, terwijl een partij in Nigeria 
33.000 dollar in rook zag opgaan. 
Robins raadt de leden aan als extra 
security-check altijd te vragen naar 
het aparte WCA-identiteitsnummer 
van de desbetreff ende expediteur 
bij een aangekondigde wijziging van 
de bankgegevens. Daarnaast kan 
ook gebruik worden gemaakt van 
het eigen Partner Pay Programme. 
Dat dient als een veilig clearing 
house, aldus de WCA-manager.

FRAUDE 

Hackers breken in op 
facturering expeditie

Voor Air France-KLM Cargo be-
gon dit jaar slecht met een verde-
re afname van het vrachtvervoer 
met maar liefst 8%, terwijl de
beschikbare vrachtruimte met 
slechts 1,7% slonk.

De beladingsgraad van de totale 
vrachtcapaciteit zakte door dit ver-
lies verder weg en leverde 3,8% pro-
centpunten in op 56,6%. Dat is voor 
de veelgeplaagde Frans-Nederland-
se luchtvrachtgroep een nieuw 
dieptepunt in het tienjarig bestaan 
van de alliantie. 
Een verklaring voor de verdere af-
name wordt door de KLM niet gege-
ven.  Ook heeft Air France-KLM 
Cargo er voor gekozen niet langer 
de maandelijkse vrachtprestaties 
nader uit te splitsen naar de diverse 

transportregio’s. Daardoor wordt er 
niet langer inzicht gegeven op wel-
ke vrachtroutes de grootste Europe-
se luchtvrachtvervoerder de meeste 
schade opliep en waar deze nog 
winst heeft gepakt. 
Wel wijst de luchtvaartmaatschap-
pij erop dat met het dalend vracht-
vervoer ook steeds minder wordt 
verdiend en dat de gemiddelde op-
brengst per tonkilometer vergele-
ken met januari vorig jaar is ge-
daald. Onduidelijk blijft echter met 
hoe veel de winstmarge is gedaald. 
Het passagiersvervoer bij Air France-
KLM steeg in januari nog licht met 
0,5%. De naar gevlogen kilometers 
omgerekende omzet daalde ook hier 
en wel met 0,5%, terwijl de capaciteit 
met 0,6% steeg. De bezettingsgraad 
was 1 procentpunt lager. JV

SCHIPHOL

KLM Cargo levert 8% 
in op vrachtvervoer 

 commercieel spoorvervoer. Foto: AlpTransit

land en Noord-Italië gaan pendelen.
De afbouw van de Gotthard-tunnel 
is één van de projecten in het zoge-
heten NEAT-programma van de 
Zwitserse overheid, waarbij NEAT 
staat voor Neue-Eisenbahn-Alpen-
transversale. Tot dit programma 
werd in de jaren negentig door een 
meerderheid van de bevolking be-
sloten met als doel het toenemende 
wegvervoer door de bergdalen en 
tunnels terug te dringen.

Volgens plan
Alptransit, de bouwdirecteur die 
onderdeel is van de Zwitserse 
staatsspoorwegmaatschappij SBB, 
zegt dat de laatste klussen aan de 
tunnel volgens plan verlopen. De 
jongste veiligheidssystemen zijn 
voor meer dan 90% geïnstalleerd.
Volgend jaar juni denkt Alptransit 
te kunnen beginnen aan proefrit-
ten. In december van 2016 zouden 
dan de eerste regelmatige commer-
ciële spoordiensten door de tunnel 
kunnen gaan.
In het verlengde van de tunnel moe-
ten nog verscheidene projecten 
worden uitgevoerd. Onder meer 
zullen tunnels op deze Zuid-Duitse 
en Italiaanse tracés ook geschikt 
moeten worden gemaakt voor het 
vervoer van trailers en wissellaad-
bakken van het vier-meterprofi el. 
Gebeurt dat niet, dan verliest de 
spoorvervoerder nog een concur-
rentievoordeel ten opzichte van het 
wegvervoer. Steeds meer transport-
materieel wordt in deze maximale 
maat uitgevoerd.
Tegenover alle dreigende concur-
rentienadelen die Hupac schetst, 
staat natuurlijk ook één belangrijk 
voordeel. De wegvervoerder in en 
door Zwitserland is de hoogste tol 
per kilometer kwijt in heel Europa. 
Die tol, de ‘Leistungabhängige
Schwerverkehrsabgabe’, wordt nu, 
door de dure frank, alleen maar 
zwaarder. 

moeten per trein meer tonnen wor-
den vervoerd, en dat kan ook omdat 
de nieuwe tunnels een veel vlakkere 
baan hebben dan de oude. Om 

zwaar vervoer over het Zwitserse 
spoor te bevorderen, zou de Zwit-
serse overheid het systeem van 
‘Trassenpreise’ op de schop moeten 

nemen. Er zouden voor zware cate-
gorieën treinen lagere tarieven 
moeten komen. Lichte treinen zou-
den dan juist iets meer moeten be-

talen. Zulke lichte treinen zijn bij-
voorbeeld de reizigerstreinen die 
straks met snelheden van 250 kilo-
meter per uur tussen Zuid-Duits-

ope                           diesel concurrentienadeel ten opzichte van wegvervoer

ntermodaal vervoer

Transitovervoerder over de weg is in 

Zwitserland nu veel meer tol kwijt.
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REDERS OVER DE VPD’S
Vessel Protection Detachments 

(VPD) zijn in 2011 in het leven 

geroepen nadat piraterij rond 

Somalië explosief was gegroeid. 

De inzet is effectief gebleken, 

piraterij in het gebied is vrijwel 

geheel teruggedrongen. Toch zijn 

reders niet tevreden. Zij vinden 

de VPD’s, die 5.000 euro per dag 

kosten, te duur en niet fl exibel 

genoeg qua inzet. ‘Particuliere 

beveiliging voor de doorvaart 

Galle naar Safaga kost 21.000 

euro voor beveiliging met drie 

man op kleinere schepen’, meldt 

de KVNR. ‘Een VPD kost op 

datzelfde traject 50.000 euro.’ 

‘Het niet kunnen inzetten kost 

Nederlandse reders chartercon-

tracten en dus vlaggen de reders 

om. Daardoor loopt de schatkist 

850.000 euro per jaar per schip 

mis.’ De KVNR schat dat er sinds 

2012 30 schepen zijn omgevlagd. 

Volgens Clingendael vlaggen er 

jaarlijks zo’n 40 tot 50 schepen 

om. ‘Of zij dit doen vanwege 

beveiligingsredenen is niet 

duidelijk, er wordt ook omge-

vlagd naar landen waar private 

beveiliging niet is toegestaan.’ 

Opmerkelijk is dat van de 350 

Nederlandse schepen die  

afgelopen jaar door het Suezka-

naal en de Golf van Aden voeren  

slechts 40 gebruikmaken van 

VPD’s. Ook opmerkelijk is dat een 

zeer klein gezelschap verreweg 

het merendeel van de VPD’s 

inhuurt. Het gaat om rederijen 

met bijzondere schepen die 

gemakkelijk te enteren zijn, zoals 

de schepen van Dockwise en 

BigLift.

Geen meerderheid voor 
private beveiliging aan boord

Illustratie: Nourdin Kouch

NIEUWSBLAD TRANSPORT  11-17 FEBRUARI 2015



Feature 9

H et kabinet werkt aan een wetsvoor-
stel dat private bewapende beveili-
ging in bepaalde gevallen toe wil 
staan. ‘Militair, tenzij’ is de invals-
hoek, zei minister van Infrastruc-
tuur en Milieu Melanie Schultz van 

Haegen tijdens een algemeen overleg in december. Om 
een dergelijk wetsvoorstel te laten slagen is de steun 
van het CDA en D66 nodig, maar die steun is er niet. 
Vooral D66 neemt een duidelijk standpunt in. ‘Het gaat 
vaak om geld of verzekeringstechnische redenen,  
daarvoor ga ik het geweldsmonopolie van de staat niet 
overboord gooien’, zegt D66-Kamerlid Wassila 
Hachchi. CDA-Kamerlid Raymond Knops is minder 
resoluut. ‘Wij zeggen niet nu niet, nooit niet, maar wil-
len eerst de Vessel Protection Detachments (beveili-
gingsteams van de marine, red.) verder ontwikkelen.’
‘Ik heb wel oor voor de zorgen van de reders’, zegt 
Hachchi. ‘Maar we moeten ervoor waken dat we mee-
gesleurd worden in een wedloop. Toen ik twee jaar ge-
leden in Frankrijk was heersten daar grote zorgen over 
het goedkeuren van dergelijke beveiliging, toch zijn zij 
gevolgd onder het mom van “andere landen doen het 
ook”. Ik kijk liever hoe we meer met onze marine kun-
nen doen. Waar ligt de grens van onze mariniers? Doen 
wij alles al met onze eigen middelen? Als het om geld 
gaat zie ik liever extra overheidsgeld naar de mariniers 
gaan om zo de kosten voor reders te verlagen.’
Knops pleit voor eenzelfde strategie. ‘Wij hebben ge-

vraagd om kleinere teams om zo de kosten omlaag te 
brengen. Private teams werken vaak maar met drie of 
vier man terwijl de VPD’s uit minimaal elf man bestaan. 
In Frankrijk (dat zowel militaire teams beschikbaar 
stelt als private beveiliging toestaat, red.) neemt de 
staat de kosten van de VPD’s op zich. Dat zouden wij 
ook kunnen doen.’ 

Voorwaarden
Het CDA heeft overigens duidelijk laten doorscheme-
ren dat private beveiliging niet is uitgesloten.’ Je moet 
de deur nooit dichtgooien’, zegt Knops. ‘In situaties 
waar VPD’s echt tekort schieten zijn wij niet tegen de 
inzet van private beveiliging, mits onder strenge voor-
waarden.’ Welke voorwaarden dit zijn wil hij niet zeg-
gen. ‘Ik wil eerst de kabinetsvisie wel eens zien.’ Duide-
lijk is dat de bezwaren voor een deel op juridisch vlak 
liggen. ‘Toepassing van geweld aan boord is een gevoe-
lige kwestie in het zeerecht. Wie is de baas? Wat is de 
rol van de kapitein? Wie kan er aansprakelijk worden 
gehouden? De positie van de kapitein is ingewikkeld.’ 
Ook vreest Knops voor repercussie. ‘Als we gewapende 
beveiliging toestaan voor reders willen Brink’s Trans-
port en juweliers dit ook.’
‘Reders hebben zelf ook een rol te vervullen’, zegt 

Hachchi. ‘Er zijn maatregelen opgesteld die reders zelf 
kunnen treff en, de Best Management Practices. ‘Er is 
nog nooit een schip gekaapt dat deze maatregelen vol-
ledig naleeft.’
De Best Management Pratices (BMP) zijn adviezen die 
het risico op een entering door piraten reduceren. Het 
betreft maatregelen als zo kort mogelijk en met hoge 
snelheid door risicogebieden varen, extra uitkijken
inzetten, het aanmelden van het schip bij desbetreff en-
de autoriteiten voordat het gebied wordt binnengeva-
ren en het treff en van fysieke maatregelen zoals het 
spannen van razor wire, het gebruik van schuim- en wa-
terkanonnen en het inrichten van schuilkelders aan 
boord. ‘Deze voorschriften worden niet strikt genoeg 
nageleefd. Reders varen steeds langer weer door risico-
gebieden.’ 

Omvlaggen
Kritiek van redersvereniging KVNR dat het niet toe-
staan van private beveiliging leidt tot het omvlaggen 
van schepen, waardoor het Rijk inkomsten misloopt, 
maakt weinig indruk. ‘Wij hebben Clingendael ge-
vraagd om onderzoek te doen naar private beveiliging’, 
zegt Hachchi. ‘Zij konden niet aantonen hoeveel reders 
hun schepen omvlaggen vanwege de beveiliging van 
hun schepen.’
Ook Knops is kritisch in de richting van de redersver-
eniging. ‘Vanaf het begin is het standpunt van de KVNR 
duidelijk: private beveiliging is het enige middel. Eerst 
waren de VPD’s te duur, toen niet fl exibel genoeg. Het 
gaat om het doel, niet om het middel, en het doel is ka-
pingen van schepen te voorkomen. Wij willen eerst de 
mogelijkheden voor VPD’s verder onderzoeken, we 
moeten voorzichtig zijn met het uit handen geven van 
het geweldsmonopolie.’ 
Een obstakel in de inzet van VPD’s is dat zij momenteel 
alleen kunnen worden ingezet in een bepaald gebied 
voor de kust van Somalië, de Golf van Aden en het Su-
ezkanaal, terwijl de piraterij sinds de bestrijding ervan 
in dit gebied elders juist is toegenomen, zoals voor de 
kust van West-Afrika en rond Maleisië. Tegenstanders 
van private beveiliging willen het gebied waarin de 
VPD’s opereren, uitbreiden. PvdA-Kamerlid Sultan 
Günal-Gezer stelde daar in de zomer van 2013 al Ka-
mervragen over. Om de fl exibiliteit van de VPD’s te ver-
groten pleit Knops voor het opzetten van een interna-
tionale pool.  
Hachchi ziet een oplossing vooral aan land liggen. ‘Je 
moet het probleem in de kern aanpakken’, zegt zij. “Het 
bestrijden van piraterij op zee is als dweilen met de 
kraan open.’ 
Geheel doodgebloed is het wetsvoorstel nog niet. De 
steun van D66, PvdA en SP is er niet. De ChristenUnie 
steunde vorig jaar nog een motie tegen private beveili-
ging en niets wijst erop dat haar standpunt hierin ver-
anderd is. GroenLinks steunde de motie niet maar  
steun van die partij voor gewapende beveiliging lijkt on-
waarschijnlijk.
Een laatste optie voor de VVD is daarom om naast de 
steun van de PVV, die wel voor private beveiliging is, en 
het CDA, ook de steun van de SGP, 50plus en de splin-
terfracties Van Vliet (voorheen PVV), Klein (voorheen 
PVV), Groep Bontes/Van Klaveren (voorheen PVV) en 
Groep Kuzu/Öztürk (voorheen PvdA) weten te krijgen. 
Dat zou 76 zetels opleveren.

TOBIAS PIEFFERS

In de Tweede Kamer is geen meerderheid voor private beveiliging 

aan boord van schepen. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel 

dat dit onder strenge voorwaarden wil toestaan, maar blijkens 

gesprekken met D66 en het CDA is het voorstel gedoemd om te 

sneuvelen. 

Je moet het probleem in de 

kern aanpakken: aan land. 

Van ketenregie tot social 
media strategie
Hou je kennis op peil! Het nieuwe 
adres voor vaktitels in transport en 
logistiek: moevers.nl
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Scheepvaart immuun 
voor Russische boycot

Bij het instellen van 

ingrijpende politieke 

maatregelen, zoals een 

boycot, weten 

woordvoerders de impact 

meteen in duidelijke taal te 

schetsen. Dat gebeurde in 

de zomer ook toen de EU 

en Rusland wederzijdse 

sancties afkondigden. In dit 

dossier analyseren we de 

gevolgen van die 

handelsbeperkingen voor 

de logistieke sector. Ook is 

er aandacht voor het TIR-

verdrag, dat Rusland nu 

toch lijkt te gaan naleven.

GERT VAN HARSKAMP

Economische sancties of niet, de Russische havens blijven groeien alsof er 
niets aan de hand is. Of de scheepvaart ook maar iets merkt van de 
sancties? Eigenlijk weet helemaal niemand dat.
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11Rusland en de Baltische Staten

Sint-Petersburg. 
Foto: Reuters

nog, de Russische zeehavens hebben hun vrachtvolume 
in 2014 met 5,7% zien groeien tot ruim 6,2 miljard ton. 
Vooral het volume aan droge bulkgoed heeft afgelopen 
jaar een enorme stijging laten zien. 
Groei vond niet alleen plaats in de havens rond de Bal-
tische Zee. Ook de havens aan de Zwarte Zee hebben 
afgelopen jaar een groei laten zien, inclusief de door 
Rusland geannexeerde Krim. ‘De Zwarte Zee telt voor 
ons niet’, zegt woordvoerder Minco van Heezen van 
Havenbedrijf Rotterdam. ‘Dat is vooral wilde vaart. De 
Baltische Zee en vooral Sint-Petersburg is erg belang-
rijk. Er wordt nog volop gevaren. De politieke spannin-
gen zitten vooral op het land, niet op het water. Mis-
schien is het volume een klein beetje afgenomen. 
Hoeveel? Dat weet ik niet, dan doe je aan ‘fi ne tuning’.
Zowel op het gebied van bulkgoed als containerover-
slag groeit het vervoer naar de Baltische Staten. In de 

eerste drie kwartalen van 2014 is het gecombineerde 
vrachtvolume dat de zes grootste Baltische havens heb-
ben afgehandeld gestegen tot 3,8 miljoen teu. Dat is 
1,2% meer dan in de eerste negen maanden van 2013.
In Sint-Petersburg steeg de vrachtafhandeling in die pe-
riode met 1,6% tot 2,1 miljoen teu. De veel bescheidener 
haven van Klaipeda handelde in de eerste negen maan-
den van vorig jaar 375.000 teu af. Dat is wel een dubbel-
cijferige groei van 10,4%. Er was slechts één haven die 
het vrachtvolume zag dalen en dat was Kotka. 
Desalniettemin liet het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek (CBS) vorige week weten dat er bijna geen boycot-
producten meer naar Rusland gaan. In de periode au-
gustus tot en met november werd er voor 28 miljoen 
euro aan vlees, zuivel, vis, groenten en fruit naar Rus-
land geëxporteerd. In dezelfde periode in 2013 was dat 
200 miljoen euro.
Die daling zegt volgens onderzoeker Tony van der Togt 
van het instituut Clingendael helemaal niets. ‘Het bete-

De kranen in de haven van Sint-Peters-
burg worden hoger en hoger. De op-
pervlakte van de verschillende termi-
nals neemt hand over hand toe. De 
dossierkasten van de plaatselijke ha-
venautoriteit puilen uit van de toe-

komstplannen en de mogelijke scenario’s. En al die 
plannen en al die scenario’s wijzen maar in één rich-
ting’, en dat is groei.
De grootste haven aan de Baltische Zee doet het goed 
en doet het zelfs steeds beter. In Sint-Petersburg is aan 
niets te zien dat Europa en de Verenigde Staten in on-
min leven met Rusland. Economische sancties? Steeds 
meer schepen meren aan in de Russische havenstad. 
Het vrachtvolume blijft groeien. Politiek gehakketak 
tussen de Russische president Poetin en de rest van de 
wereld weerhoudt rederijen er niet van om nieuwe, 
vooral shortsea, diensten op Sint-Petersburg te laten 
varen. 
Hebben de onderlinge sancties tussen Rusland en het 
Westen enige invloed op de scheepvaart en op de ha-
vens rond de Baltische Zee? En zo ja, welke invloed heb-
ben ze dan? Iedereen tast in het duister. 
‘Dat we het niet weten is eigenlijk al veelzeggend’, zegt 
Bart Kuipers, verbonden aan het havenkennis- en ex-
pertisecentrum van de Erasmus Universiteit als onder-
zoeker havenontwikkeling en transportpolitiek. ‘Olie 
en chemie vallen al buiten de boycot. Dat zijn misschien 
wel de belangrijkste producten die tussen Rotterdam 
en Rusland vervoerd worden.
Kuipers relativeerde afgelopen zomer al de gevolgen 
van de boycot van vlees, vis, groente, fruit en zuivelpro-
ducten die Rusland heeft ingesteld tegen 28 landen, 
waaronder Nederland en de Verenigde Staten. ‘Rusland 
is slechts één afnemer’, zei de onderzoeker toen. ‘De 
grote afnemers zitten om de hoek. Denk aan Duitsland, 
Frankrijk en Engeland.’ 
Volgens Kuipers zijn de gevolgen voor de Rotterdamse 
haven niet meer dan ‘een speldenprikje’. De betekenis 
van de handelsboycot voor de vrachtafhandeling in de 
Russische havens lijkt ook verwaarloosbaar. Sterker 

kent niet automatisch dat er minder producten van ons 
richting Rusland gaan. Er kan heel makkelijk via een an-
der land naar Rusland worden geëxporteerd. De han-
delsboycot loopt niet tegen alle landen. Er lagen op een 
gegeven moment garnalen en mosselen uit Wit-Rus-
land op de Russische markt. Nou, één ding is duidelijk: 
die komen niet uit Wit-Rusland. Zo valt Turkije ook niet 
onder de handelsboycot. Ik weet niet of en hoeveel goe-
deren er via Turkije naar de Russische markt worden 
verscheept.’
Ondanks een handelsboycot is het dus heel goed moge-
lijk dat de Russische havens hun vrachtvolume zien 
groeien. Zeker de Baltische Zee is een aantrekkelijk ge-
bied. Niet voor niets blijft Maersk onverminderd inves-
teren in de haven van Sint-Petersburg. En niet voor 
niets heeft de Franse rederij CMA CGM in november 
shortsea carrier OPDR overgenomen. Met zijn sterke 
aanwezigheid in de Baltische Zee is OPDR een hele goe-
de feeder voor de diepzeediensten van de Franse rede-
rij.
Ondervindt de scheepvaart dan helemaal geen hinder 
van de economische strafmaatregelen die het Westen 
en Rusland elkaar hebben opgelegd? Volgens internati-
onaal maritiem verzekeraar Skuld kan de koopvaardij 
wel degelijk hard getroff en worden. 
Nadat Oekraïne in juli vorig jaar de vijf havens Kerch, 
Thodosia, Yalta, Evpatoria en Sevastopol op de Krim 
sloot, riskeerden schippers en scheepseigenaren boetes 
als hun schip toch een haven van de Krim zou aanlopen. 
Na de annexatie van de Krim door Rusland is het nog 
steeds zo dat schippers fors gestraft kunnen worden als 
zij na een bezoek aan de Krim Oekraïne of een ander 
land aanlopen dat de Russische annexatie niet erkent. 
Skuld waarschuwt voor boetes, vertragingen in afhan-
deling of zelfs hechtenis en vervolging door de Oekra-
iense autoriteiten. 
Of het zover is gekomen is niet bekend. Zoals eigenlijk 
ook niemand weet of en welke invloed de economische 
sanctie op de scheepvaart richting de Baltische Staten 
en Rusland heeft. 
Wel denkt Clingendael-onderzoeker Van der Togt dat 
investeringen in de havens en in de scheepvaart op de 
regio kunnen stokken als de onzekerheid langer voort-
duurt. Daarbij zal de sector vooral met argusogen bekij-
ken of de Russen nog plannen hebben met de overige 
Baltische Staten. Dat zou de scheepvaart echt kunnen 
raken, denken de deskundigen, hoewel het transport 
over water zich niet makkelijk laat tegenhouden door 
politieke problemen op het vasteland.

De politieke spanningen 

zitten vooral op het land, 

niet op het water.
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SmartWay Freight Xchange kent de weg in GOS-landen

Al meer dan veertig jaar is SmartWay 

Freight Xchange een betrouwbare ver-

voerder naar en van Rusland en de overige 

GOS-landen. De expediteur uit Utrecht kent 

letterlijk en fi guurlijk de weg in en naar de 

voormalige Sovjet-Unie. Dat garandeert 

verladers de kortste en veiligste verbinding. 

Voor SmartWay Freight Xchange (SWFX) kennen 

de GOS-landen geen geheimen. Begin jaren ‘70 

begon moederbedrijf Van der Wal Transport met 

leveringen in Rusland en Kazachstan. Tegenwoor-

dig verzorgt SWFX logistieke oplossingen voor 

klanten uit heel Noord- en West-Europa naar en 

van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten 

en de Balkan. Het bedrijf heeft eigen vestigingen 

in Rusland, Azerbeidzjan en Kazachstan. Andere 

bestemmingen zijn onder meer Oekraïne, Geor-

gië, Wit-Rusland, Turkmenistan, Bosnië en Servië.

GEGARANDEERD EN RECHTSREEKS 

De meeste lading gaat over de weg, maar 

luchtvracht, rail, en shortsea behoren ook tot de 

mogelijkheden als dit voor de specifi eke zending 

gunstiger is. SWFX beschikt over 70 eigen trucks 

en zet daarnaast vaste vervoerders in die  con-

form de kwaliteit en procedures van SmartWay 

Freight Xchange werken. 

SWFX voert transporten uit op basis van full 

truck loads en groupage vervoer. Zodoende 

kunnen gegarandeerde, vaste vertrekken naar 

alle landen worden aangeboden en weten ver-

laders zeker dat hun lading mee kan. Ook voor 

projectlading draait de Utrechtse expediteur zijn 

hand niet om. 

De chauff eurs van SWFX rijden de lading vanuit 

Utrecht rechtstreeks naar het land van bestem-

ming. Doordat er onderweg niet overgeslagen 

hoeft te worden, wordt de snelheid verhoogd en 

is de kans op fouten of beschadigingen kleiner.

KENNIS VAN TAAL, CULTUUR EN 

LOKALE WETGEVING 

Op het servicekantoor heeft SWFX specialisten 

per land die opdrachtgevers adviseren en de 

transporten vanuit Utrecht begeleiden. De 

medewerkers spreken de taal van en kennen 

de weg in hun land. Zij regelen niet alleen de 

logistiek, maar ook alle douane- en andere for-

maliteiten, die per land kunnen verschillen. De 

specialisten van SWFX weten van de hoed en de 

rand van lokale wet- en regelgeving en zorgen 

voor een voorspoedig transport en tijdige leve-

ring. Dat geldt zowel voor export als import. 

Via tracking & tracing worden alle trucks gemo-

nitord. Klanten krijgen dagelijks een update van 

de status van hun goederen.

LOGISTIEKE UITDAGINGEN 

Het is een grote diversiteit aan goederen die 

SmartWay Freight naar de GOS- en Balkanlanden 

vervoert: onderdelen voor de olie- en gasindus-

trie, materialen voor evenementen, bouwmate-

rialen, scheepsvoorraden en zelfs de verhuizing 

van complete fabrieken. 

Bij speciale opdrachten – bijvoorbeeld door de 

afwijkende afmetingen – blijkt de aanwezige 

knowhow van extra toegevoegde waarde. Een 

voorbeeld van één van de complexe projecten is 

het bijzondere transport van een 100 ton zware 

Caterpillar graafmachine. Om de graafmachine 

te kunnen laden was de trailer verlaagd zodat 

hij erop geschoven kon worden. Daarna werden 

de rupsen van de graafmachine er afgehaald en 

apart vervoerd in standaardwagens. Het konvooi 

van ruim 26 meter lang is 25 dagen onderweg 

geweest over een afstand van 6.800 kilometer.    

Een ander intensief project was het regelen van 

de complete logistiek voor een internationaal 

evenement in Baku, de hoofdstad van Azer-

beidjan. 43 trucks met materialen uit Nederland, 

Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk 

moesten allemaal op dezelfde dag op de locatie 

van het evenement gelost worden.

KWALITEIT EN VEILIGHEID 

 Binnen het bedrijf wordt een intensief QHSE-be-

leid gevoerd. QHSE staat voor Quality(kwaliteit), 

Health (gezondheid), Safety (veiligheid) en Envi-

ronment (milieu). Daarnaast is SWFX in het bezit 

van het ISO-certifi caat en worden de procedures 

op dit moment nog verder aangescherpt zodat 

de organisatie binnenkort het OHSAS-certifi caat 

kan verkrijgen.

TRANSPORT

WAREHOUSING

CUSTOMS

TRANSPORT
Concurrerende tarieven, kwalitatief 

goede en servicegerichte dienstverlening 
voor transport naar Oost-Europa, 

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

WAREHOUSING
20.000 m2 op- en overslag, 

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

hoogste kwaliteitsnormen.

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

Ambachtsstraat 20
7461 TP RIJSSEN
The Netherlands

sales@tts.nl
www.tts.nl

TTS Quality Logistics B.V.

Meer informatie?
www.tts-ql.com
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Sancties: beperkt effect 
op logistiek

Op 29 juli van het vorig jaar stelde de 
EU sancties in tegen Rusland. De di-
recte aanleiding ervoor waren de an-
nexatie van de Krim door Rusland, 
de gevechten in Oost-Oekraïne en de 
mogelijke rol van Russische militai-

ren bij het neerhalen van vlucht MH17. Een paar weken 
later antwoordde Rusland op zijn beurt met import-
verboden voor een aantal producten uit Europa. 
De wederzijdse sancties hebben met name invloed op 
de producenten van goederen die voorheen geëxpor-
teerd werden naar Rusland. De Russische boycot van 
Nederlandse producten raakt een handelsstroom van 
ongeveer 300 miljoen euro, meldt het CBS. Niet alleen 
deze concrete uitvoer wordt getroff en, maar ook de 
werkgelegenheid bij de producerende bedrijven en bij 
hun toeleveranciers en partners, zoals transporteurs en 
expediteurs. Ook leiden de sancties tot een prijsdruk en 
tot een verlaging van de bedrijfsinvesteringen, ver-
moedt onderzoeksbureau Panteia. 
Op kortere termijn is de economische schade voor Ne-
derland groter dan op langere termijn. Per saldo is de 
schade gemeten over vijf jaar 0,03% van de Nederland-
se economie ofwel 220 miljoen euro en over een peri-
ode van tien jaar 0,02%, ofwel 140 miljoen euro, stelt 
Panteia. 
In absolute getallen uitgedrukt lijkt de impact van de 
maatregelen beperkt. Elmer de Bruijn, Secretaris Inter-
nationaal Vervoer bij Transport en Logistiek Nederland 
(TLN), kan dit beamen, nadat TLN een enquête naar 
de gevolgen van de sancties hield onder haar leden. ‘Op 
macroniveau is de impact klein, wat natuurlijk niet wil 
zeggen dat voor individuele ondernemingen de gevol-
gen van de boycot niet fors kunnen zijn.’ 

Op bedrijfsniveau ziet De Bruijn wel bedrijven die de 
impact voelen. ‘Als je voor het bedrijfsresultaat voor 
twintig of dertig procent afhankelijk bent van bijvoor-
beeld het vervoer van aardappelen naar Rusland, dan 
word je dus geraakt. We kwamen in de enquête een be-
drijf tegen dat producten eerst naar Wit-Rusland 
brengt, er daar via douanefaciliteiten Wit-Russische 
producten van maakt en die naar Rusland vervoert.’ 
De Bruijn geeft aan dat de respons op de enquête rela-
tief laag was. ‘Er is niet zo heel veel wegvervoer meer 
naar Rusland door Nederlandse ondernemingen die 
met Nederlandse chauff eurs de route rijden.’ Het trans-
port wordt vooral verzorgd door bedrijven uit Polen en 
Roemenië, die niet terug te vinden zijn in de enquête-
resultaten. 

Overcapaciteit
Michel de Bruin, Managing Partner bij Eunite, bevestigt 
dit beeld. ‘Het zijn vooral Oost-Europese partijen die 
op deze routes actief zijn.’ Toch ziet hij indirect forse 

delen van militaire apparatuur.’ Zoals Michel de Bruin 
signaleerde dat onder wegvervoerders overcapaciteit, 
en daardoor prijsdruk, ontstaat, zo ziet Elmer de Bruijn 
een dalende prijs van producten. ‘De prijs van tomaten 
is sterk gezakt nu export naar Rusland weg is gevallen, 
het aanbod is te groot.’
TLN volgt de ontwikkelingen, zeker nu besproken 
wordt of nieuwe sancties moeten worden ingesteld, en 
informeert de leden over maatregelen die de gevolgen 
moeten opvangen. ‘De regering introduceerde de mo-
gelijkheid van arbeidstijdverkorting voor ondernemin-
gen die getroff en worden door de sancties. Daarnaast 
kunnen bedrijven uitstel van belastingbetaling krijgen. 
Maar het blijven natuurlijk lapmiddelen.’
De sancties werden ingesteld na de annexatie van Krim 
en de gevechten in het oosten van Oekraïne. Hoe is si-
tuatie daar op dit moment? Michel de Bruin geeft een 
situatieschets. ‘We hebben een kantoor in het land dus 
we zijn goed op de hoogte. Er is in feite een burgeroor-
log aan de gang, dat heeft gevolgen voor de economie. 
Maar aan de andere kant moeten de mensen ook eten 
en geldt voor de landbouwsector dat het leven door-
gaat. Dus ook het transport van goederen, ook interna-
tionaal.’

gevolgen, ook voor Nederlandse transporteurs: er ont-
staat overcapaciteit. ‘Er zijn kort gezegd meer vracht-
wagens dan er vraag is en dat heeft een drukkend eff ect 
op de marges. De sancties hebben indirect beslist eff ect 
op de transportsector.’ 
Voor mondiaal opererende ondernemingen zijn de ge-
volgen soms verwaarloosbaar. Markus Fellmann, Glo-
bal Vice President bij Hellmann Worldwide Logistics, 
ziet een verschuiving optreden. ‘Veel producten die 
over zee naar Rusland kwamen werden met vrachtwa-
gens van de haven van Rotterdam naar Rusland ver-
voerd. Nu varen de schepen direct naar een Russische 
haven.’ Hellmann heeft kortom vestigingen die negatief 
geraakt worden, maar ook vestigingen die op een gelijk 
of zelfs beter niveau draaien dan vóór de sancties.

Handel & principes
Hebben ondernemers in de logistieke sector begrip 
voor de sancties, vragen we Elmer de Bruijn van TLN. 
‘De meeste mensen zullen het eens zijn met de achter-
grond van de boycot, maar als je geraakt wordt in je be-
drijfsvoering kijk je er waarschijnlijk toch genuanceerd 
tegenaan. We hebben het bij onze leden immers over 
vervoer van bijvoorbeeld aardappelen, niet over onder-

MELS DEES

Bij het instellen van de sancties tegen Rusland, en de tegenmaatregelen vanuit Moskou, werden 
de mogelijke economische gevolgen breed uitgemeten in de pers. Een half jaar later analyseren 
we de werkelijke impact op de logistieke sector.

Op bedrijfsniveau kunnen 

de gevolgen van de sancties 

groot zijn.
 St. Petersburg / FCT – PLP – NMT

 Ust-Luga / ULCT

 Vladivostok

 Vostochny

 Korsakov

 Kholmsk

 Magadan

 Petropavlovsk-Kamchatky
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Het wegvervoer van en naar Rusland, 
of door Rusland naar aangrenzende 
landen in het westen van Azië, heeft 
de afgelopen anderhalf jaar behoor-
lijk last gehad van een kleine pesterij 
van de Russische douane. Die kon-

digde enkele malen aan uit het TIR-systeem te zullen 
stappen en verplichtte vervoerders om te beginnen om 
in Rusland, aan de grens, een extra verzekering af te 
sluiten. Die was nodig om te voorkomen dat de Russi-
sche staat niet de volle mep aan douanerechten zou 
ontvangen in het geval de verzegelde lading onver-
hoopt in het vrije Russische goederenverkeer zou ko-
men.
Diplomatieke stappen van de Europese Commissie, de 
internationale wegvervoerorganisatie IRU, de expedi-
teurskoepel Clecat en verscheidene landen – ze leken 
niet te helpen. Zowel de Commissie als de IRU schre-
ven achtereenvolgens toenmalig premier Vladimir Poe-
tin, diens opvolger Dmitri Medvedev en uiteindelijk 
president Poetin brieven waarin hun, overigens in de 
meest eerbiedige bewoordingen, werd verzocht de Rus-
sische douane tot andere 
gedachten te brengen. An-
ders dan de douanedienst 
van de Russische Federa-
tie mocht beweren, was er 
niets mis met het functio-
neren van de Asmap, de 
organisatie die er aan Rus-
sische kant voor zorgt dat 
de staat krijgt waar deze 
recht op heeft.
Het TIR-systeem is voor 
de handel met Rusland 
niet onbelangrijk. Een Europees bedrijf dat bijvoor-
beeld goederen naar dit land exporteert, kan die laten 
vervoeren onder ‘TIR’-carnet. Dat betekent dat de dou-
ane hier de laadruimte van de vrachtauto verzegelt, 
waarna deze alle tussengelegen grenzen zonder lading-
controle kan overschrijden om, in Rusland aangeko-
men, door de douane aldaar weer te worden openge-
maakt. Het TIR-systeem, dat in veel landen wereldwijd 
al sinds 1947 wordt toegepast, kent in elk van die landen 
een instantie die ervoor zorgt dat alle douanerechten 
worden betaald.

Asmap
Zulke instanties zorgen daarvoor via een verzekering 
waarvoor de vervoerder een kleine premie betaalt, die 
hij op de nota voor zijn opdrachtgever kan zetten. De 
Russische instantie die dit doet heet Asmap; in Neder-
land bijvoorbeeld zorgt de NIWO hiervoor. De Russi-
sche douane kreeg het in 2013 met Asmap aan de stok. 
Asmap zou jegens de douane, en daarmee de staat, voor 
grote sommen – er werden zelfs bedragen van honder-
den miljoenen euro genoemd – in gebreke zijn geble-
ven. Asmap ontkende overigens in alle toonaarden. De 
instelling gaf toe dat over een beperkt aantal gevallen 
discussie bestond, maar hield vol dat in veruit de mees-
te niets aan de hand zou zijn. Asmap werd uiteraard ge-

steund door de IRU, die mondiaal zorg moet dragen 
voor een goede afwikkeling van het TIR-vervoer.
De douane wilde eigenlijk van Asmap af, stelde op ze-
ker moment zelfs het TIR-systeem af te schaff en en liet 
een aanvullende garantie verplicht stellen door de 
staatsdienst Rostek. Deze rekende een fors extra be-
drag per TIR-vervoer. Kost een TIR-carnet doorgaans 
tussen de 40 en 80 euro, daar kwam bij Rostek alvast 
een bedrag van 25 euro bij om de vrachtauto over de 
grens te mogen brengen, twintig meter Rusland in. Ver-
der waren er administratieve kosten, die tot vele hon-
derden euro’s konden oplopen.

Wachttijden
Aanvankelijk stelde de douane de extra waarborg alleen 
verplicht voor gebieden in het oosten, waaronder Sibe-
rië. Het normale grensverkeer tussen de Europese Unie 
en Rusland, bijvoorbeeld via Wit-Rusland, werd daar-
door niet geraakt. Maar gaandeweg schoof de grens in 
westelijke richting op en verdwenen belangrijke indus-
triegebieden in Europees Rusland achter dit extra 
scherm. Voor steeds meer vervoerders betekende dit 

lange wachttijden aan de 
Russische grenzen, fors 
hogere kosten en boven-
dien meer papierwerk. 
Het internationale juridi-
sche kantoor DLA Piper 
heeft berekend dat dit 
vervoerders elke maand 
voor zo’n 150 miljoen 
euro op meerkosten zou 
jagen.
Geleidelijk aan bleek in de 
afgelopen anderhalf jaar 

dat de lobby voor het TIR-systeem bij de Russische au-
toriteiten toch was aangeslagen. Vorig jaar juni schortte 
de douane de opzegging van het TIR-verdrag op. De 
douane had eerder gedreigd per 1 juli vorig jaar uit TIR 
te stappen, maar tot opluchting van vervoerders en ver-
laders werd daarvan afgezien. In juli 2014 maakte de 
douane bekend pas op 1 december een einde aan het 
TIR-vervoer te maken.
Eind november kwam de grote ommekeer. De Russi-
sche regering sommeerde de douane en het eigen mi-
nisterie van transport zo snel mogelijk te zorgen voor 
een goed verlopend TIR-vervoer en nakoming van het 
TIR-verdrag. Verder moest een tenderprocedure voor 
de uitvoering van de garantieregeling snel tot een goed 
einde worden gebracht. Het contract met Asmap, dat 
ook kon meedingen, werd tot eind februari aangehou-
den.
De Russische douane is dus uiteindelijk toch terugge-
fl oten door de regering, die kennelijk wel inziet dat ze 
het Westen niet op alle fronten de voet moet dwars-
zetten. Dat is een mooi succes voor de internationale 
lobby, de IRU voorop. Maar de organisatie is er nog 
niet helemaal gerust op. Eerst zien, dan geloven, is het 
devies. De IRU waarschuwt dat er zich nog steeds pro-
blemen bij Russische grensovergangen kunnen voor-
doen.

FOLKERT NICOLAI

Deze maand moet duidelijk worden wat er nu gaat gebeuren 

met het TIR-vervoer op Rusland. De huidige TIR-garantieregeling 

is tot en met 28 februari verlengd. De regering wil dat de 

Russische douane iets verzint om TIR-vervoer ook daarna mogelijk 

te maken.

Uiteindelijk is de Russische 

douane toch teruggefl oten 

door de regering.

TIR-conflict: 
zicht op oplossing
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Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

De Japanse multinational Canon 

en zijn logistieke dienstverlener 

Nippon Express hebben hun 

100.000 m2 grote distributiecen-

trum op de Maasvlakte in de 

Rotterdamse haven geopend. 

Canon bundelt in het distributie-

centrum activiteiten die tot 

dusverre plaatsvonden in 

Amstelveen, Schiphol en elders in 

Rotterdam. Canon Europa is 

verantwoordelijk voor een derde 

van de wereldwijde verkoop van 

het bedrijf. 

3PL+ logistiek dienstverlener 

Rabelink heeft een nieuw thuis 

aan het A18 Bedrijvenpark in 

Wehl. Kantoor en crossdockhal 

werden begin dit jaar in gebruik 

genomen. Op het perceel van 

23.000 m2 dat Rabelink op het 

A18 Bedrijvenpark heeft, staan een 

overslaghal (4000 m2, 46 

laaddocks), 1000 m2 aan kantoor-

ruimte en daarnaast een werk-

plaats van 500 m2, terwijl er een 

optie is op het naastgelegen stuk 

grond (15.000 m2). De andere 

vestigingen blijven gewoon in 

gebruik: kantoor en opslaghallen 

aan de Vlijtstraat, het magazijn 

aan de Fabriekstraat, de Immen-

horst in ’s-Heerenberg en het 

warehouse in Cicarlau (Baia Mare) 

in Roemenië.

Linde Gas Benelux, gevestigd in 

Schiedam, heeft onlangs een 

tweede serie van vier Volvo 

FH-trekkers in gebruik genomen. 

Inmiddels staan er nog eens 

zeven trekkers in bestelling. Het 

concern, dat gassen levert voor 

onder meer de industrie en de 

foodsector, zet de nieuwe trucks 

in voor het transport binnen de 

Benelux. Het bedrijf heeft in 

totaal 80 eenheden op de weg, 

waaronder veel tankcombinaties. 

Bij Barkmeijer Shipyards in 

Stroobos is de ‘Marietje Nora’ 

gedoopt te water gelaten. Dit 1A 

ijsversterkte multipurpose schip 

(DW 9000 ton) is het laatste van 

vier dat Barkmeijer Stroobos 

bouwt voor de combinatie 

Danser-Van Gent en Wagenborg 
in Delfzijl. Het schip kan wereld-

wijd worden ingezet voor het 

vervoer van alle soorten droge 

lading. Tevens is het schip 

geschikt voor het vervoer van 

containers. De toekomstige 

bevrachting van deze multi-pur-

pose coaster zal plaatsvinden 

door Wagenborg Shipping BV.  

Kraan Vlees-Service heeft er twee 

nieuwe Renault Masters bij: een 

Renault Master bestelwagen en 

een Renault Master chassis-cabi-

ne met laadbak. Beide uiteraard 

geschikt voor geconditioneerd 

transport en gekeurd volgens de 

HACCP-normen. Voor het dage-

lijkse transport naar de horeca 

heeft Kraan Vlees-Service een 

wagenpark van negen eenheden. 

Redder Transport uit Staphorst 

nam recent de laatste Mercedes-

Benz Actros uit een order van 

veertig stuks in gebruik. Dat 

gebeurde over een periode van 

drie jaar. De veertig trucks zijn de 

eerste Mercedes-Benz vrachtwa-

gens in het honderd trekkende 

eenheden tellende wagenpark 

van Redder Transport. De Merce-

des-Benz Actros 1845 LS trucks 

met BigSpace-cabine zijn 

multi-inzetbaar opgebouwd, 

onder andere met een compres-

sor, om afwisselend in het 

bouwtransport, VLG-vervoer en de 

winkeldistributie ingezet te 

worden. Hiermee leggen de 

vrachtwagens zo’n honderd- tot 

honderdvijftigduizend kilometer 

per jaar af. Enkele Actros vracht-

wagens zijn uitgerust in de 

kleuren van Jumbo Supermarkten. 

Neele-Vat Logistics heeft 25 

intermodale trailers aangeschaft 

voor het spoorvervoer tussen de 

Benelux en Italië. Ze worden 

toegevoegd aan de bestaande 

vloot, waarmee het bedrijf 

groupagelading, deelladingen en 

volle-wagenladingen van en naar 

Italië vervoert. Tot die vloot 

behoren ook 220 wissellaadbak-

ken voor zware ladingen. Neele-

Vat heeft twintig wissellaadbak-

ken met een lengte van 13,60 

meter gekocht voor het spoorver-

voer tussen Rotterdam en 

München. De spoordienst, 

onderhouden door TX, krijgt een 

verhoogde frequentie van zes 

vertrekken per week in beide 

richtingen. 

Logistieke dienstverlener Maat 
gaat de gehele interne logistiek 

voor Oceanco verzorgen, door 

middel van zijn 4PL concept. Dit is 

een totaalconcept op het gebied 

van transport, opslag, techniek en 

logistiek in combinatie met ICT. In 

het kort komt het hier op neer dat 

Maat verantwoordelijk is voor de 

transportplanning en het laden 

en lossen van vrachtwagens.

BEDRIJFSNIEUWSEU en Poetin 
blijven ruziën 
om luchtruim

De afspraak was destijds dat Rusland de absurd 
hoge vergoeding voor de vluchten over Sibe-
rië, sprake is van 200 tot 250 miljoen dollar, 
geleidelijk zou afbouwen. Vanaf 2014 zouden 

de heffi  ngen dan geheel worden geschrapt, maar de laat-
ste gesprekken over het onderwerp eind vorig jaar ma-
ken duidelijk dat Rusland de afspraken nu geheel anders 
interpreteert en vasthoudt aan het oude systeem. 
Zo toverde Moskou eind vorig jaar een heel nieuw plan 
uit de hoge hoed waarbij de vliegrechten niet langer aan 
staatsmaatschappij Aerofl ot behoeven te worden vol-
daan, maar aan een nieuw luchtvaartinstituut. Volgens 
de Russische onderminister Valery Okulov (transport) 
was er nooit sprake van het afschaff en van de bestaan-
de betalingen door westerse luchtvaartmaatschappijen, 
maar zouden er alleen voor nieuwe routes en vluchten 
geen overvliegrechten meer hoeven te worden betaald. 
Daarnaast maakt Rusland nu ook een koppeling met de 
Europese plannen voor het heff en van emissierechten 
aan buitenlandse carriers voor het EU-luchtruim. Als 
Brussel op dat punt een vergoeding eist van Russische 
maatschappijen zoals vrachtmaatschappij ABC Cargo, 
slaat Rusland terug door de overvliegrechten in te zet-
ten als politiek wisselgeld.
De EU gaat er nog steeds vanuit dat Rusland de omstre-
den luchtvaartheffi  ngen stopzet. Volgens Brussel zijn 
de regels discriminerend voor de Europese luchtvaart-
maatschappijen. Het heeft zelfs gedreigd lidstaten voor 
de rechter te slepen indien die van plan zijn het toch op 
een akkoordje te gooien met Moskou. De betalingen 
voor het overvliegen van Siberië aan staatsbedrijf Aero-
fl ot zijn nog een erfenis uit de Sovjet-Unie-tijd. Het was 
altijd een economisch steuntje voor Aerofl ot. Volgens 
sommige bronnen zou de Russische staatsmaatschap-
pij zonder de vergoedingen niet meer hebben bestaan. 

Sancties
Rusland dreigde medio vorig jaar ook het luchtruim bo-
ven Siberië geheel te sluiten voor westerse luchtvaart-
maatschappijen als vergeldingsmaatregel voor de eco-
nomische sancties van de VS en de EU tegen Moskou. 
Die maatregelen werden genomen voor de militaire 
steun van Moskou aan de Russische rebellen in het oos-
ten van de Oekraïne. Uiteindelijk koos president Vladi-
mir Poetin voor een boycot van Europese bederfelijke 
waren zoals Nederlandse tomaten, maar met de oplaai-
ende gevechten in Oost-Oekraïne en mogelijk nieuwe 
westerse sancties, dreigt ook weer sluiting van het Si-
berisch luchtruim. Dat zou een zware klap zijn voor de 
Europese luchtvaartmaatschappijen, omdat het onge-
veer 20% aan de vliegtijd zou toevoegen tussen bestem-
mingen in Europa en het Verre Oosten. De Europese 
airlines zouden worden gedwongen de zogeheten noor-
delijke of zuidelijke corridors te gebruiken, wat volgens 
analisten een extra kostenpost betekent van rond de 1 
miljard euro per jaar. Ook Aerofl ot zou een boycot fi -
nancieel voelen, want het zou een kwart miljard dollar 
aan inkomsten mislopen. Per week voeren de Europese 
carriers zo’n 1.600 vluchten uit over Siberië naar be-
stemmingen in China, Korea en Japan. Air France, KLM 
en Lufthansa zijn volgens data van Flightradar24.com 
de grootste buitenlandse gebruikers van het Russische 
luchtruim met rond de 150 tot 160 vluchten per dag.

JOHN VERSLEIJEN

Rusland verzet zich tegen het gratis 
openstellen van het luchtruim voor 
non-stopvluchten van westerse 
maatschappijen. Dat was ooit 
toegezegd in ruil voor een zetel bij 
de Wereldhandelsorganisatie, maar 
Moskou ziet het nu anders.
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een pand over de weg. Minder ge-
noemd worden onder meer de groei-
mogelijkheden, de ligging ten op-
zichte van de afzetmarkt, de 
huurprijs van vastgoed, de kosten 
van de grond en de multimodale be-
reikbaarheid. Uiteraard zijn er fl inke 
verschillen die met de aard van het 
bedrijf samenhangen. Zo vinden be-
drijven die vooral in een bepaalde re-
gio actief zijn, juist de bereikbaar-
heid van cruciaal belang.
Bij de keuze van een locatie letten 
logistieke bedrijven in de eerste 
plaats op de aanwezigheid van een 
snelwegafslag in de buurt. Ze willen 
ook dat de nieuwe locatie snel ope-
rationeel kan zijn, liefst binnen acht 
maanden. Er moeten ruime plano-
logische mogelijkheden zijn voor 
bijvoorbeeld een latere bedrijfsuit-
breiding, de aanwezigheid van grote 
kavels speelt een belangrijke rol, 
evenals de prijs-kwaliteitverhou-
ding. Daarna volgen de arbeids-
markt, de aanwezigheid van een 
parkeerplaats voor vrachtauto’s, 
snelle vergunningverlening (binnen 
tien weken), een eventuele investe-
ringssubsidie en de nabijheid van 
spoor en water. Dat laatste is alleen 
interessant voor bedrijven die 

FOLKERT NICOLAI

Meer dan de helft van de grote lo-
gistieke bedrijven in Nederland 
denkt binnen enkele jaren in uit-
breiding van de bestaande vesti-
ging te investeren, dan wel te ver-
huizen. Als een verhuizing wordt 
overwogen, denken zes op de tien 
bedrijven aan de huidige vesti-
gingsregio. Voor 42% van de on-
dernemingen komt ook een ande-
re regio in beeld.

Dit blijkt uit een onderzoek van 
vastgoedadviseur Stec Groep onder 
grote verladende bedrijven en logis-
tieke dienstverleners in Nederland, 
bedrijven dus van het type H&M, 
Friesland Campina, Adidas, de gro-
te supermarktketens, alsmede DHL, 
DB Schenker, Kuehne + Nagel en 
Norbert Dentressangle. Stec Groep 
schreef driehonderd van zulke be-
drijven aan; van hen deden zestig 
aan het onderzoek mee.
Blijkens het onderzoek, ‘Logistiek 
in Beeld’ genaamd, is er in het Ne-
derlandse logistieke bedrijfsleven 
sprake van een forse dynamiek. Van 
de ondervraagde bedrijven zegt 55% 
snel te willen uitbreiden en, als dat 

niet mogelijk zou zijn, te willen ver-
huizen. De meeste bedrijven die aan 
de enquête meewerkten, zijn inter-
nationaal actief: 18% binnen de Be-
nelux, 45% ook in andere delen van 
Europa. Slechts 26% is alleen natio-
naal actief en de resterende 11% al-
leen regionaal.
De meerderheid van de bedrijven is 
tevreden over de huidige vesti-
gingslocatie. Daaraan wordt door 
de deelnemers aan het onderzoek 
een rapportcijfer van gemiddeld 7,8 
gegeven. Bijna een kwart geeft zelfs 
een 9. Maar daar staat ook een kwart 
tegenover dat zijn bestaande behui-
zing of locatie nauwelijks een vol-
doende geeft. Die bedrijven zijn dus 
eerder geneigd ofwel hun onderko-
men grondig te veranderen dan wel 
een onderkomen elders te zoeken.
Verreweg de belangrijkste reden 
voor de waargenomen dynamiek is 
groei. Veel onderzochte bedrijven 
zien een forse groei in hun verkopen 
of, in het geval van logistieke dienst-
verleners, in hun contractuele werk 
voor verladers. Daarom is extra be-
drijfsruimte nodig. Soms nemen de 
internationale activiteiten toe en 
moeten bedrijven zich bezinnen op 
de inrichting van hun logistieke ke-

tens. Een aantal ondernemingen 
meldt verder sterke groei in het 
webwinkelen, wat extra behoefte 
aan ruimte veroorzaakt.
Andere factoren die bij de gesigna-
leerde dynamiek een rol spelen, zijn 
bijvoorbeeld de samenvoeging van 
verschillende distrubutiecentra op 
één of enkele locaties om de effi  ci-
ency te vergroten en bijvoorbeeld 
de overname door of van een ander 
bedrijf, fusies en dergelijke. In al die 
gevallen moeten bedrijven investe-
ren in hun bestaande of in een nieu-
we vestiging. Ruim de helft van de 
‘dynamische’ bedrijven, dus onge-
veer een kwart van de gehele groep 
onderzochte ondernemingen, heeft 
een sterke voorkeur voor door-
groeien in de eigen regio, door bij-
voorbeeld het distributiecentrum 
in die regio uit te breiden.
Van alle regio’s in Nederland is het 
zuidoosten bij grote verladers en 
dienstverleners favoriet: 55% noemt 
deze regio het aantrekkelijkst. Het 
zuidoosten wordt gevolgd door de 
Randstad (37%). Daarna komen 
Midden-Nederland (24%), het zuid-
westen (20%), het oosten (12%) en 
ten slotte het noorden (7%). De 
Stec-onderzoekers noemen dit de 

‘spontane’ voorkeur. Gebleken is 
dat bij nader inzien bedrijven ook 
wel degelijk interesse hebben in an-
dere, minder voor de hand liggende, 
regio’s.
Logistieke bedrijven hebben be-
hoefte aan steeds grotere distribu-
tiecentra. De vraag naar kavels van 
vijf hectare en meer neemt hand 
over hand toe. Dat bleek ook al uit 
eerdere onderzoeken en wordt 
weer eens bevestigd door het Stec-
onderzoek. Soms zijn bedrijven op 
zoek naar percelen van acht, tien, 
vijftien of zelfs twintig hectare. Ze 
willen hun logistieke activiteiten 
zoveel mogelijk concentreren. Ver-
der signaleren de onderzoekers een 
sterke vraag naar huurpanden om 
de groei tijdelijk te kunnen opvan-
gen of om webwinkelactiviteiten 
gescheiden van de reguliere activi-
teiten te kunnen uitvoeren.

Succesfactoren
De belangrijkste factoren achter suc-
cesvolle logistieke activiteiten noe-
men de meeste bedrijven de trans-
portkosten, de beschikbaarheid van 
personeel en de arbeidskosten. Daar-
na komen de kosten van de ware-
housing en de bereikbaarheid van 
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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 twitter.com/ntnl

Oss dat is...meer dan 5500 

bedrijven actief in maakin-

dustrie, agrifood, life 

sciences en logistiek 

@BedrijvigOss @Berleau 
  

Rivieren brengen relatief 

weinig water naar zee 

http://goo.gl/fb/ENjho8

@MaritiemNieuws 

The fi rst Daimler truck was 

completed in 1896, with a 

4-speed belt transmission 

and two-cyclinder engine. 

pic.twitter.com/TQWO1ec-

WY4 @MercedesTruckUK 

Een baan waar je jouw 

enthousiasme in kwijt kunt? 

Als projectmedewerker JINC 

organiseer je oa Haven 

Taaltrips

http://bit.ly/1zbj7oG

@watertalentjobs

VIDEO: In Canada zijn ze 

niet zo bang voor ‘een 

beetje’ sneeuw op het spoor: 

http://bit.ly/18Q45Q2 

@chauffeursforum 

Entering #aircargo market 

in China? Learn about the 

requirements & future 

trends at #IATA_WCS 

http://ow.ly/IxsJ1

@IATA 

Tankers: Here’s what you’ll 

be earning in 2015: 

http://ow.ly/IBu4g

@LloydsList

Vrachtwagenchauffeur 

overvallen, politie zoekt 

getuigen. 

http://mdurl.eu/9v

@TransportPerseu 

 ‘Naam ‘Pieter Schelte’ 

moet van schip’ 

 Antwerpen krijgt dit jaar 

grootste containertermi-

nal van Europa

 FNV zet boycot RWG voort 

 Duitse Bondsraad kraakt 

tolheffi ng

 ACM onderzoekt markt-

manipulatie door ECT 

 ‘Dockwise Vanguard’ klaar 

voor transport van 

reuze-FPSO Goliat

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://
rechtstreeks op een terminal kun-
nen worden aangesloten.
Voor logistieke dienstverleners is 
de aanwezigheid van grote kavels 
van meer belang dan voor de mees-
te verladende bedrijven, heeft het 
onderzoek uitgewezen. Dit wordt 
verklaard doordat de dienstverle-
ner zelden een pand voor één op-
drachtgever in gebruik zal nemen 

en meestal voor een aantal klanten. 
Daarvoor zijn grote locaties nodig 
en mogelijkheden om deze in de 
toekomst verder uit te breiden.
Opmerkelijk genoeg denken de 
meeste bedrijven dat ze bij de loca-
tiekeuze van de hoed en de rand we-
ten. Driekwart van de respondenten 
noemt de huisvestingsbeslissing 
voor honderd procent rationeel. 
Toch zegt ook 43% van hen niet over 

alle feiten te beschikken die nodig 
zijn voor een verantwoorde beslis-
sing.

Vooruitzichten
Voor de komende jaren voorzien de 
onderzoekers een aanhoudend ster-
ke dynamiek bij de nationale en Eu-
ropese distributiecentra als gevolg 
van concentratie en schaalvergro-

ting. De meest dynamische secto-
ren en marktsegmenten zijn voe-
dingsmiddelen, onder meer door 
het webwinkelen bij supermarkten, 
medische techniek en farmaceutica, 
post en pakketvervoer. Industrie en 
bouw worden als nichemarkten 
aangeduid, waarin geen bijzondere 
dynamiek zichtbaar is. Datzelfde 
geldt voor de non-food.
De komende jaren zullen drie facto-

ren achter succesvolle logistiek 
sterk aan gewicht winnen: de be-
schikbaarheid van logistiek perso-
neel, de arbeidskosten en de multi-
modale bereikbaarheid. Iets 
belangrijker worden verder de aan-
wezigheid van groeimogelijkheden 
en de invloed van veranderingen in 
logistieke ketens. De ligging ten op-
zichte van de toekomstige afzet-
markt, de huurprijs van het vast-
goed en de grondprijs zullen 
daarentegen aan belang inboeten.
Vooral het belang van de beschik-
baarheid van voldoende personeel 
kan niet voldoende worden onder-
streept. Veel bedrijven in de logis-
tiek ervaren in de ‘logistieke hot-
spots’ in Nederland nu al krapte op 
de arbeidsmarkt, waarbij bovendien 
de arbeidskosten de neiging hebben 
op te lopen. Bij de locatiekeuze op 
lange termijn worden deze factoren 
van doorslaggevend belang.
Andere factoren die nog aan belang 
zullen winnen, zijn ruime planolo-
gische mogelijkheden, de aanwezig-
heid van grote kavels, de nabijheid 
van water en spoor en de clustering 
van logistieke activiteiten, waarbij 
bedrijven nauwer in een cluster met 
elkaar samenwerken. Een factor die 

aan belang inboet is de verstrekking 
van investeringssubsidies.
Waar is de meeste dynamiek de ko-
mende jaren te vinden? In Midden-
Nederland en het oosten van het 
land zullen zowel de dynamiek als 
het marktaandeel toenemen. Deze 
twee regio’s hebben samen nu een 
marktaandeel van een kwart. Het 
grootste marktaandeel, 25%, vinden 
we in het zuidwesten: 25%. Dit zal 
niet langer toenemen, terwijl de dy-
namiek zelfs iets zal dalen. Het 
zuidwesten heeft last van het zuid-
oosten en de versterking van loca-
ties rondom de haven van Rotter-
dam. Op korte termijn is er in het 
zuidwesten ‘maar een handvol’ lo-
caties beschikbaar.
Voor het zuidoosten is Stec wat op-
timistischer. De dynamiek is er al 
hoog en zal niet verder toenemen, 
maar het marktaandeel van nu 20% 
wel. De regio is geliefd als vesti-
gingsplaats voor Europese distribu-
tiecentra. De regio Rotterdam-Den 
Haag mag rekenen op een toene-
mende dynamiek, maar zal zijn 
marktaandeel op de huidige 15% 
houden. Een dalend marktaandeel 
dreigt voor Amsterdam-Schiphol. 
Nu is dat aandeel 10%.

Logistieke sector

DYNAMIEK  Markt distributiecentra blijft sterk in beweging

Illustratie: Edward Ouwerkerk

Veel bedrijven ervaren al krapte op de 

arbeidsmarkt en oplopende kosten.

verhuislustig

NIEUWSBLAD TRANSPORT  11-17 FEBRUARI 2015



18 De Praktijk

DUITS-NEDERLANDSE
LOGISTIEK CONFERENTIE  
5 MAART
De tweede editie, georganiseerd 

door Nieuwsblad Transport en DVZ. 

Wat zijn de infrastructurele en logis-

tieke uitdagingen van de toekomst 

in Nederland en Duitsland? 

• duisburg2015.nl 

VLAAMSE HAVENLUNCH 
5 MAART
Lustrumeditie met thema ‘Impact 

van Megatrends’. Havens moeten  

steeds fl exibeler omgaan met ver-

anderingen om business te garan-

deren voor de toekomst. Hoe doen 

bedrijven in de haven dat? 

• managementproducties.com

EWEA OFFSHORE 
10 T/M 12 MAART
’s Werelds grootste offshore wind 

event, georganiseerd door de Euro-

pese Windenergie-associatie om de 

uitwisseling van technische en fi -

nanciële kennis uit te wisselen. 

Locatie: Bella Center Kopenhagen. 

• ewea.org

CONGRES MARKETING IN 
TRANSPORT & LOGISTIEK 
18 MAART
Het complete marketingbeleid 

staat op het programma. De nadruk 

ligt op het actief aan de slag gaan 

met uw eigen beleid. 

• nieuwsbladtransport.nl/
   congresmarketing

TRANSPORT 2015 
19 T/M 22 MAART 
De grootste indoor vakbeurs van 

Scandinavië voor de transportbran-

che. Negen tentoonstellingshallen 

worden er gebruikt. Naast trucks 

zijn er trailers, opbouwen, kranen, 

renovatie en accessoires. 

• transport-messen.dk 

AGENDA

RAAD & RECHT

Internationaal zijn er afspraken gemaakt over strafmaatrege-
len die ingezet kunnen worden als reactie op schendingen van 
bijvoorbeeld het internationaal recht of mensenrechten. In de 
bestrijding van terrorisme spelen sancties eveneens een rol. 
De sancties kunnen variëren van wapenembargo’s, het bevrie-
zen van tegoeden van aangewezen (geregistreerde) personen, 
organisaties of bedrijven, reis- en visumrestricties, een verbod 
of restricties met betrekking tot het verlenen van fi nanciële 
diensten en een toenemend aantal beperkingen om handel te 
drijven. Een voorbeeld hiervan is Rusland, naar aanleiding van 
de situatie in de Oekraïne.

Bij het uitvaardigen van sancties heeft de Veiligheidsraad van 
de Verenigde Naties de hoogste macht en de Europese Unie 
zal deze sancties zo snel mogelijk proberen uit te voeren door 
middel van zogenoemde EU-verordeningen. De EU kan zelf 
ook nog besluiten zelfstandig sancties op te leggen, evenals 
individuele landen.

Op polisvoorwaarden zijn de sanctiemaatregelen eveneens van 
toepassing, daar zij wettelijk zijn vastgelegd. Inmiddels heeft 
De Nederlandsche Bank extra aandacht voor dit onderwerp. 
DNB heeft van de Nederlandse verzekeraars geëist dat zij op 
dit punt hun polissen verduidelijken. Daarom zal door verze-
keraars in de polissen een zogeheten sanctieclausule worden 
opgenomen met de navolgende strekking: de verzekeraar is 
niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden 
krachtens deze verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen 
op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het de verze-
keraar verboden is om krachtens deze verzekering dekking te 
bieden of een schadeloosstelling uit te keren.

Zoals ik al hiervoor heb aangegeven is de sanctiewet ook 
zonder deze specifi eke clausule van toepassing en wijzigt door 
het opnemen van deze clausule niet de dekking van polissen. 
In verband met de naleving van de sanctiewet en het toezicht 
hierop door De Nederlandsche Bank zullen verzekeraars meer 
informatie gaan vragen bij het aangaan van een nieuwe verze-
kering of bij het verlengen van een al bestaande verzekering, 
die nodig is om de sanctiechecks uit te kunnen voeren. Een 
voorbeeld daarvan is een verplichte check bij schadebetalingen.
Dit kan in de praktijk gevolgen hebben, bijvoorbeeld het niet 
mogen doen door de verzekeraar van een schade-uitkering in 
geval dat de betreff ende personen, bedrijven of organisaties 
voorkomen op sanctielijsten. Een andere beperking kan zijn het 
niet mogen bieden van een transportverzekeringsdekking voor 
zaken waarvan de import of de export is verboden.

Het is van groot belang dat u op de hoogte bent en blijft van de 
geldende handelsbeperkingen en dat u zorgt dat uw onder-
neming voldoet en blijft voldoen aan de sanctiewetgeving. Er 
zijn verschillende websites van overheden waarop u nadere 
informatie hierover kunt vinden.

COR VAN MAURIK, VERZEKERINGSEXPERT
www.brrgroep.nl

Sanctiewetgeving

T

VERDUURZAMING  Lading van weg naar schip

TOBIAS PIEFFERS

Nederland beschikt over Euro-
pa’s grootste en modernste bin-
nenvaartvloot. Ondanks prestigi-
euze projecten in de afgelopen 
jaren blijft de verduurzaming van 
de vloot als geheel achter. Het Ex-
pertise- en Innovatie Centrum 
Binnenvaart wil dat veranderen.

Met de oplevering van de ‘Argonon’ 
werd Nederland in 2011 de trotse 
bezitter van Europa’s eerste door 
lng (liquefi ed natural gas) aange-
dreven binnenvaarttanker. Daarop 
volgden de Greenstream-tankers 
van Shell en recenter het container-
koppelverband Eiger-Nordwand 
van rederij Danser. En Veka werkt 
aan een lng-binnenvaarttanker met 
gaselektrische aandrijving. Ook in 
de dieselaandrijving zijn grote stap-
pen gezet met de bouw van de die-
selelektrische tanker ‘Amulet’ en 
het hybride containerschip ‘Semper 
Fi’. Het zijn prachtige projecten uit-
gevoerd door een kleine groep kop-
lopers, maar de vloot als geheel 
blijft qua verduurzaming achter bij 
concurrenten als het wegvervoer. 
Transportbeleid op zowel Europees 
als lokaal niveau is erop gericht dat 
de binnenvaart lading van de weg 
gaat halen; dat vermindert de con-
gestie op de wegen en de uitstoot 
van broeikasgassen. Binnenvaart-
schepen hebben door hun schaal-
voordeel een lagere uitstoot van 
CO2 per ton lading. In schril con-
trast hiermee staat de uitstoot van 
giftige stoff en als stikstofdioxide en 
fi jnstof. Daarop scoren de scheeps-
motoren juist slechter. Door de 
moeilijke economische situatie is er 
echter weinig ruimte voor verdere 
ontwikkelingen. Scheepseigenaren 
missen het geld en de banken zijn 
niet bereid tot kredietverstrekking. 
Het Expertise- en Innovatie Cen-
trum Binnenvaart (EICB) heeft 
daarom het Innovation Lab opge-
richt, dat samen met techniekbe-
drijven de ontwikkeling van de
binnenvaartvloot laagdrempeliger 
probeert te maken. 
‘Binnen het Innovation Lab ontwik-
kelen wij bestaande technologieën 
verder door tot groepsoplossingen’, 
zegt projectmanager Erwin van der 
Linden van het EICB. ‘We onder-
zoeken voor wie een bepaalde op-
lossing ook interessant kan zijn, zo-
dat de techniekbedrijven zich niet 
richten op één schip, maar op een 
groep schepen. Zo kunnen zij tot ge-
nerieke oplossingen komen en de 
techniek standaardiseren waardoor 
de kostprijs omlaag gaat. Dat is de 

beste manier om investeringen te 
stimuleren.’ In totaal werken dertig 
bedrijven mee binnen het onder-
zoeksproject. 

Innovatieschuur
Het Innovation Lab ging twee jaar 
geleden van start onder de naam In-
novatieschuur, maar die naam is 
veranderd om het project een inter-
nationaler karakter te geven waar-
door gemakkelijker aansprak kan 
worden gemaakt op buitenlandse 
subsidies zoals die van de Europese 
Unie. ‘Wij zijn begonnen met een 

inventarisatie van de binnenvaart-
vloot’, zegt Van der Linden. ‘Afhan-
kelijk van de defi nitie die je gebruikt 
telt de Nederlandse vloot zo’n 5.500 
tot 6.000 schepen. Daarvan hebben 
wij er 4.100 geïdentifi ceerd die in 
aanmerking komen voor verdere 
vergroening. Welke middelen daar-
voor worden gebruikt is afhankelijk 
van het vaarprofi el van het schip.’ 

‘Om van de lage gasprijs te profi te-
ren moeten er lange afstanden geva-
ren worden om zo de hogere initiële 
investering terug te verdienen’, zegt 
Peter Snijders van motorleveran-
cier Pon Power. ‘Voor schepen die 
korte afstanden varen en daarbij 
vaak verschillend belast zijn kan 
een dieselelektrische oplossing 
daarom juist interessanter zijn. 
Omdat schepen heel verschillend 
worden ingezet is er daarom niet 
één eenduidige oplossing, maar 
zien wij een mozaïek aan oplossin-
gen. Het is mooi dat die in het Inno-

vation Lab allemaal worden behan-
deld.’ Pon Power is importeur van 
Caterpillar motoren, een geliefde 
motorsoort in de binnenvaart, en 
was ook betrokken bij het ontwik-
kelen en bouwen van de lng-aange-
dreven tanker ‘Argonon’. 
In het Innovation Lab worden vier 
werkgroepen onderscheiden die elk 
een oplossing voor een bepaalde 

EICB strijdt voor ver

Zo’n 4.100 Nederlandse binnenvaartschepen komen voor verdere vergroening in aanmerking.          

Ondernemers zien echt het nut en

de noodzaak van investeringen wel.
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ken, zo kunnen wij gemakkelijker tot  
groepsoplossingen komen.’
Volgens Van der Linden wordt er 
vanuit de binnenvaart positief gere-
ageerd. ‘Iedereen kent de verhalen 
van overcapaciteit, dit is het opti-
mistische verhaal waar behoefte is. 
We halen goede resultaten.’ Als 
voorbeeld noemt Van der Linden de 
cofi nanciering van drie projecten 
door de provincie Overijssel. ‘Zij 
willen als provincie duurzaam 
transport over het water stimuleren 
en hebben drie ton aan subsidie be-
schikbaar gesteld. Dat gaan we ge-
bruiken voor het hermotoriseren 
van een schip met Euro-6 motoren, 
dat zijn motoren die voldoen aan de 
nieuwste vrachtwagennormering, 
het installeren van een hybride 
voortstuwingsinstallatie en het om-
bouwen van een schip voor het ge-
bruik van waterbrandstofemulsie.’ 
Het EICB is nu bezig om schepen te 
vinden voor de drie projecten. 
Naast het ontwikkelen van techni-
sche groepsoplossingen is onder-
steuning en informatievoorziening 
over subsidieaanvraag ook onder-
deel van het project. ‘Er zijn veel 
potten waarop aanspraak kan wor-
den gemaakt en de procedures daar-
voor zijn lang niet altijd eenvoudig. 
Doel van het project is om de inves-
teringen goedkoper te maken, cofi -
nanciering vanuit de overheid kan 
daarbij goed helpen. Daarom bege-
leiden wij bedrijven hier ook in.’

Levensduur
Vernieuwing in de scheepvaart is 
per defi nitie een langzamer proces 
in vergelijking met andere modali-
teiten zoals het wegtransport. Dit 
komt door de langere levensduur 
van scheepsmotoren die tot vier 
keer zo lang meegaan als de motor 
van een truck. Maar het uitblijven 
van investeringen wordt versterkt 
door het gebrek aan geld in de sec-
tor. Overcapaciteit heeft de markt 
volledig verstoord en een deel van 
de vloot blijft door de banken 
slechts varende gehouden omdat 
sanering hen meer kost. ‘Onderne-
mers zien echt het nut en de nood-
zaak van de investeringen wel’, zegt 
Van der Linden. ‘Voor hen is de 
vraag hoe zij die kunnen realiseren.’ 
Volgens Van der Linden is een van 
de mogelijkheden het aangaan van 
samenwerkingsverbanden met ver-
laders, die vragen steeds meer om 
duurzaam transport. ‘In plaats van 
zo’n investering volledig bij de bin-
nenvaartondernemers neer te leg-
gen kunnen zij daar ook in bijsprin-
gen. Het is een wens van mij dat die 
gesprekken op gang komen.’

groep vormen. ‘De eerste werk-
groep richt zich op de verdere ont-
wikkeling van lng-systemen, waar 
volgens onze inventarisatie zo’n 
300 schepen voor in aanmerking 
komen’, zegt Van der Linden. ‘De 
werkgroep “nageschakelde tech-
niek” is met een potentiële doel-
groep van 2.500 schepen de groot-
ste groep. Hieronder vallen 
oplossingen als roetfi lters en kata-
lysatoren die de uitlaatgassen reini-
gen.’ De laatste twee werkgroepen 
richten zich op alternatieve vermo-
gens zoals dieselelektrische voort-
stuwingssystemen, waarvoor 900 
schepen in aanmerking komen, en 
alternatieve brandstoff en als water-
brandstofemulsie en Gas-to-Liquid 
(GTL) brandstoff en, die voor 400 
schepen interessant kunnen zijn.
Bedrijven kunnen in meerdere werk-
groepen tegelijk deelnemen. Zo zit 
Pon Power in de werkgroep lng en 
Nageschakelde Techniek. ‘De kracht 
van dit soort projecten is dat de be-
drijven veel direct contact hebben’, 
zegt Snijders. ‘Bij het ontwikkelen 
van lng-oplossingen is de opslag een 
belangrijk punt. Die geschiedt im-
mers bij een temperatuur van -162 
graden Celsius en dat vereist bepaal-
de technologie. In het Innovation 
Lab zitten wij als motorleverancier 
met bouwers van dit soort tanks sa-
men aan tafel oplossingen te beden-

duurzaming

     Foto: Tobias Pieffers
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Ron Neele, CEO van 
Neele-Vat Logistics

Wegvervoer is zo 
goedkoop dat de 
trein daar vaak 
niet tegenop kan.

QUOTE VAN DE WEEK

COLUMN

Het schijnt alleen al in Nederland elfduizend keer per jaar te 
gebeuren. Het viaduct blijkt een paar centimeter te laag, de 
vrachtauto een paar centimeter te hoog. Het gevolg is dat het 
voertuig muurvast komt te zitten en zich voor het kunstwerk, 
het kan ook een tunnel zijn, een lange opstopping vormt.

In de personenwagens, waarvan de inzittenden zeker te laat 
op hun werk, op hun afspraak bij de mondhygiëniste of bij de 
jongste uitverkoop van de V&D zullen komen, is het gescheld 
op de truckchauff eur niet van de lucht.

De kosten van zo’n incident kunnen volgens deskundigen aar-
dig oplopen. Tienduizend euro is niks. De vastgereden vracht-
auto moet worden bevrijd en weggehaald, de brug of tunnel 
gerepareerd, er komt een macht aan politie aan te pas om de 
weg af te zetten en omwegen aan te geven. En er is de fi lescha-
de door dit specifi eke geval die aan de algemene fi leschade aan 
de Nederlandse economie kan worden toegevoegd.

Zelf denk je op de snelweg, achter twee vrachtauto’s die elkaar 
met een slakkengang inhalen, wel eens: daar komt een brug 
aan. Past dat wel? Kunnen ze er veilig onderdoor? In bijna alle 
gevallen gaat het goed. De trucks zuigen onder het beton door, 
zo te zien met een marge ter dikte van een paar velletjes papier, 
maar toch. Als je dit getal van elfduizend incidenten alleen al in 
2014 voor de geest houdt, kun je evengoed concluderen: vaak 
mazzel gehad. Er hoeft maar niks te gebeuren.

Je vraagt je af hoe het kan. Deugt er iets niet aan de maat-
voering van de bruggenbouwers? Worden de proporties van 
vrachtauto’s tot het uiterste opgevoerd? De banden zo opge-
pompt dat de laatste millimeter doorgangshoogte is verbruikt? 
Zitten we allemaal in het Groningse aardbevingsgebied, dat 
zich nu kennelijk over het hele land heeft uitgebreid? Verge-
zochte verklaringen, maar we moeten ze serieus nemen.

Overigens ken ik er nog wel één. Slechte wegenaanleg, afgeraf-
felde nieuwe asfaltlagen, die je door diepe kuilen en over hoge 
‘natuurlijke’ verkeersdrempels voeren. Een personenwagen 
kan daardoor zomaar tien centimeter worden ‘gelanceerd’, om 
terug te veren en de volgende hobbel nog hoger nemen. Zou 
dit vrachtauto’s met hun minieme hoogtetolerantie niet fataal 
kunnen worden?

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Max Headroom

MELS DEES

170 Werknemers van het havenbedrijf Combined 
Terminals Amsterdam hebben het laden van een 
coaster met auto’s op de terminal van Nissan Dis-
tribution Services verhinderd. De toegang tot het 
schip ‘Cedar Car’ werd geblokkeerd met twee con-
tainers. Het personeel protesteerde daarmee tegen 
het feit dat de belading niet door havenwerkers ge-
beurde.
De werkgelegenheid bij CTA staat op het spel, on-
der andere doordat Nissan Distribution Services 
per 1 februari het contract voor het beladen van 
de schepen heeft opgezegd. Het CTA-personeel 
heeft aan de directie een brief gestuurd, waarin 
het eist dat het laden van de schepen voortaan al-
leen door havenwerkers gebeurt. Zolang niet aan 
die eis is voldaan, blijft de blokkade gehandhaafd, 
aldus de actievoerders. 

‘Havenwerk voor 
havenwerkers’

9 februari 1995
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land ruim baan kunt geven.
Op grond van een enquête onder de 
Nederlanders, uitgevoerd door Pa-
nelwizard, weten we dat iets meer 
dan de helft van ons voorstander is 
van het Hopper-concept. Ruim één 
op de tien voelt zich al een echte 
Hopper. 
Veel Hoppers blijken verslaafd aan 
de elektrische fi ets. De gemiddelde 
autorit is welgeteld zestien kilome-
ter. Dat is op de fi ets ook goed te 
doen, maar dan elektrisch. Verder is 
een derde van de bevolking over-
tuigd voorstander van Het Nieuwe 
Werken. Deze bevolkingsgroep ziet 
zich in de toekomst vaker thuis of 
op andere plaatsen werken dan het 
kantoor.
Voor de truckchauff eur wordt het 
straks stil en saai op de Nederlandse 
wegen. 

FOLKERT NICOLAI

Nederland meldt zich massaal 
aan als Hopper. Weg met de fi les, 
ruim baan voor de vrachtauto, 
vindt Natuur & Milieu.
 
Het ideaal van Natuur & Milieu is 
dat de vrachtauto het rijk alleen 
krijgt op het Nederlandse wegen-
net. Dat is immers het doel van de 
Hopper-campagne die de stichting 
onlangs van start liet gaan.
Pak ook eens de fi ets of de tram op 
weg naar je werk, raad Natuur & Mi-
lieu de Nederlandse bevolking aan. 
Deel een auto. Ga niet allemaal om 
acht uur de weg op, maar spreid je 
werktijden. Werk vaker thuis. Rijd 
elektrisch, op stroom van zon en 
wind.
De campagne voert de stichting uit, 

samen met het ministerie van Infra-
structuur en Milieu, Gazelle, KPN, 
XXImo en Go About. Het doel is de 
Nederlander slimmer te laten rei-
zen. Dat is een probaat middel te-
gen fi les en milieuvervuiling.

Webpagina
‘De Hopper denkt verder dan zijn 
eigen auto en de trein’, zegt Natuur 
& Milieu. Via de handige webpagina 
ikbenhopper.nl weet de Hopper 
precies op te zoeken waar er in zijn 
omgeving alternatieven voor de ei-
gen auto worden aangeboden. Waar 
de Hopper met zijn elektrische auto 
voor groene stroom terechtkan. 
Waar hij met wifi  onderweg zijn 
werk kan doen. Kortom, waar alle 
alternatieven leverbaar zijn voor 
het fi lerijden. Anders gezegd: hoe je 
voortaan de vrachtauto in Neder-

2 maa de

Niet op kantoor? 
Lees NT online.

FILELEED  Ideaal van milieubeweging: vrij baan voor vrachtauto’s

De site ikbenhopper.nl staat vol alternatieven voor de file. 

De Hopper rukt op
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