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  Rederij zou miljoenen uittrekken voor driedaags feest rond ‘Pioneering Spirit’

ROB MACKOR

Media zijn niet welkom bij een 
driedaags spektakel rond de doop 
van het superhefschip ‘Pionee-
ring Spirit’ van Allseas-eigenaar 
Edward Heerema.

Dat vindt vrijdag, zaterdag en zon-
dag op de Maasvlakte plaats. Vol-
gens bronnen in de haven trekt All-
seas miljoenen uit voor het 
evenement rond de doop van het 
bijna tweeënhalf miljard euro kos-
tende schip, dat is ontworpen om 
platformen van uitgeputte off -
shore-olie- en gasvelden te verwij-
deren. De rederij probeert het eve-
nement echter stil te houden voor 
het grote publiek. Woordvoerder 
Jeroen Hagelstein wil zelfs niet be-

Schelte’ ‘volstrekt ongepast en bele-
digend’ achtte.
Een woordvoerder van Havenbe-
drijf Rotterdam stelt dat het bedrijf 
van meet af aan heeft aangegeven 
dat de media zouden worden ge-
weerd van het offi  ciële evenement, 
‘omdat het een Zwitsers bedrijf is’. 
Voorafgaand aan de binnenkomst 
begin januari is de havenbeheerder 
bijna een jaar lang met Allseas in ge-
sprek geweest om het schip op de 
Maasvlakte af te bouwen. De haven-
beheerder baggerde er speciaal een 
ligplaats voor uit in het vooruitzicht 
dat de afbouw de regio honderden 
miljoenen toegevoegde waarde op-
levert. De moloch, 384 meter lang 
en 124 meter breed, begint over een 
paar maanden aan een uitgebreid 
testprogramma op de Noordzee.

het landelijke nieuws, maar Heere-
ma toonde zich onvermurwbaar: de 
naam Pieter Schelte moest en zou 
op het schip. Twee weken geleden 
ging hij echter alsnog door de knie-
en en veranderde hij de naam in ‘Pi-
oneering Spirit’, die eveneens aan 
zijn vaders pioniersrol refereert en 
dezelfde initialen heeft.
Waarschijnlijk is hij uiteindelijk on-
der druk van de publieke opinie ge-
zwicht. De internationale trans-
portvakbond ITF riep begin deze 
maand in felle bewoordingen op tot 
een boycot tegen Shell, dat een con-
tract met Allseas heeft voor de ver-
wijdering van vier enorme platfor-
men uit het Brent-veld. Kort daarop 
vroeg de Britse transportminister 
Ed Davey Shell maatregelen te ne-
men omdat hij de naam ‘Pieter 

vestigen dat er een doopplechtig-
heid plaatsvindt of vragen over de 
data beantwoorden.
Mogelijk heeft die terughoudend-
heid te maken met de jarenlange op-
hef over de voorgenomen naam 
‘Pieter Schelte’. Daarmee wilde Ed-
ward zijn vader – volledige naam 
Pieter Schelte Heerema – eren als 
off shore-pionier. Hij ging daarmee 
echter volledig voorbij aan het om-
streden verleden van Heerema als 
SS-offi  cier en directeur van de Ne-
derlandsche Oost Compagnie, die 
onder het Nazi-regime gebieden in 
Oost-Europa moest ‘koloniseren’.

Gezwicht
In Nederland zijn in 2008 al Kamer-
vragen over de naam gesteld en de 
kwestie haalde met enige regelmaat 

De ‘Pioneering Spirit’ op de Maasvlakte, vergezeld door een vloot aan pontons. Op een ervan is duidelijk de bouw van een enorme partytent te zien. Foto: Aerostockphoto

Doopspektakel Allseas 
zonder pottenkijkers 

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 

euro was de 

vertrekbonus 

vorig jaar van 

de fi nancieel 

directeur van TNT Express, Ber-

nard Bot. De vertrekregeling 

bestond uit één vast jaarsalaris 

(500.000 euro), plus compen-

satie vanwege de opzegtermijn 

van zes maanden die in zijn 

contract stond. De resterende 

596.000 euro was vanwege de 

loonbelastingheffi ng over de 

vertrekregeling, zo staat in het 

meest recente jaarverslag van 

TNT Express. 

Minister Schultz (Infrastructuur 

en Milieu) kreeg dinsdag de 

plannen gepresenteerd voor een 

internationaal testcentrum in 

Lelystad voor zelfrijdende auto’s. 

Het Catalaanse Applus IDIADA 

en gebiedsontwikkelaar Omala 

willen er op een gecontroleerde 

manier gaan testen met stede-

lijke situaties en tweerichtings-

verkeer. Schultz: ‘Nederland gaat 

wat mij betreft vooroplopen in 

Europa op het gebied van tech-

nieken waarbij voertuigen zelf 

rijden en met elkaar en de weg 

communiceren. De ontwikkeling 

van nieuwe technologie biedt 

grote kansen om onze mobiliteit 

te verbeteren.’

Zelfrijdende auto’s 
testen in Flevoland

WEGVERVOER
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Riante vertrekbonus 
voor TNT-directeur
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DOSSIER

POLL Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 46 mensen op de stelling van 17 februari

BELGISCHE GEWESTEN MOETEN ZORGEN VOOR EEN EENSLUIDENDE KILOMETERHEFFING 

NIEUWE POLL  Wat zijn de valkuilen van het succesvolle Duitsland?

74%

15%

4%

7%

Inderdaad, wat een chaotische bedoening met al die regels en tarieven. 

Dat is makkelijker gezegd dan geregeld. 

De positie van Brussel is te begrijpen. Anders staat zo de stad vol trucks.

Anders, namelijk.... 

Reageer ook! nieuwsbladtransport.nl/poll

COMMENTAAR

‘De Vlaamse premier geeft de IJzeren Rijn nu hoogste prio-
riteit.’ Hoe actueel de uitspraak ook lijkt, het was deze krant 
die de zin precies twintig jaar geleden mocht optekenen. Elke 
paar jaar staat er een politicus op (meestal met de Belgische 
nationaliteit) die een pleidooi houdt voor het revitaliseren van 
de route die tot de Eerste Wereldoorlog een belangrijke verbin-
ding vormde, maar daarna in de versukkeling raakte.

Deze week was het de beurt aan de Vlaamse minister van 
Mobiliteit Ben Weyts om een ‘doorbraak’ te melden in een 
interview met de Brusselse editie van Metro. De inhoud van het 
gesprek haalde vrijwel alle media, maar het bericht lijkt zwaar 
overtrokken. Het gaat slechts om de aanvraag van een TEN-T 
subsidie voor een studie naar de knelpunten in het spoorgoede-
renvervoer tussen België, Nederland en Duitsland. Dit blijkt uit 
een reactie van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur 
en Milieu, die de Vlaamse actie in het juiste perspectief plaatst: 
Nederland heeft geen direct belang bij de zogeheten IJzeren 
Rijn, maar is bereid samen te werken. Ook wordt er fi jntjes 
op gewezen dat Vlaanderen en België garant zullen staan voor 
de kosten van de studie. ‘Nederland is bereid een bijdrage te 
leveren, als ook de Duitse partijen een bijdrage leveren.’ Deze 
bijdrage is echter nog niet besproken in internationaal overleg.

Nog geen twee weken geleden was Weyts vol lof over de suc-
cesvolle internationale samenwerking met Nederland, bij de 
ondertekening van het verdrag over de nieuwe zeesluis in Ter-
neuzen. Woorden als ‘historisch belang’ werden geuit, naast lof 
voor dit schoolvoorbeeld van Europese grensoverschrijdende 
samenwerking.

Na de Scheldeperikelen lijkt Weyts zijn tanden te hebben gezet 
in het IJzeren Rijn-dossier – daarmee lijkt hij vooralsnog zijn 
hand te overspelen, al was het maar omdat de Walen bepaald 
niet enthousiast zijn. Zij vrezen dat minder intensief gebruik 
van de Montzenroute, die nu de belangrijkste verbinding vormt 
tussen Antwerpen en het Ruhrgebied, de positie van Luik 
ondermijnt. 

Ook in ons land is het enthousiasme niet groot. Zo voert het 
tracé in Nederland door een Limburgs natuurgebied. Onder het 
motto ‘liever te vroeg gestreden dan pijn geleden’ is er in Lim-
burg wel alvast een actiegroep tegen de IJzeren Rijn opgericht, 
op de website wakkervandeijzerenrijn.nl houdt ze de vinger aan 
de pols.

MELS DEES
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Grensoverschrijdend
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INTERVIEW  MELANIE SCHULTZ VAN HAEGEN, MINISTER I & M

WERNER BALSEN / DVZ

In de aanloop naar de Duits-Ne-
derlandse logistieke conferentie, 
komende week in Duisburg, sprak 
onze zusteruitgave DVZ met de 
Nederlandse minister Melanie 
Schultz van Haegen. Een gesprek 
dus vanuit Duits perspectief. ‘De 
tolplannen zorgen voor een nieu-
we barrière in een Europa zonder 
grenzen.’

Wat kan Nederland van Duitsland 
leren?
Duitsland is erg actief op het gebied 
van smart cars en zelfrijdende voer-
tuigen, dat houden we vanuit Ne-
derland in de gaten. Aangezien veel 
wagens op onze wegen door Duitse 
fabrikanten gebouwd worden, vind 
ik het belangrijk dat we nauw sa-
menwerken om deze techniek ver-
der te ontwikkelen.

Tolplannen en de minimumloon-
wet: het zijn wetten die in Berlijn 
ontstonden zonder veel overleg met 
de buurlanden. Verontrust u dat?
De economische belangen van de 
verschillende staten zijn tegen-
woordig zodanig met elkaar ver-
strengeld, dat ze niet los van elkaar 
gezien kunnen worden. Dat geldt 
vooral voor het verkeer van men-
sen, goederen en diensten binnen 
de Europese Unie. De Duitse plan-
nen voor de wegentol zorgen bij in-
voering voor nieuwe barrières in 
een Europa zonder grenzen, daar-
om sta ik er afwijzend tegenover.

U wilt naar het Europese Gerechts-
hof stappen als de Duitse regering 
haar plannen doorzet.
Laten we eerst afwachten hoe de 
EU-commissie de plannen beoor-
deelt. Dat oordeel zal ik vervolgens 
mee laten wegen in mijn plannen. 
Daarnaast houd ik nauw contact 
met andere buurlanden van Duits-
land, zoals Oostenrijk. Juist Wenen 
is het met onze bezwaren eens.

De uitbreiding van de haven van 
Rotterdam met de tweede Maas-
vlakte  vergroot de containerover-
slag. Kunnen de achterlandverbin-
dingen dat aanbod aan?
De achterlandverbindingen zijn ze-

ker goed genoeg, maar het is abso-
luut noodzakelijk dat we alle moda-
liteiten inzetten. Bij de binnenvaart 
hebben we bijvoorbeeld nog genoeg 
capaciteit om de voorspelde trans-
portvolumes te verwerken. In de af-
gelopen decennia heeft mijn minis-
terie de aanleg van overslagterminals 
in het achterland gestimuleerd, 
daar profi teren we nog steeds van. 
Daardoor hebben we nu voldoende 
mogelijkheden om goederen over 
het binnenwater te transporteren. 
Maar ook in andere transportver-
bindingen hebben we geïnvesteerd, 
zoals in het spoor. Ook besloten we 
de voor de Rotterdamse haven be-
langrijke rijksweg A15 te verlengen 
en van een verbinding naar de A12, 
richting Oberhausen, te voorzien.

Hoe beoordeelt u de toekomst van 
het gecombineerde transport in Ne-
derland?
Om de eerder genoemde container-
volumes te kunnen verwerken moe-
ten we alle verkeersvormen inzet-
ten, en zo fl exibel mogelijk kunnen 
schakelen tussen de modaliteiten. 
Op die manier kunnen storingen, 
zoals problemen op de weg, direct 
opgevangen worden door lading 
over te hevelen naar bijvoorbeeld 
de binnenvaart.

Zal de regering dat actief onder-
steunen?
Het is in eerste instantie aan de sec-

tor om initiatieven te ontplooien. Ik 
weet dat deze vorm van multimoda-
liteit niet eenvoudig te realiseren is, 
want ze dwingt met elkaar concur-
rerende marktpartijen tot het uit-
wisselen van informatie. Daar valt 
nog veel vooruitgang te boeken, 
maar ik ben ervan overtuigd dat 
deze vorm van intermodale fl exibi-
liteit de toekomst heeft.

Nederlandse binnenschippers krij-
gen kritiek, omdat de vloot sterk 
vergroot is en daardoor voor sto-
ringen in de marktbalans zorgt. 
Een ‘nieuw voor oud’ regeling zou 
de uitbreiding van de vloot moeten 
stoppen. Hoe staat u er tegenover?
In 2013 hebben we een dergelijke 
oplossing uitgebreid besproken, zo-
wel nationaal als in EU-verband. Ik 
zie echter nauwelijks openlijke on-
dersteuning voor dit plan. Noch de 
organisaties van binnenschippers, 
noch de EU-landen zijn het eens 
over het voorstel. Persoonlijk bevalt 
een dergelijke marktinterventie me 
niet zeer.

Wat zou uw strategie zijn?
Ik zou de sector liever helpen bij het 
beter calculeren van de toekomstige 
transportbehoefte. Duidelijkheid 
kan ertoe bijdragen dat we overca-
paciteit vermijden. Twee jaar gele-
den stelde ik voor te onderzoeken 
of we overtollige binnenschepen 
kunnen exporteren naar landen 
waar de binnenscheepvaart in op-
komst is, zoals Brazilië. Maar het is 
uiteindelijk een zaak van de binnen-
schippers zelf om een dergelijke 
mogelijkheid te benutten.

De binnenvaart houdt zichzelf voor 
milieuvriendelijk, maar dat ziet de 
EU-commissie niet zo. Heeft u plan-
nen om het binnenvaartschip mi-
lieuvriendelijker te maken?
Het zou weinig zinvol zijn het pro-
bleem nationaal aan te pakken. 
Daarom werken we er in EU-ver-
band aan, onder meer door de on-
dersteuning van het ‘greening the 
fl eet initiatief.’
Een van de acties zal het testen van 
het gebruik van LNG in de binnen-
vaart zijn. Tot nu toe is het een duur 
alternatief, maar het heeft zeker 
kansen.

‘Ik sta afwijzend tegenover 
de Duitse tolplannen’
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Politiedienst voor 
Suezkanaal

Wereldhandel eindigt 
2014 positief 

7% meer zendingen 
voor groupagenetwerk

Duitsland begint in 
2016 aan derde spoor

SCHEEPVAART
Egypte roept een politiedienst in 

het leven die zich specifi ek gaat 

richten op het beveiligen van het 

Suezkanaal. Dat melden lokale 

media. Het bericht komt enkele 

maanden nadat vier boten een 

patrouilleschip van de Egypti-

sche marine hebben aangeval-

len. De aanval mislukte en de 

vier boten werden verwoest. Eer-

der is ook al videomateriaal on-

line verschenen van een contai-

nerschip van Cosco dat 

beschoten werd met een raket-

werper.

DE MARKT
De wereldhandel is in december 

met 0,9% gegroeid ten opzichte 

van de voorgaande maand. Dat 

meldt het Centraal Planbureau. 

De stijging volgde op een afna-

me met 0,6% in november. In het 

laatste kwartaal van vorig jaar 

namen de wereldwijde import 

en export gemiddeld met 1,1 % 

per maand toe. Daarmee lag de 

vooruitgang in lijn met het lang-

jarig gemiddelde. 

WEGVERVOER
System Alliance Europe, een net-

werk van groupagevervoerders, 

verwerkte vorig jaar ruim 3,7 mil-

joen zendingen, 7% meer dan 

een jaar eerder. Voor 2015 rekent 

het samenwerkingsverband van 

59 partners in 32 Europese lan-

den op een verdere groei met 

5%. System Alliance Europe be-

staat dit jaar tien jaar. Binnen 

Nederland zijn Wim Bosman Ex-

peditie B.V. en Rhenus Road B.V. 

lid van System Alliance Europe.

BETUWEROUTE
In Duitsland wordt volgend jaar 

begonnen met de aanleg van 

een derde spoor in het verlengde 

van de Betuweroute. Dat derde 

spoor moet komen tussen Em-

merich en Oberhausen. Deut-

sche Bahn had hiermee dit jaar 

al willen beginnen, maar er trad 

vertraging op door protesten 

van omwonenden. Het project, 

dat de capaciteit van de Betuwe-

route fors zal vergroten, gaat on-

geveer 1,6 miljard euro kosten. 

KORT

heractivering van de spoorlijn, die 
de kortste route is van Antwerpen 
naar het Ruhrgebied. In België loopt 
de IJzeren Rijn met gewone slag-
boomovergangen door onder meer 
de stad Lier. Ongeveer tien jaar ge-
leden verdween een plan om een ex-
tra verbinding van Lier naar de Ant-
werpse haven aan te leggen 
geruisloos in een diepe la.
Weyts zal de studieopdracht uitbe-
steden en gaat meteen ook stappen 
zetten om met de IJzeren Rijn in 
aanmerking te komen voor Europe-
se steun. Stephan Vanfraechem,
directeur van de bedrijvenkoepel 
Alfa-port-Voka Antwerpen-Waas-
land, hoopt dat de studie zal bijdra-
gen aan de opbouw van een breed 
maatschappelijk draagvlak voor het 
project. 

KOEN MORTELMANS

De Nederlandse, Vlaamse en 
Duitse regering hebben een klein 
akkoord bereikt over de heracti-
vering van de IJzeren Rijn, de his-
torische spoorweg tussen Ant-
werpen en Mönchengladbach. 

De krant Metro legt Vlaams minister 
voor mobiliteit Ben Weyts (N-VA) 
het woord ‘doorbraak’ in de mond, 
maar eigenlijk hebben de drie lan-
den alleen afgesproken samen een 
studie te bestellen naar de voor- en 
nadelen van drie tracévarianten. 
Het historische, vrij smalle tracé 
loopt door de Nederlandse steden 
Weert en Roermond en door het na-
tuurgebied Meinweg. Daar bestaat 
dan ook veel weerstand tegen de 

dienstverlener aan onder meer de 
automobielindustrie, gaat het over 
de hele linie behoorlijk, maar al lan-
ger was duidelijk dat Frankrijk daar 
een uitzondering op vormt.
Gefco is van oorsprong een Frans 
bedrijf. Het was de logistieke doch-
ter van de autofabrikant PSA Peu-
geot-Citroën. In de loop der jaren 
zag Gefco zijn werkterrein steeds 
meer naar Oost-Europa en Rusland 
opschuiven, naarmate de Europese 
autoindustrie delen van de produc-
tie naar het oosten van het wereld-
deel verplaatste.
Ruim twee jaar geleden deed PSA 
Peugeot-Citroën een meerderheid 
van 75% van de aandelen in Gefco 
over aan RZD, de Russische spoor-
wegen, dat er 800 miljoen euro voor 
op tafel legde.

FOLKERT NICOLAI

Gefco gaat zijn activiteiten in 
Frankrijk reorganiseren. Het be-
drijf worstelt met zware concur-
rentie in de contractlogistiek in 
dat land.

Het bedrijf kondigde deze week een 
aantal maatregelen aan om zijn 
Franse logistieke tak en ook het 
Franse binnenlandse landvervoer 
een behoorlijke toekomst te ver-
schaff en.
Begin afgelopen week meldden 
Franse vakbonden dat er 530 ar-
beidsplaatsen op het spel stonden 
van de in totaal 4.250 werknemers 
die in Frankrijk voor Gefco tewerk 
zijn gesteld.
Met Gefco, een grote logistieke 

SPOORVERVOER LOGISTIEK

Nieuwe studie naar 
tracés IJzeren Rijn 

Gefco gaat Franse
activiteiten saneren

TOBIAS PIEFFERS

De congestie in de West-Ameri-
kaanse havens, ontstaan door de 
slepende onderhandelingen tus-
sen werkgevers en de vakbond, is 
voorlopig nog niet weggewerkt. 
Dit ondanks het akkoord dat vo-
rige week werd bereikt. 
 
‘Het kan nog zes tot acht weken du-
ren eer de congestie in Oakland en 
andere West-Amerikaanse havens is 
opgelost’, meldt Port of Oakland. 
‘De afhandeling van lading zal snel 
verbeteren, maar het kost tijd om 
weer op volle productie te komen.’  
Dinsdagmiddag lagen er nog acht-
tien schepen voor anker, te wachten 
om gelost te worden. Negen andere 
schepen lagen langs de kade. De re-
den dat het herstel zo lang duurt is 
de onbalans in schepen, containers 
en trailers. ‘Het materiaal is niet 
waar het hoort te zijn, waardoor 
goede ondersteuning van de la-
dingafhandeling ontbreekt. Het 
herpositioneren van al dit materiaal 
kost tijd.’
De haven heeft maatregelen getrof-
fen om zo snel mogelijk de normale 
situatie te herstellen. Tot de maat-
regelen behoren weekenddiensten, 
doorrijstroken, extra parkeergele-
genheid voor trucks en continue 
statusupdates voor verladers. Ook 
werkt de haven met terminals, rede-
rijen en wegvervoerders om het ge-
brek aan trailers op te lossen.

Honderd wachtenden
Ook de analisten van Alphaliner 
verwachten dat het oplossen van de 
congestie nog zeker zes weken zal 
duren. Na de ‘lock-out’ van 2002, 
waarbij terminals in de 29 westelij-
ke havens elf dagen lang hun poor-
ten sloten voor de havenarbeiders 
omdat zij hun werk hadden ver-
traagd, duurde het meer dan zes we-
ken om de 75 voor anker liggende 
schepen weer weg te krijgen, waar-

havens te compenseren. Naast spe-
ciaal gecharterde schepen die extra 
vaarten verzorgen tussen Azië en de 
Verenigde Staten is er ook een veer-
tiental schepen ingezet voor ad hoc 
reizen van Azië naar de oostkust 
van de Verenigde Staten. Voor de re-
ders is dit aantrekkelijk omdat de 

wanhopige verladers bereid zijn 
zeer hoge tarieven te betalen. 
Op vrijdag 20 februari maakten de 
Pacifi c Maritime Association 
(PMA), die de  grote terminals en 
scheepvaartbedrijven langs de 
westkust van de Verenigde Staten 

vertegenwoordigt, en de vakbond 
International Longshoremen and 
Warehousing Union (ILWU), die 
13.600 havenarbeiders vertegen-
woordigt, bekend na een onderhan-
delingsperiode van negen maanden 
eindelijk een overeenkomst bereikt 
te hebben. De details van die over-
eenkomst zijn nog niet bekendge-
maakt, omdat het voorstel nog door 
de achterban moet worden goedge-
keurd. 

Acties
De onderhandelingsperiode ging 
gepaard met stakingen, werkvertra-
gingen en andere acties. De havens 
hebben verheugd gereageerd op het 
bereiken van een overeenkomst, 
maar laken wel de houding van de 
vakbond, die volgens hen ook na het 
bereiken van de overeenkomst niet 
in staat is om voldoende werkkracht 
te leveren om de productie weer op 
gang te krijgen. 

schuwt Alphaliner. Nog langer 
duurde het om de productie van de 
terminals weer op normaal niveau 
te krijgen. Nu liggen er ruim hon-
derd schepen op afhandeling te 
wachten, zegt Alphaliner.
Het confl ict tussen de werkgevers 
en de havenarbeiders wordt om-

schreven als ‘het ergste in de recen-
te geschiedenis.’ Volgens Alphaliner 
worden er door de grote container-
rederijen 61 extra schepen met een 
gezamenlijke capaciteit van 364.000 
teu vanuit Azië ingezet om de ver-
tragingen in de West-Amerikaanse 

Port of Oakland. Foto: Wikimedia

VERENIGDE STATEN  Eindelijk overeenkomst tussen werkgevers en havenarbeiders

Herstel duurt nog weken

Dit confl ict was het ergste in 

de recente geschiedenis.
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JOHN VERSLEIJEN

Havenbedrijf Amsterdam heeft 
de in fi nanciële moeilijkheden 
verkerende Ter Haak Group een 
schuld van 2,85 miljoen euro 
kwijtgescholden. 
 
Dat blijkt uit het recent bij de Ka-
mer van Koophandel gedeponeerde 
jaarverslag over 2013 van het Am-
sterdamse familiebedrijf.
De schuld, onder meer voortgeko-
men uit huurachterstanden, be-
droeg begin 2013 nog 3,15 miljoen 
euro. Daarvan is door het bedrijf, ei-
genaar van de overslagterminal 
USA in de Amsterdamse haven, lo-
pende het boekjaar nog 300.000 
euro afgelost. Het overige deel is 
per 31 december 2013 ‘buiten invor-
dering gesteld en daarmee kwijtge-
scholden’, meldt de directie in het 
jaarverslag. 
De schikking is onderdeel van een 
lopende schuldensanering bij het 
Amsterdams overslagbedrijf. De 
Ter Haak Groep meldt in die con-
text dat er tevens met de Belasting-
dienst wordt onderhandeld over 
kwijtschelding van een deel van de 
belastingschuld van 1,6 miljoen 
euro.
Sinds eind 2012 is de havengroep 
onder druk van huisbankier Rabo-
bank begonnen met een ingrijpende 
reorganisatie en schuldensanering.   
Zo is een aantal activiteiten ver-
kocht en is logistiek vastgoed afge-
stoten ‘om de continuïteit van de 
overblijvende onderdelen fi nanci-
eel haalbaar te maken’. Daarnaast is 
het personeelsbestand van de Am-
sterdamse havengroep meer dan ge-
halveerd van 159 naar 68 vaste me-
dewerkers en is het bedrijf meer zijn 
heil gaan zoeken in samenwerkings-
verbanden met andere bedrijven in 
de Amsterdamse haven. 
Door deze maatregelen is de lang-
en kortlopende schuldenpositie in 

derdelen voor de voorzienbare toe-
komst enigszins gewaarborgd’, stelt 
Ter Haak.
De havengroep heeft over het boek-
jaar 2014 aanvullende maatregelen 
getroff en om de fi nanciële positie 
van de onderneming verder te ver-
sterken. Onder meer zijn leveran-
cierskredieten kwijtgescholden. 
Verder is het bedrijf samenwer-
kingsverbanden aangegaan met 
branchegenoten waardoor in 2014 
al een kostenbesparing van een half 
miljoen kon worden gerealiseerd, 
stelt het bedrijf.
Ter Haak verwacht verder dat 2014  
en 2015 een positief resultaat zul-
len laten zien. Tevens zegt het fa-
miliebedrijf in gesprek te zijn met 
een tweede bank, ‘die bereid lijkt 
om een veel hogere kredietfacili-
teit te verstrekken om de uitbrei-
ding van containervervoer over de 
rails te fi nancieren’.

het verslagjaar sterk afgebouwd van 
ruim 41 miljoen euro naar 17 mil-
joen euro eind 2013. Zorgwekkend 
is nog wel dat er aan het einde van 
het fi scale jaar nog steeds een nega-
tief eigen vermogen was van bijna 
zes miljoen euro. 

Positief is dat de Ter Haak Groep 
over 2013 het nettoverlies wist te re-
duceren van bijna 2,3 miljoen euro 
(2012) naar 1,3 miljoen euro en voor 
het eerst sinds lange tijd weer een 
positief bedrijfsresultaat (366.000 
euro) weet te melden tegen een ne-

gatief resultaat van 1,9 miljoen euro 
in 2012. 
Toch is de directie niet tevreden en 
stelt dat de resultaten van de reorga-
nisatie achterbleven bij de verwach-
tingen. Daarom heeft de huisbankier 
‘medio 2013 het krediet opgezegd’, 

meldt directeur Richard ter Haak bij 
de jaarrekening. Slechts door de 
komst van onder meer nieuwe inves-
teerders, waaronder het Rotterdam-
se bedrijf Peinemann, tevens een van 
de schuldeisers, en Harry Veltman, is 
‘het voortbestaan van de bedrijfson-

De Ter Haak Groep wist over 2013 weer een positief bedrijfsresultaat van 366.000 euro te behalen. Foto: Ter Haak

AMSTERDAM  Overslagbedrijf treft schikking met havenbedrijf rond huurachterstanden van de afgelopen jaren

Kwijtschelding schuld Ter Haak

Voortbestaan is voor de voorzienbare 

toekomst enigszins gewaarborgd.

VOORBEHOUD DOOR 
ACCOUNTANT
Cox & Partners Registerac-

countants wijst er in het 

accountantsverslag op dat het 

negatief vermogen van bijna 

zes miljoen euro samen met de 

langdurige verliezen en de 

lopende schuldensanering nog 

steeds een ‘ernstige onzeker-

heid’ vormt omtrent de 

‘continuïteitveronderstelling’ 

van de entiteit Ter Haak. Ook 

wijst de accountant erop dat 

deze pas eind 2013 aangesteld 

werd en daardoor ‘niet in staat 

is geweest’ de volledigheid van 

de opbrengsten over boekjaar 

2013 te controleren’ en of er 

‘eventuele correcties nodig 

zouden zijn’. 

UITVERKOOP
Ter Haak verkocht in het 

boekjaar 2013 een deel van de 

dochterondernemingen en 

bestaat nu naast enkele kleine 

activiteiten hoofdzakelijk nog 

uit het overslagbedrijf USA, 

binnenvaartoperator BCA en 

een distributiecentrum in 

Almere. Onder meer nam Ter 

Haak in 2013 afscheid van het 

minderheidsbelang (40%) in 

Cargo Company IJmond 

(opbrengst 70.000 euro). 

Container Company Amster-

dam kwam voor een koopsom 

van 4,5 miljoen euro in handen 

van Peinemann, terwijl het 

belang van 60% in Hazo 

Techniek bijna 145.000 euro 

opleverde. Verder ontving de 

Groep een half miljoen euro 

voor de verkoop van Exploita-

tiemaatschappij Amerikaha-

ven. Hierop werd een boekver-

lies van 835.000 euro geleden.

MEER RENDEMENT 
UIT UW E-COMMERCE 
LOGISTIEK

Woensdag 18 maart 2015 
Chassé Theater, Breda

PROGRAMMA:
ONTWIKKELINGEN EN TRENDS  |  PRAKTIJK: PHILIPS CONSUMER LIFE-
STYLE  |  UPS: MANAGING THE OMNICHANNEL RETURN PROCESS  |  
COMPLEXITEIT EN KANSEN VAN FULFILMENT  |  EEN EUROPEES AFHAALNET-
WERK BOUWEN  |  HET E-FULFILMENT WAREHOUSE VAN DE TOEKOMST

CONGRES
E-FULFILMENT

www.nieuwsbladtransport.nl/efulfi lment

|  NT-MEMBER ACTIECODE: EFF2015ABO

CONGRES
MARKETING
STRATEGIEËN 
VOOR TRANSPORT 
EN LOGISTIEK

Woensdag 18 maart 2015 
Chassé Theater, Breda

B2B-MARKETEERS ESSENTIALS:
LEADGENERATIE EN VERKOPEN VIA INTERNET  |  BEREIK KLANTEN 
MET PROFESSIONELE E-MAILMARKETING  |  TEKSTSCHRIJVEN  |  
EFFECTIEF METEN VAN SOCIAL MEDIA  |  SEO: WORD GEVONDEN OP
INTERNET  |  BASISVAARDIGHEDEN SALES

www.nieuwsbladtransport.nl/congresmarketing

|  NT-MEMBER ACTIECODE: CM2015ABO
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Yang Ming en UASC 
grootste groeiers

Duitse havens 
op Bargelink 

Nederland exporteert 
meest naar Duitsland

Valenciennes extended 
gateway MSC 

CONTAINERREDERIJEN
Yang Ming en UASC zijn de gro-

te groeiers in de top-20 van con-

tainerrederijen. Dat blijkt uit 

een analyse van SeaIntel, dat de 

vlootontwikkeling van de groot-

ste rederijen tussen 2007 en 

2016 onderzocht. Het Arabische 

UASC is de grootste groeier. De 

rederij stijgt met maar liefst 

tien plaatsen naar nummer elf. 

Iets anders opvallends is dat 

Maersk Line per 2016 niet meer 

de grootste zal zijn. Die positie 

wordt overgenomen door het 

Zwitserse MSC. 

BINNENVAART
De koepel Deltaport, waartoe de 

Duitse havens Wesel, Em-

melsum en Rhein-Lippe-Hafen 

behoren, heeft zich aangesloten 

op Bargelink.com, de online 

vrachtenbeurs voor de binnen-

vaart. Ze volgen daarmee het 

voorbeeld van de haven van 

Wenen. Bij Bargelink zijn onge-

veer 2.000 binnenschepen aan-

gesloten met een gezamenlijke 

vervoerscapaciteit van zo’n vijf 

miljoen ton. 

DE MARKT
Nederland was afgelopen jaar 

wederom de belangrijkste ex-

porteur naar Duitsland. In totaal 

kochten de oosterburen voor 

88,1 miljard euro in bij Neder-

landse bedrijven. Met name de 

chemische industrie en de ma-

chinebouw konden goede cijfers 

overleggen. Zo werd voor 24,3 

miljard euro aan minerale 

brandstoffen verkocht. Na 

Nederland is China de grootste 

exporteur richting Duitsland.

INLAND VERVOER
De Escaut Valenciennes Terminal 

wordt een ‘extended gateway’ 

van MSC in Antwerpen. Contar-

go North France, dat de terminal 

exploiteert, meldt een vergun-

ning van de Belgische douane te 

hebben gekregen. Het is de eer-

ste inlandterminal van Contargo 

die extended gateway van MSC 

wordt. Daarmee wordt vervoer 

van containers van en naar de 

Noord-Franse terminal mogelijk, 

zonder transitdocument.

KORT

FOLKERT NICOLAI

De opbrengst van de in Duitsland 
in te voeren tol voor personenau-
to’s zal, zoals voorspeld, 700 mil-
joen euro per jaar bedragen.

Experts hebben de raming tegen het 
licht gehouden en als ‘plausibel’ be-
oordeeld. De gehele opbrengst 
komt uit de zakken van buitenland-
se automobilisten, aangezien Duit-
se automobilisten door evenredige 
verlaging van de wegenbelasting 
voor de kosten van het ‘vignet’ wor-
den gecompenseerd.
Het grootste deel van de opbrengst 
leveren zakenreizen van hooguit 
één dag, namelijk 360 miljoen euro. 
Privéreizen zonder overnachting 
zullen nog eens 211 miljoen euro op-

leveren en vakantiereizen met over-
nachting 83 miljoen euro. Daar ko-
men nog wat opbrengsten bij voor 
zakenreizen met overnachting (31 
miljoen euro), andere ritten met 
overnachting (29 miljoen euro) en 
pendelverkeer (19 miljoen euro). 
Opgeteld kom je dan aan het bedrag 
dat verkeersminister Alexander Do-
brindt in het vooruitzicht stelde.
Van de opbrengst van 700 miljoen 
moeten naar schatting 200 miljoen 
euro aan beheerskosten worden af-
getrokken. Netto wordt de Duitse 
schatkist dus een half miljard euro 
beter van de tol.
Twee onafhankelijke economen 
hebben de raming van Dobrindt on-
derzocht en deze als aannemelijk, 
zelfs aan de conservatieve kant, be-
stempeld.

FOLKERT NICOLAI

Daimler acht de kans steeds gro-
ter dat ook Baden-Württemberg 
de ecocombi op zijn wegennet 
toelaat.

De Zuid-Duitse deelstaat neemt nu 
geen deel aan de proef die in delen 
van Duitsland met de ecocombi 
wordt gehouden. Maar daarin kan 
volgens Wolfgang Bernhard, de top-
man van de vrachtautodivisie van 
autofabrikant Daimler, verandering 
komen.
Zijn bedrijf heeft aan de deelstaats-
regering gevraagd op zeventien rou-
tes met ecocombi’s te mogen rijden. 
Dat heeft niet tot een onmiddellijke 
afwijzing geleid, zoals bij voorgaan-
de regeringen. De minister van eco-

nomische zaken van de deelstaat, 
Nils Schmid (SPD), nam het ver-
zoek welwillend in ontvangst. Er 
hebben al gesprekken met Daimler 
plaatsgevonden waarin Schmid de 
indruk wekte een toelating van lan-
gere voertuigcombinaties te over-
wegen.
Voorgaande regeringen vreesden al-
tijd dat de ecocombi lading van het 
spoor zou afsnoepen. Daar is bij de 
proef in Duitsland, maar ook bij-
voorbeeld in Nederland, niets van 
gebleken, reden dat de nieuwe rood-
groene deelstaatsregering in Baden-
Württemberg alsnog van mening 
lijkt te veranderen.
Daimler heeft Schmid voorgere-
kend dat zijn vervoerder Dachser 
met de ecocombi jaarlijks 17.000 
vrachtautoritten kan uitsparen.

WEGVERVOER WEGVERVOER

‘Pkw-Maut’ brengt 
700 miljoen euro op 

Stuttgart kijkt naar
toelating ecocombi

vorig jaar in een motie om wettelij-
ke trillingsnormen vast te stellen en 
de brief van de staatssecretaris is 
daar het antwoord op.
Maar de materie is volgens Mans-
veld zo complex dat het nog maar 
de vraag is of het wel mogelijk is om 
wettelijke normen vast te stellen, in 

welke gevallen die toegepast kun-
nen worden en wat er gedaan kan 
worden om de overlast terug te 
brengen. Een van de problemen is 
dat de mate van hinder afhankelijk 
is van de ondergrond, zoals leem-, 
zand- of veengrond. Ze heeft spoor-
beheerder ProRail eerder al op-
dracht gegeven om via een ‘maatre-
gelencatalogus’ een overzicht te 
geven van technische voorzienin-
gen om de overlast aan te pakken. 
Ze voegt daaraan toe dat de moge-
lijkheden vanwege de hoge kosten 
‘veelal zeer beperkt’ zijn en dat niet 
altijd zeker is dat technische maat-
regelen ook werken.
Op een aantal plaatsen zijn de afge-
lopen jaren overigens al maatrege-
len getroff en. Zo zijn er bij Arnhem 
en Utrecht zogenoemde otc’s, ofwel 
ondergronds trillingswerende con-
structies, aangebracht, zijn er bij 
Utrecht wissels verplaatst en wor-
den er tussen Zevenaar en de Duitse 
grens zogenoemde ‘dwarsliggerzo-
len’ gebruikt. Mansveld wil de Ka-
mer eind dit jaar nader informeren 
over het te volgen beleid.

ROB MACKOR

Staatssecretaris Wilma Mansveld 
wil trillingshinder van treinen 
gaan aanpakken, maar weet nog 
niet goed hoe. Ze wil de materie 
eerst verder onderzoeken. 

Dat is de strekking van een brief die 
ze maandag naar de Tweede Kamer 
heeft gestuurd, samen met een on-
derzoeksrapport van het Rijksinsti-
tuut voor Volksgezondheid en Mili-
eu (RIVM) over de problematiek. 
Die blijkt dermate ingewikkeld dat 
ze het parlement voorstelt om de 
zaak toe te lichten in een ‘techni-
sche briefi ng’, samen met het RIVM.
Over één ding is het onderzoeks-
rapport wel duidelijk: ‘Verreweg de 
meeste hinder en slaapverstoring 
wordt gerapporteerd in relatie met 
trillingen van goederentreinen.’ Dat 
blijkt uit een uitgebreide enquête 
onder bijna 5.000 mensen die bin-
nen 300 meter afstand van een 
spoorlijn wonen. Van hen meldt 
23% ernstige hinder door goederen-
treinen; voor passagierstreinen is 
dat 3 tot 4%. 

Slaapstoornissen
In Nederland wonen ruim 1,3 mil-
joen mensen (van zestien jaar en 
ouder) binnen de grens van 300 me-
ter. Daarvan meldt 20%, ofwel ruim 
een kwart miljoen, ‘ernstige hinder’ 
door spoortrillingen. Die bestaat 
niet alleen uit slaapstoornissen, 
maar bijvoorbeeld ook uit angst 
voor schade en waardeverminde-
ring van het huis, aldus de onder-
zoekers.
Uit het onderzoek blijkt verder dat 
de nu gehanteerde grenswaarde (3,2 
mm/s) voor trillingssterkte (Vmax) 
weinig zegt omdat ruim een half 
miljoen mensen last blijken te heb-
ben van trillingen onder dat niveau. 
Het RIVM vindt dat daar terdege re-
kening mee moet worden gehou-

den: ‘Aangezien het om een 
groot aantal mensen gaat, valt 
hier veel gezondheidswinst te 
behalen.’
Het instituut concludeert ver-
der voorzichtig dat omwonen-
den van spoorlijnen in het oos-
ten van het land de meeste last 
ervaren en, opmerkelijk genoeg, 
inwoners van ‘gebieden met een 
lage stedelijke dichtheid’. Dat 

kan echter vertekend zijn door 
het steekproef-eff ect, voegt het 
instituut eraan toe.
Trillingshinder staat nog rela-
tief kort op de politieke agenda. 
Een van de problemen is dat er 
nog geen duidelijke normering 
voor bestaat, in tegenstelling 
tot voor gevaarlijke stoff en en 
geluid. De Kamerleden Jansen 
en Neppérus vroegen Mansveld 

ONDERZOEK  Staatssecretaris Mansveld vraagt Kamer om geduld

Veel last van treintrilling  

Omwonenden 

van spoor in het 

oosten ervaren 

de meeste last.

Illustratie: Nourdin Kouch
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Air France-KLM Cargo is er niet 
in geslaagd in 2014 de grote ver-
liezen op de vrachtactiviteiten uit 
2013 (212 miljoen euro) terug te 
brengen. Integendeel het verlies 
is verder toegenomen.

Dat blijkt uit gepresenteerde  jaar-
cijfers over 2014. De veelgeplaagde 
vrachtdivisie leed een verlies van 
212 miljoen euro. Dat is tien miljoen 
euro meer dan in 2013. Over het 
laatste kwartaal van 2014 was er 
sprake van een verlies van 31 mil-
joen euro, tegen 18 miljoen een jaar 
eerder. In totaal hebben de gemeen-
schappelijke vrachtactiviteiten, in-
clusief die van dochter Martinair 
Cargo, de luchtvaartmaatschappij 
de afgelopen drie jaar een verlies 
van 650 miljoen euro opgeleverd.  
Sinds 2011 heeft de Frans-Neder-
landse vrachtcombinatie alleen 
maar rode cijfers geschreven.   
De verdere toename van de vracht-
verliezen over 2014 schrijft de lucht-
vaartmaatschappij geheel toe aan 
de staking van de Franse piloten 
eind vorig jaar. Zonder die acties 
zou het verlies vergeleken met 2013 
zijn geslonken met veertien miljoen 
euro tot 188 miljoen euro.

Capaciteit
Uit de jaarcijfers blijkt verder dat 
Air France-KLM Cargo vorig jaar de 
capaciteit op de vrachtvloot heeft 
afgebouwd met 7%, maar dat de to-
tale vrachtcapaciteit door de komst 
van nieuwe passagiersvliegtuigen 
met een grotere vrachtruimte nage-
noeg gelijk is gebleven aan die van 
2013 (-0,9%). De beladingsgraad 
van de totale vrachtvloot lag daar-
door slechts 0,1 procentpunt onder 
het peil van twee jaar geleden met 
63,1%. Netto heeft het steven naar 
minder vrachtcapaciteit dan ook 
niet veel  opgeleverd. 
De omzet van de vrachtdivisie 
kromp vorig jaar mede door verdere 

prijsdruk in de markt met 5% naar 
2,68 miljard euro. De vervoerde 
vrachttonnage daalde met bijna 3% 
naar 1,3 miljoen ton, terwijl Air 
France-KLM bij de zogeheten 
vrachtproductie, uitgedrukt in  ton-
kilometer vracht, 2,4% inleverde 
vergeleken met 2013. 
De cijfers laten verder zien dat de 
vrachtdirectie de gemiddelde kos-
ten per tonkilometer vracht vorig 
jaar wel heeft weten te reduceren en 
wel met 1,3%. Dat werd echter te-
nietgedaan door veel hogere daling 
van de gemiddelde opbrengsten per 
tonkilometer (-2%) als gevolg van 
de prijsdruk en overcapaciteit in de 
markt. 

Martinair
Air France-KLM Cargo blijft bij de 
presentatie van het jaarverslag de 
veertien vrachtvliegtuigen aanwij-
zen als de hoofdoorzaak voor de 
grote verliezen bij de vrachtdivisie. 
De vrachtvluchten, die grotendeels 
worden uitgevoerd door Martinair 
Cargo, zouden in 2014 verantwoor-
delijk zijn voor een verlies van 101 
miljoen euro, aldus de maatschap-
pij. De directie wil daarom vanaf 
april van dit jaar een begin maken 
met de verdere afbouw van de 
vrachtvloot, waarbij het aantal 
vrachtvliegtuigen eind 2016 is te-
ruggebracht naar vijf: twee B777F’s 
in Parijs en drie B747-400ERF’s bij 
Martinair op Schiphol, plus een re-
servetoestel B747400BCF. 
Deze reorganisatie moet in 2017 
zorgen voor een ‘operating break-
even’ voor de vrachtvloot, aldus de 
directie. De saneringsplannen zou-
den al onder grote druk van de 
KLM-directie zijn goedgekeurd 
door de ondernemingsraad van de 
luchtvaartmaatschappij, maar door 
de OR van Martinair zijn afgewezen. 
Daardoor zullen de plannen zeker 
vertraging oplopen, verwachten 
bronnen binnen de KLM. JV

LUCHTVRACHT

KLM ziet verliezen bij
vrachtdivisie stijgen

PostNL plukt al in 2014 de fi nanci-
ele vruchten van deze ingreep. Zo 
werd bij het postvervoer, nog steeds 
goed voor de helft van de omzet, vo-
rig jaar een besparing van 127 mil-
joen euro gerealiseerd door nieuwe 
pensioenafspraken en het schrap-
pen van de besteldiensten op maan-
dag. Het verhogen van de prijs van 
postzegels zorgde aan de inkom-
stenkant voor meer lucht. Daardoor 
werd de krimp in het postvolume 
(11%) grotendeels opgevangen. 
De pakketdivisie, waar PostNL op 
het internationale onderdeel nu een 
concurrent is van de zuster TNT, 
liet een omzetgroei van 6,4% naar 
854 miljoen euro zien, terwijl het re-
sultaat klom met 10% naar 98 mil-
joen euro. Het resultaat bij de oude 
pakketpost had veel hoger kunnen 

PostNL heeft door het groeiend 
pakketvervoer (8,8%), het af-
scheid van 15% van de aandelen in 
het verlieslijdende TNT en een in-
grijpende sanering bij de kwakke-
lende postdivisie vorig jaar een 
nettowinst van 226 miljoen euro 
neergezet.

De omzet bleef inclusief valuta-ef-
fecten met 4,2 miljard euro (+1%) 
nagenoeg gelijk aan die van 2013. 
Het bedrijfsresultaat verdubbelde 
tot 293 miljoen euro.
Het postbedrijf leed over 2013 nog 
een verlies van 170 miljoen euro. 
Dat was grotendeels toe te schrijven 
aan een forse maar eenmalige af-
schrijving op de aandelen TNT en 
voorzieningen voor een ingrijpende 
reorganisatie bij de postdivisie. 

uitvallen als PostNL de kosten voor 
de inkoop van onderaannemers in 
dit segment beter in de hand had 
kunnen houden. Tegenover de 
groeiende inkomsten uit het pak-
ketvervoer stond een extra kosten-
post van 45 miljoen euro voor het 
aantrekken van subcontractors. 
Met de bouw van meer onbemande 
ophaal- en afl everpunten hoopt 
PostNL de kosten te beperken voor 
de toekomst.

Internationaal
Het grote probleem voor PostNL 
lijkt nu de internationale maildivi-
sie te zijn. Die liet met een omzet 
van 1,7 miljard euro een negatief re-
sultaat van zes miljoen euro zien 
door tegenvallers in de Duitse 
markt bij dochter Postcon. JV

KOERIERS

Pakketvervoer van PostNL geeft 
Tante Pos steeds meer glans 

TNT Express gaat zich meer richten op het wegtransport. De vrachtvloot wordt vernieuwd met 

JOHN VERSLEIJEN

Een heroriëntering op de kleine 
en middelgrote klant, uitbouw-
van het Europese trucknetwerk 
en het verder uitbesteden van het 
luchttransport moeten van TNT     
weer een winstmachine maken. 

Dat was de strategische boodschap 
van de enthousiaste nieuwe top van 
het Nederlandse expresbedrijf op 
een analistendag in Londen vorige 
week. Het nieuwe management, 
waaronder opvallend veel ex-
DHL’ers, ontvouwde voor een leger-
tje internationale beleggers en ana-
listen verdere details hoe de 
verliesgevende Nederlandse koe-
rier weer op de rails kan worden ge-
zet en over drie tot vijf jaar weer 
klinkende  winstcijfers laat zien. 
Volgens topman Tex Gunning van 
TNT Express, ex-AKZO en Unile-
ver, is het bedrijf eigenlijk de laatste 
tien jaar ontspoord en heeft het 
toenmalige management nagelaten 
om voldoende te investeren in het 
netwerk van de expresvervoerder. 
Veel geld ging naar overnames in de 
nieuwe groeimarkten als China, 
Brazilië en India, terwijl het eigen 
netwerk, het hart van elke koerier, 
werd verwaarloosd, aldus Gunning.
TNT Express miste niet alleen een 
eenduidige bedrijfsstrategie en cen-
trale fi nanciële sturing, maar raakte 
door de verschillende buitenlandse 
avonturen versnipperd en vond 
zich daardoor eind 2013 aan het 
overnameloket van UPS.

Bedrijvendokter 
Die acquisitie mislukte en TNT 
moest zich onder de leiding van 
Gunning , die zich tijdens de analis-
tendag opwerpt als bedrijvendokter 
– ‘ik heb zulke turnarounds wel va-
ker begeleid’ – opnieuw uitvinden.
Centraal staat bij de 64-jarige top-
man niet langer de focus op de we-

markt is als zelfstandige pakketver-
voerder. Daarbij moet TNT wel de 
slag om het midden- en kleinbedrijf 
in Europa weten te winnen via een 
betere dienstverlening. Het sleutel-
woord is voor de oud AKZO-direc-
teur de ‘customer care’. Gunning: 
‘Qua omvang en schaalgrootte leg-
gen we het altijd af tegen DHL en 
UPS. We zullen het moeten hebben 
van onze dienstverlening aan het 
mkb. Daar ligt onze kans.’
Een betere dienstverlening begint 
volgens de topman bij een fors stuk 
onderhoud. ‘Er is jaren nauwelijks 
geïnvesteerd in het expresnetwerk.’ 
Gunning wil de komende jaren een 
bedrag van 800 tot 900 miljoen 

reldmarkt, maar Europa. Daarnaast 
moet het accent komen op het weg-
vervoer en niet langer op het dure 
luchtvrachtnetwerk, zegt hij. ‘We 
draaien eigenlijk 180 graden. Elke 
kilo die je verplaatst van de vliegtui-
gen naar de weg levert ons gewoon 
een extra bonus aan kostenbespa-
ring op.’ Daarnaast hekelt hij het 
ouderwetse prijsbeleid, de tanende 
dienstverlening en de jacht op grote 
klanten, waardoor TNT minder oog 
had voor het mkb en de balans in 
het klantenbestand zoek was. 
Behalve een afrekening met het 
strategieloze verleden maakt Gun-
ning duidelijk dat er voor de vierde 
koerier van de wereld nog best een 

TURNAROUND  Directie wil in vijf jaar bedrijf weer op de rails zetten

Ex-DHL’ers moeten  

Gezocht
Financieel gezond internationaal transportbedrijf, 

gespecialiseerd in het vervoer van 

hoogwaardig geconditioneerde luchtvracht,

gevestigd in de omgeving van Amsterdam/Schiphol

zoekt een:           

commercieel bedrijfsleider m/v 
die de groei van de afgelopen jaren kan

continueren en verder uitbouwen.

Beschikt u over de juiste kwalificaties? 

Stuur uw CV en motivatie onder vermelding

van nummer 18255 naar: 

customerdesk@ntpublishers.nl
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7Conjunctuur & Markt

De transportsector staat er conjunctureel precies zo voor als een jaar geleden. Alle drie in de Transportindex 

vertegenwoordigde modaliteiten draaien momenteel heel behoorlijk, net als aan het begin van vorig jaar. 

De binnenvaart blijft goed op stoom, met een deelindex van 111,68. Dat is weliswaar drie punten minder dan 

een week geleden, maar dat zegt op zo’n korte termijn niet zo veel. In vergelijking met twaalf maanden 

terug komt deze index een fractie hoger uit. Ook het wegvervoer lijkt zijn draai nu te hebben gevonden, met 

een stijging van zeventien punten in een week tijd naar 94,40 aan het begin van deze week. Dat is ietsje 

hoger dan een jaar eerder. De deelindex zeevaart steeg ruim vijf punten naar bijna 97.

TransportIndex Zeevaart Binnenvaart Wegvervoer

Mar '14 May '14 Jul '14 Sep '14 Nov '14 Jan '15

25

50

75

100

125

150

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 OP NIVEAU VAN JAAR GELEDEN

Japan Post en Kintetsu hebben 
via overnames van respectievelijk 
de Australische Toll Group en 
APL Logistics, onderdeel van re-
derij NOL, hun slag geslagen op 
de mondiale expeditiemarkt.

Japan Post telt een bedrag van 5,1 
miljard dollar neer voor de Austra-
lische expediteur Toll. Daarmee 
krijgt het Japanse staatsbedrijf in 
een klap expeditievestigingen in 
meer dan 55 landen in de wereld, 
waaronder Nederland.
Het Japanse postbedrijf stelt dat het 
zich na de overname kan meten met 
de grootste logistieke spelers in de 
markt. Qua omzet is het straks de 
vijfde dienstverlener van de wereld 
na grootheden als het Amerikaanse 
FedEx en UPS en het Duitse DHL, 
claimt Japan Post. 
De directie van Toll Group heeft de 
aandeelhouders opgeroepen in te 
stemmen met het genereuze bod 
van de Japanners, dat bijna 50% bo-
ven de beurswaarde van de Austra-
lische expediteur ligt.
Toll kreeg onder meer via de over-
name van expeditiebedrijf Baltrans 
een positie in de Nederlandse markt 
en heeft vestigingen in de Rotter-
damse haven en op luchthaven 
Schiphol. Het is nog onduidelijk of 
de nieuwe eigenaar de oude be-

drijfsnaam zal handhaven. 
Japan Post is nog steeds een staats-
bedrijf, maar zal dit najaar naar de 
beurs worden gebracht.  De acquisi-
tie van Toll en de nieuwe mondiale 
rol past bij deze beursgang.

Koopje
Kintetsu World Express (KWE) ver-
werft voor een bedrag van 1,2 mil-
jard dollar APL Logistics, onderdeel 
van de Singaporese rederij NOL. 
Het scheepvaartconcern wil met de 
opbrengst van de verkoop van de lo-
gistieke dochter de eigen fi nanciële 
positie versterken door de schulden 
verder af te bouwen. Daarnaast wil 
de rederij zich met de desinveste-
ring strategisch geheel concentre-
ren op de lijnvaartactiviteiten.  
Kintetsu verwerft met APL Logis-
tics vooral een sterkere positie in 
de VS, waar twee derde van de om-
zet wordt behaald. De logistiek 
dienstverlener telt onder meer 
GM, Chrysler en Walmart tot haar 
klanten. Kintetsu zal APL Logistics 
als zelfstandige organisatie vanuit 
Singapore voortzetten. Volgens 
analisten heeft KWE veel te veel 
betaald voor het bedrijf, maar fi -
nanciële experts zeggen dat door 
de lage rente in de Japanse markt 
de acquisitie eigenlijk een koopje is 
voor KWE. JV

EXPEDITIE 

Foto: Wikimedia

Kintetsu en Japanse 
Post op overnamepad

FOLKERT NICOLAI

In het laatste kwartaal van vorig 
jaar zijn in het Europese wegver-
voer de prijzen met 3% gedaald in 
vergelijking met hetzelfde kwar-
taal van een jaar eerder. Maar de 
dieselprijs daalde nog sterker.

Dat komt naar voren uit de Trans-
port Market Monitor van consul-
tant Capgemini en vrachtuitwisse-
lingsplatform Transporeon. De 
zogenoemde prijsindex daalde in 
het vierde kwartaal naar 98,2. Het 
kwartaal ervoor was de stand nog 
99,4 en een jaar eerder 101,2.
De dieselindex daalde in de laatste 
drie maanden van vorig jaar met 
7,2% tot 93,7, als gevolg van de 
scherpe daling van de olieprijzen. 

Deze dieselprijsdaling heeft de weg-
vervoerbranche – nog – niet doorge-
geven aan de opdrachtgevers.
De capaciteitsindex steeg in het 
vierde kwartaal krachtig van de 
maand oktober op november, naar 
een vrij hoge 110, maar daalde in de-
cember weer even hard naar rond 
de 85. Dat laatste was aan de kerst-
drukte te danken.
De prijs- en capaciteitsindices lie-
ten de laatste vijf jaar een tamelijk 
gelijkmatig patroon zien. Telkens in 
het eerste kwartaal gaat de prijsin-
dex tijdelijk fl ink omlaag tot waar-
des van in de 90 punten, waarna een 
herstel tot rond de 100 volgt voor de 
rest van het jaar. In de jaren daar-
voor, vanaf het crisisjaar 2008 tot en 
met eind 2009, was het verloop veel 
grilliger.

WEGVERVOER

Vrachtprijzen dalen 
minder dan olieprijs

 gehuurde vrachtvliegtuigen. Foto: TNT

pallet’, beter verkopen aan de markt. 
‘Dat is een asset waarover de con-
currentie niet beschikt’, zegt hij. 

Veteranen
Gunning heeft voor zijn ambitieuze 
plan het afgelopen jaar een groot 
deel van het topmanagement ver-
vangen door wat hij ‘veteranen en 
corporate tigers’ noemt. Zo moet de 
Zweed Martin Södergård, 25 jaar in 
dienst geweest bij concurrent DHL, 
het Europese expresnetwerk onder-
handen nemen. Södergård, onder 
meer verantwoordelijk voor de ver-
huizing van expreshub van DHL van 
Brussel naar Leipzig, moet de capa-
citeit van het wegvervoernetwerk 
met 50% vergroten en de doorloop-
snelheden met 10 tot 20% verbete-
ren. De Zweed noemt het trucking-
netwerk de kroonjuwelen van het 
koerierbedrijf. ‘We zijn daar al 
marktleider, over twee jaar zijn we 
gewoon onverslaanbaar.’ De verou-
derde vloot van 55 vrachtvliegtuigen 
wil hij verder binnen twee jaar ‘qua 
prijs en dienstverlening’ laten con-
curreren met zijn oude werkgever.     
Ian Clough, die de afgelopen vijf 
jaar het zwaar verliesgevende DHL 
in de VS weer winstgevend heeft ge-
maakt, moet het grensoverschrij-
dend Europese pakjesvervoer van 
TNT aanpakken. Hij heeft al 70% 
van het oude management vervan-
gen die hij verantwoordelijk acht 
voor het verlies aan markaandelen 
van de afgelopen jaren en de minde-
re serviceniveaus bij de grootste 
TNT-divisie (omzet 2,7 miljard 
euro). Volgens Clough was er een te 
grote focus op de landendivisies, 
waardoor een deel van de kracht 
van het geïntegreerde Europese 
netwerk niet werd benut. TNT is nu 
volgens Clough met een marktaan-
deel van 12% de nummer drie van 
Europa na DHL (19%) en UPS 
(16%). Of die achterstand wordt in-
gehaald vindt hijniet zo belangrijk.

euro steken in nieuwe geautomati-
seerde depots voor het wegvervoer 
en nieuwe IT-systemen. Ook de     
Europese expresdraaischijf op de 

Waalse luchthaven van Luik gaat op 
de schop. 
Volgens Gunning moet de gehele 
pakketbestelling van TNT in Euro-

pa een ‘industrieel proces’ worden 
met volledig geautomatiseerde de-
pots en een door slimme IT aange-
stuurde distributie tussen de hon-

derden hubs en depots. Daarnaast 
wil hij de kracht van het eigen Euro-
pese netwerk van TNT, zoals de 
‘unieke combinatie van pakket en 

TNT Express redden 

We zijn met TNT Road al marktleider, 

maar over twee jaar onverslaanbaar.
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8 Feature

Nederland koploper 
in zelfrijdend peloton
ERIK STROOSMA

‘In Nederland zien we over vijf jaar zelfrijdende trucks op de snelweg’, verwacht 

Bastiaan Krosse van TNO. Als het aan de transportsector en de minister ligt, 

krijgt hij gelijk. Dat het technisch mogelijk is, liet Scania recent op de A28 zien. 

De truckbouwer is niet de enige die hiermee bezig is. Verschillende partijen staan 

te trappelen om zelfrijdende voertuigen op de weg te brengen.
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Z wolle was 9 februari even het centrum 
van de transportwereld. De eerste de-
monstratie met platooning op de open-
bare weg in Nederland trok enorm veel 
media-aandacht. Met dank aan minister 
Schultz van Haegen, die plaatsnam in 

een van de zelfrijdende trucks van het ‘treintje’.
De organisatoren van de demonstratie ‘gecontroleerd 
bumperkleven’, TLN en Scania Nederland, vinden in de 
minister van Infrastructuur en Milieu een warm pleit-
bezorger. Om grootschalige testen met zelfrijdende au-
to’s op de openbare weg in Nederland mogelijk te ma-
ken, wil Schultz de Wegenverkeerswet aanpassen. Een 
voorstel daartoe kreeg eind vorige maand de steun van 
de ministerraad. In Zwolle meldde de minister dat er 
inmiddels, behalve die van TLN en Scania, nog vier an-
dere aanvragen waren ingediend bij de RDW om testen 
te houden met zelfrijdende vracht- en personenwa-
gens. Volgens de dienst wil een consortium van TNO en 
DAF, de provincie Gelderland en Wageningen UR en 
het cluster Railsystemen van het Transport Institute 
van de TU Delft (proef met zelfrijdende auto’s als na-
transport voor treinreizigers) nog dit jaar testen hou-
den. Het Dutch Automated Vehicle Initiative (DAVI), 
dat in november 2013 met Schultz een rit met zelfrij-
dende personenauto’s maakte op de A10 bij Amster-
dam, heeft in 2016 een nieuwe demonstratie gepland.

Rijden zonder handen 
De testrit van Scania krijgt voorlopig geen vervolg in 
Nederland, zo laat manager communicatie Nico van der 
Klugt weten. ‘Het Scania Technical Centre in Södertäl-
je is al ruim vijf jaar bezig met platooning. In Zweden zijn 
met testtrucks al meer dan 20 miljoen kilometers afge-
legd op de openbare weg. Wij hebben een eigen trans-
portbedrijf, Scania Transport Laboratory, waarmee we 
onderdelen vervoeren tussen de fabrieken in Södertälje 
en Zwolle. Een gedeelte van dat traject leggen die trucks 
aan elkaar gekoppeld rijdend af. De research en deve-
lopment-afdeling in Zweden is ook al bezig met de vol-
gende stap. Bij de demonstratie op de A28 stuurden de 
twee ‘volgauto’s’ nog zelfstandig. Er worden nu proe-
ven gedaan waarbij ook het stuursysteem automatisch 
de bewegingen van de voorste truck van het konvooi 
volgt. Rijden zonder handen dus. Tests daarmee op de 
openbare weg in Zweden en Duitsland staan gepland 
voor 2018. Wellicht dat dan ook weer een demonstratie 
in Nederland wordt gehouden. Overigens zet Scania 
volgend jaar al geheel onbemande trucks in. Die gaan 
op een afgesloten terrein dienstdoen bij een mijn in 
Noorwegen.’ 

Hoewel Scania in Europa een leidende rol heeft op het 
gebied van platooning  – de EU betaalt bijvoorbeeld mee 
aan het researchprogramma van de Zweden – zit ook de 
concurrentie niet stil. In Nederland doet DAF samen met 
het Havenbedrijf Rotterdam en TLN mee aan een test-
programma van TNO. Dit consortium wil ‘treintjes’ met 
zelfrijdende vrachtwagens binnen vijf jaar op de weg 
brengen in Nederland. Om te beginnen in het havenge-
bied van Rotterdam. ‘Een gebied dat daarvoor bij uitstek 
geschikt is’, aldus programmamanager automatisch rij-
den Bastiaan Krosse van TNO. ‘Op de A15 rijden vracht-
wagens nu eigenlijk al vaak in ‘treintjes’ achter elkaar.’ 
Het consortium wil nog dit jaar beginnen met praktijk-
testen in het havengebied. Krosse: ‘Met het havenbedrijf 
zoeken we nu naar geschikte locaties. We willen tests 
houden op afgesloten terreinen, autoluwe openbare we-
gen op bijvoorbeeld de Maasvlakte en uiteindelijk ook op 
de A15. Op de snelweg zullen we in eerste instantie geen 
proeven houden met coöperatief zelfrijdende vrachtwa-
gens, maar eerder met speciaal geprepareerde trucks 
waarmee we zoveel mogelijk informatie verzamelen over 
wat een vrachtwagen allemaal tegenkomt als hij op dat 
traject rijdt.’ 
Voordat de DAF’s van het consortium kilometers gaan 
maken in het Rotterdamse havengebied zijn ze eerst 

partijen bij elkaar brengen, is misschien wel onze be-
langrijkste bijdrage aan dit verhaal.’ 
Ook Schultz is van mening dat samenwerking de sleu-
tel is waarmee de deur naar zelfrijdende voertuigen op 
de Nederlandse en Europese wegen opengezet kan 
worden. De minister wil de komende jaren vooral be-
nutten om ervaring op te doen met deze techniek. Bij 
Scania in Zwolle zei zij die ervaringen te willen delen 
met andere koplopers op dit gebied, zoals Duitsland, 
Zweden en het Verenigd Koninkrijk. ‘Op die manier 
kunnen we tot een gezamenlijke internationale agen-
da komen’, aldus de minister. ‘Het Europees voorzit-
terschap van Nederland in de eerste helft van 2016 is 
een goede gelegenheid om dit onderwerp bij de kop te 
pakken.’ 

nog te zien in Helmond. Daar vindt van 25 tot en met 1 
april het mobiliteitsinnovatie-evenement Automotive 
Week plaats. Onderdeel van het programma is een de-
monstratie met twee virtueel gekoppelde vrachtwagens 
waarbij een chauff eur rijdt en de tweede zowel geen rij- 
als stuurtaak heeft. De trucks gaan 25 maart rijden op 
een afgesloten gedeelte van de N270 bij Helmond. TNO 
hield daar vlakbij, op de A270, al eerder proeven met 
coöperatief rijdende auto’s. 
TNO was, samen met de provincie Gelderland, Wagen-
ingen UR, TU Delft en innovatieplatform Connekt ook 
betrokken bij het onderzoek naar een proef met zelfrij-
dende personenbusjes in Ede en Wageningen. Als Pro-
vinciale Staten van Gelderland hiermee deze week in-
stemmen, gaat daar de eerste langdurige proef met deze 
vorm van vervoer op de Nederlandse openbare weg van 
start. De twee busjes rijden overigens geheel auto-
noom, dus zonder chauff eur. Als de proef de steun krijgt 
van de Gelderse Statenleden zou dit de eerste plek in 
Europa zijn waar dit gebeurt. De provincie repte eerder 
al van een wereldprimeur, maar bleek bij nader inzien 
te zijn afgetroefd door Abu Dhabi.
Het is de bedoeling dat de twee busjes, die elk plaats 
bieden aan acht personen, vanaf mei gaan rijden tussen 
station Ede-Wageningen en het universiteitsterrein in 
Wageningen. In de eerste maanden zal dit nog gebeu-
ren zonder passagiers. Vanaf november vervoeren ze 
ook personen. De proef duurt tot 1 juli 2016. De kosten 
zijn ongeveer 2,5 miljoen euro. Volgens een woordvoer-
der van de provincie Gelderland is het nog geen gelo-
pen race of het voorstel het haalt. ‘Het wordt nog span-
nend’, meldt hij. 

Verbindende rol 
Dat TNO opduikt bij vrijwel alle initiatieven in Neder-
land met zelfrijdende voertuigen, is geen toeval. ‘Hoe-
wel wij zelf ook aan de techniek werken – en het gedrag 
en beleid ten aanzien van dit onderwerp – spelen wij 
vooral een verbindende rol’, geeft Bastiaan Krosse aan. 
‘Voor een snelle en succesvolle invoering van coöpera-
tief en zelf rijdende auto’s is een goede samenwerking 
tussen alle betrokken partijen een vereiste. De verschil-
lende voertuigen moeten straks bijvoorbeeld wel alle-
maal met elkaar en de weg kunnen communiceren. 
Daarvoor is standaardisatie en dus samenwerking no-
dig met alle relevante stakeholders; weggebruikers, 
overheden, fabrikanten, dienstverleners, et cetera. Die 

Vrachtwagens rijden op

de A15 nu eigenlijk al vaak

in ‘treintjes’ achter elkaar.

Deze zelfrijdende truck rijdt een keurige 1,1 seconde achter zijn voorganger. Foto’s: Scania

Voor het wegtransport zijn 

onbemande voertuigen volop in 

ontwikkeling. Ook aan vracht-

schepen zonder bemanning 

wordt gewerkt. Maar waar 

blijven de onbemande goederen-

treinen?

Dat spoor achterloopt gaat er bij 

directeur Ad Toet van Koninklijk 

Nederlands Vervoer niet in: 

‘Volautomatische onbemande 

treinen zijn er in het personen-

vervoer natuurlijk allang. In 

Nederland nog niet. De politiek 

en het publiek zijn er blijkbaar 

nog niet aan toe. De metrostel-

len voor de Noord/Zuidlijn 

worden bijvoorbeeld standaard 

geleverd zonder bestuurders-

stoel. Voor een meerprijs heeft 

Amsterdam ze nu mét besteld. In 

tegenstelling tot het wegvervoer 

valt er voor het spoorgoederen-

vervoer, bijvoorbeeld op het vlak 

van brandstofbesparing, ook niet 

veel voordeel te behalen met 

onbemand rijden.’ 

Tatjana Luther-Engelmann, 

woordvoerder van het moeder-

bedrijf van DB Schenker Rail 

Nederland: ‘Technisch kan het, 

maar het zou niet geaccepteerd 

worden. Daarom zijn wij er niet 

mee bezig.’ 

ProRail geeft aan nog geen 

verzoeken ontvangen te hebben 

voor proeven met autonoom 

rijdende goederentreinen. 

‘Wettelijk is het ook niet 

toegestaan’, laat een woordvoer-

der weten. ‘De machinist speelt 

nu nog een cruciale rol bij de 

veiligheid. Hij zorgt er bijvoor-

beeld zelf voor dat een trein 

tijdig stopt voor een rood sein. 

Pas als een trein zo’n sein dreigt 

te passeren, grijpen de beveili-

gingssystemen in.’

Waar blijft de onbemande 
goederentrein? 
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Van 2-0 achter 
naar voorsprong

wimpel in geslaagd is. Neele-Vat heeft een kleine 600 
mensen op de loonlijst staan en draait een ‘schone’ jaar-
omzet – dat wil zeggen exclusief voorschotten – van 
ruim 200 miljoen euro. Waarmee het is uitgegroeid tot 
een van de grootste familiebedrijven in de Rotterdamse 
logistieke sector.
‘Het huwelijksaanzoek kwam van Ruud Vat. Ik heb er 
lang over nagedacht en uiteindelijk ‘Ja’ gezegd op een 
paar voorwaarden. Belangrijkste daarvan was dat ik de 
baas zou blijven. Dat is niet omdat ik dictatoriaal ben 
ingesteld of zo, maar omdat ik mijn eigen bedrijf al 27 
jaar lang volgens mijn eigen inzichten had geleid en het 
niet zag zitten om onder of naast iemand te moeten 
werken.’ Vat stemde daarmee in.
De fusie werd eind september vorig jaar wereldkundig 
gemaakt en is om boekhoudkundige redenen formeel 
per 1 januari 2014 ingegaan, maar feitelijk zijn de bedrij-
ven pas vanaf begin dit jaar samengegaan. ‘We willen 

Z egt Ron Neele (58), CEO van Neele-Vat 
Logistics, dat vorig jaar ontstond uit een 
fusie van VAT Logistics van Ruud Vat en 
Neele Logistics. De start van Neele had 
ook bijna niet Rotterdamser kunnen 
zijn: in 1966 begon zijn vader in een 

voormalig sigarenwinkeltje in IJsselmonde, aan de 
voet van de Brienenoordbrug over de Nieuwe Maas, 
voor zichzelf als expediteur.
Zoon Ron is weliswaar grootaandeelhouder van de 
tweede generatie, maar heeft het bedrijf in feite van de 
grond af aan opgebouwd. ‘Ik ben met 2-0 achterstand 
begonnen’, blikt hij terug. ‘Ik was advocaat vennoot-
schapsrecht  toen mijn vader me vroeg het bedrijf over 
te nemen. Dat had toen twee mensen in dienst en was 
praktisch failliet. Het heeft me heel wat slapeloze nach-
ten gekost om de boel te redden en om te keren.’
Het huidige fusiebedrijf bewijst dat hij daar met vlag en 

In dit dossier besteden we 

veel aandacht aan de 

Duitse deelstaat Noordrijn-

Westfalen, voor de 

Nederlandse logistieke 

sector zakelijk gezien een 

van de belangrijkste 

regio’s. Duisburg heeft niet 

voor niets nog steeds een 

sterk groeiende haven – en 

die positie wordt voorlopig 

niet bedreigd. Daarnaast 

een interview met de 

Nederlandse vrachtbaas 

van Keulen-Bonn Airport, 

Frans van Hessen, en een 

portret van Neele-Vat: ook 

voor hen is de Duitse 

markt belangrijk.

ROB MACKOR

‘Ik denk wel eens dat er Maaswater in plaats van bloed door mijn aderen 
stroomt. Rotterdam is nu eenmaal het centrum van onze wereld.’
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is gewoon stervensduur en het gevolg daarvan is dat de 
logistiek naar de Gallemiezen gaat’. 
Op het uitgangspunt ‘om nooit meer een vierkante me-
ter loodsruimte in Rotterdam te bouwen’, maakt hij wel 
één belangrijke uitzondering, namelijk de opslag van 
gevaarlijke goederen. Neele Vat heeft net de vergunnin-
gen rond om het bestaande distributiecentrum op de 
Maasvlakte met 12.000 vierkante meter uit te breiden 
voor de opslag van gevaarlijke goederen. ‘Dat is een 
enorme groeimarkt. In elk dorp in Nederland zitten wel 
bedrijven met eigen opslag van gevaarlijke stoff en, die 
fors moeten investeren omdat de eisen steeds strenger 
worden. Dat is voor de meeste onbegonnen werk en dus 
moeten ze op zoek naar een gespecialiseerde logistieke 
dienstverlener.’
Die trend is al een tijd aan de gang, merkt Neele. ‘Zo 
hebben we vorig jaar nog twee grote klanten binnenge-
haald, die halsoverkop opslagruimte nodig hadden.’ 
Overigens is het begrip ‘gevaarlijk’ in sommige gevallen 
relatief, vertelt hij. ‘Spuitbussen gelden bijvoorbeeld 
ook als gevaarlijke lading. Niet omdat die spontaan zou-
den exploderen, maar omdat die in geval van brand ver-
anderen in projectielen, waar geen brandweerman zich 
in de buurt waagt. Vandaar dat je aerosols altijd achter 
gaas moet opslaan.’
Er is overigens nog een reden waarom hij denkt dat de 
vraag naar opslagruimte voor gevaarlijke lading in het 
Rotterdamse havengebied de komende jaren zal toene-
men, namelijk de teruggang van de petrochemie in het 
gebied. ‘Die is al aan de gang en ik verwacht dat de sec-

tor de komende jaren verder terrein gaat verliezen, aan 
onder meer het Midden Oosten, waar de afgelopen ja-
ren veel nieuwe productiecapaciteit is gebouwd. Dat 
betekent dus dat er de komende jaren meer chemische 
lading ingevoerd zal worden en daar is uiteraard weer 
extra opslagruimte voor nodig’, voorspelt Neele. Beide 
ontwikkelingen samen geven hem zoveel vertrouwen in 
de uitbreiding op de Maasvlakte dat die volledig op ei-
gen risico, dat wil zeggen zonder contracten met klan-
ten, wordt uitgevoerd. ‘Ik zie dit project absoluut zit-
ten’, zegt hij.
Neele Logistics gold in de Rotterdamse expeditie-sec-
tor jarenlang als Duitsland-specialist, maar volgens 
Neele is dat al heel lang achterhaald: ‘Duitsland is bin-
nen Europa nog steeds onze belangrijkste markt, maar 
vertegenwoordigt niet meer dan zo’n 10% van de omzet 
van de groep. Toch vinden we het helemaal niet erg dat 
veel klanten ons nog steeds als Duitsland-specialist 
zien, want die hebben vaak ook behoefte aan logistieke 
dienstverlening in andere landen. Nou, daarbij zijn wij 
ze dan graag behulpzaam’, lacht hij.

China
Er is nog een reden waarom de oosterburen een speci-
ale positie binnen de groep hebben. ‘Duitsland was 
vroeger de fabriek van de wereld, maar China heeft die 
positie grotendeels overgenomen. Bedrijven die vroe-
ger zelf producten in Duitsland maakten, besteden dat 
nu uit aan China. Maar vervolgens moeten die spullen 
wel hier naartoe worden vervoerd en opgeslagen en ge-
distribueerd worden. Dat zijn dus hele interessante 
klanten omdat elke zending wel vijf of zes opdrachten 
genereert.’ Belangrijke regio’s in dit opzicht zijn Stutt-
gart, waar veel aanbieders van huishoudelijke appara-
tuur zitten, Osnabrück/Bielefeld (keukens/meubelen) 
en Wuppertal/Dortmund (staalproducten).
Daarnaast is Neele Vat een van de grootste klanten van 
de Beieren-shuttle op Neurenberg en München, die Eu-
ropean Gateway Services en TX Logistik in 2012 hebben 
opgezet. Ron Neele is er tevreden over, maar ziet nog te 
weinig groei. ‘De reden? Het wegvervoer is zo goedkoop 
dat de trein daar in veel gevallen amper tegenop kan. In 
het geval van München, toch bijna negenhonderd kilo-
meter vanaf de Maasvlakte, is de trein wel wat goedko-
per dan de vrachtwagen, terwijl het vervoer een dag lan-
ger duurt. Daar is wel wat markt voor, dus blijven we de 
trein steunen, want ik verwacht dat het wegvervoer 
vroeg of laat toch teruggedrongen zal worden door de 
invoering van allerlei milieuheffi  ngen en tolsystemen. 
En op het moment dat het zover is, willen wij een voor-
sprong hebben.’

Ron Neele geeft 

‘geen euro’ meer 

uit aan nieuwe 

loodsruimte in 

Rotterdam.  

Foto: Ries van 

Wendel de Joode

het proces van herschikken en bundelen rond het eind 
van het eerste kwartaal afronden en dan gaan we een 
nieuw vijfjarenplan schrijven’, zegt hij, gevraagd naar 
de toekomstplannen.
Daar komt niet alleen in te staan welke kant Neele-Vat 
op moet, maar vooral ook wat het bedrijf in elk geval niet 
gaat doen. ‘Voorbeelden? Geconditioneerd vervoer is er 
zo één. Dat is een hele mooie markt, maar niet de onze. 
Je kunt daarin alleen succesvol zijn, als je daarin hele-
maal gespecialiseerd bent, en dat zijn wij niet. Een ande-
re is de markt van accijnsgoederen, zoals drank en siga-
retten. Die kent een veel te hoog afbreukrisico.’
Ook zal de groep ‘geen euro’ meer steken in uitbreiding 
van de eigen opslagcapaciteit in de haven van Rotter-
dam. In totaal gaat dat om zo’n 150.000 vierkante me-
ter, waarvan zo’n 90% in het Rotterdamse havengebied 
staat. Neele: ‘Ik vind het als Rotterdammer vervelend 
om te zeggen, maar de haven heeft zich volledig uit die 

markt geprijsd. Ik heb laatst nog een project voor de 
Maasvlakte doorgerekend en kwam uit op een kostprijs 
van bijna tachtig euro per vierkante meter loodsruimte 
per jaar. Dat is veel en veel te veel, in Brabant is het de 
helft. Ik roep dat al jaren tegen het Havenbedrijf, maar 
dat trekt zich daar niets van aan.’

Containers tellen
De kwestie zit hem hoog, blijkt uit het vervolg van zijn 
relaas. ‘In Rotterdam zijn we enorm goed in teu’s tellen 
(twintigvoets eenheden – red.). Kijk maar naar publica-
ties van het Havenbedrijf, waarin het steevast over aan-
tallen containers gaat. Nou, een grotere fout kun je niet 
maken. Het staat wel mooi, die grote aantallen, maar 
containers die direct doorgevoerd worden, leveren bij-
na geen toegevoegde waarde op. Die ontstaat pas als je 
de deur van de container openmaakt, maar dat wordt 
nog steeds miskend. De grond in de Rotterdamse haven 

Wegvervoer is zo goedkoop, 

daar wint spoor niet van.
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Haven Duisburg 

T ijdens de tweede Duits-Nederlandse 
logistieke conferentie, die volgende 
week in Duisburg plaatsvindt, geeft 
Peter Colon, consultant bij Buck Con-
sultants, een marktanalyse. Omdat 
ook een achterlandhaven als Duisburg 

opgenomen is in mondiale transportketens, schetst 
Colon eerst de ontwikkelingen van de afgelopen tien 
jaar. Niet zonder reden: beleid wordt in een vroeg sta-
dium bepaald, maar het duurt jaren voor nieuwe ha-
vens of terminals in gebruik genomen kunnen worden.
‘Tien jaar geleden was de sky nog de limit’, zegt Colon. 
Verschillende havens liepen tegen het maximum van 
hun capaciteit aan. Als we de focus leggen op de contai-
neroverslag, dan zien we dat Rotterdam in 2003 een
capaciteit had van 7,5 miljoen teu, met een bezettings-
graad van 95 procent. Hamburg haalde een bezettings-
graad van 88 procent, Le Havre scoorde zelfs 103 pro-
cent, bij een capaciteit van 2 miljoen teu.
Concentreren we ons op de havens van Antwerpen, Rot-
terdam en Hamburg, dan wisten die tussen 2004 en 2013 
te groeien met respectievelijk 142, 140 en 133 procent. Dat 
is een fl inke toename, zeker als we ons realiseren dat we 
in dit decennium te maken kregen met een ongekende 
wereldwijde economische crisis. De groei valt echter in 
het niet bij de explosieve vrachttoename die de havens 
in het Verre Oosten laten zien, en dan met name in Chi-
na, waar groeicijfers van 400 tot 500 procent worden ge-
rapporteerd over de afgelopen 10 jaar. Overigens zal niet 
iedereen zich ervan bewust zijn dat de sterkste niet-Chi-
nese groeier de haven van Dubai is, met een toename van 
212 procent. In dat licht bezien, valt de groei van Antwer-
pen (42 procent) tegen, terwijl dat in West-Europa de 
snelst groeiende containerhaven is.

Duisburg op een na sterkste groeier
Laten we het mondiale geweld van de zeehavens achter 
ons en concentreren we ons op de groei tussen 2009 en 
2013, dan valt Duisburg op als de haven met de op een 
na sterkste groei, direct achter het Griekse Piraeus. 
Duisburg wist in die jaren een groei van 321% te realise-
ren. 
Wie naar de uitbreidingsplannen van de West-Europe-
se havens en terminals kijkt, krijgt de indruk dat de bo-

MELS DEES

De economieën in het 
Verre Oosten en de 

Pacifi c groeien sterker 
dan die van West-
Europa. Daarnaast 

veranderen fenomenen 
als 3D-printing, 

Uberfi cation, reshoring 
en e-commerce de 

supply chain ingrijpend. 
Toch blijft de positie van 

Duisburg sterk. ‘Het 
grootste gevaar is hun 

eigen succes.’

B2B Contentmarketing
Het is waar, B2B-marketing is wezenlijk 
anders dan marketing gericht op 
consumenten. ‘B2B Contentmarketing’ 

is een boek vol waardevolle 
handvatten.€ 19,95

Linkedin Marketing
Als je op zoek bent naar nieuwe klanten 
kun je niet buiten Linkedin. Nagenoeg 
alle professionals zijn daar terug te 

v inden. Leer deze netwerktool
optimaal te gebruiken.

Online Marketing Expert 
Is online marketing nog (te)veel 
abracadabra voor je? Dan moet je dit 
boek lezen: in sneltreinvaart en op 

heldere wijze inzicht in de digi-
tale marketinginstrumenten.

Speciaal

geselecteerd

www.moevers.nl

€ 12,50

€ 16,00

Strategische 
marketing
Een paar gewetensvragen: 
Hoeveel tijd besteedt u aan 
marketingstrategie? 
Heeft u een scherp beeld wie 
uw organisatie moet bereiken? 
Welke boodschap wilt u over-
brengen? Het zijn zomaar een 
paar vragen die relevant zijn 
voor uw marketingbeleid. 
In deze titel wordt u geïnspireerd 

Exporteren doe je zo
Succesvol exporteren betekent onder 
meer aansluiten op de wensen van de 
doelgroep. Deze titel beschrijft het proces 

van a tot en met z. Daarbij is 
veel aandacht voor marketing.€ 34,45

Marketing, de essentie
Hedendaagse marketing draait volledig 
om het creëren van klantwaarde en het 
opbouwen van winstgevende klant-

relaties. Dit boek geeft inzicht 
om die doelstelling te bereiken.

Scoren met content marketing
Content marketing is een wereldwijd 
fenomeen en alternatief voor traditionele 
marketing en reclame. Dit boek laat 

zien wat het oplevert en hoe je 
het concreet kan toepassen.

€ 59,95

€ 24,95

voor een vernieuwend marketingbeleid. 
Onderscheid u van vele collega’s. Het kan! 

In ‘Strategische marketing’ leest u hoe.

€ 36,00

NIEUWSBLAD TRANSPORT  25 FEBRUARI-3 MAART 2015



13Duisburg (Noordrijn-Westfalen)

heeft weinig te vrezen

Illustratie: Edward Ouwerkerk

zouden control towers ingericht moeten worden die 
het proces aansturen en de keuze maken voor andere 
modaliteiten dan de trein of voor alternatieve routes. 
Slechts zo zijn problemen te ondervangen.’ Volgens Co-
lon zou een dergelijke control tower een functie hebben 
bij een strategische schakel in het proces en vooral 
voorzien in het uitwisselen van data. ‘Door gegevens 
tussen alle partijen uit te wisselen kan het serviceni-
veau verbeteren en ontstaat meer fl exibiliteit als inge-
speeld moet worden op veranderingen in de keten.’ 
Voorwaarde is wel dat partijen die elkaars concurrent 
zijn, nauw gaan samenwerken.

Gesproken over treinverbindingen, hoe ziet Colon de 
ontwikkeling van rechtstreekse spoorverbindingen tus-
sen West-Europa en China? ‘Grootschalig is deze trans-
portvorm nog niet, toch is er een markt voor.’ Qua tran-
sittijd zit railtransport tussen lijnvaart en vliegtuig in, 
met 15 dagen transporttijd. Colon: ‘Het is vooral inte-
ressant als je direct tussen een productielocatie in Chi-
na en een locatie in Europa waar de verdere verwerking 
plaatsvindt kunt rijden. Je hoeft dan de goederen niet 
eerst naar een haven als Shanghai te brengen, en hier 
van Rotterdam naar de verwerkingslocatie te brengen. 
Dat scheelt tijd en geld.’

E-commerce als game change
De snelle opkomst van e-commerce maakt een andere 
logistieke werkwijze noodzakelijk. Zo verandert de 
functie en inrichting van distributiecentra. Colon: ‘We 
zien dat er in West-Europa voor ongeveer 20 miljard 
euro in nieuwe distributiecentra wordt geïnvesteerd.’ 

men ook in de nabije toekomst nog tot in de hemel blij-
ven groeien. Liefst 30 miljoen teu nieuwe capaciteit 
staat in de orderboeken, deels door uitbreiding op 
Maasvlakte 2 (Rotterdam) en de haven van Hamburg. 
Maar ook de JadeWeserPort (Wilhelmshaven) en Ant-
werpen voorzien in groei van de capaciteit. De vraag 
dringt zich op of dit niet tot overcapaciteit zal leiden – 
want de sterkste groei in containeroverslag zien we niet 
in West-Europa.
Internationaal gezien zal de grootste extra capaciteit 
gerealiseerd worden in landen als India en het Midden-
Oosten, West-Afrika en het Caribisch gebied. En de be-
langrijkste trend daarbij is dat containers steeds vaker 
niet meer de gang naar Europa maken, maar in het Oos-
ten blijven, met name in de Pacifi c. Colon: ‘Wereldwijd 
zien we al langer de trend naar schaalvergroting, denk 
aan de investeringen in schepen van 20.000 teu en het 
vormen van allianties. Door verschuivende ladingstro-
men zijn de eff ecten voor West-Europa in de toekomst 
niet eenvoudig in te schatten.’ Zo kunnen er onder 
meer nieuwe hubs ontstaan, bijvoorbeeld in het Mid-
den-Oosten, van waaruit delen van Oost-Europa kun-
nen worden bediend. Deze zogenoemde Menasa regio 
(Middle East, North Africa, South Asia) laat een sterke 
groei in de middenklasse zien, wat tot sterke economi-
sche groei kan leiden. 51% van de bevolking is jonger 
dan 25 jaar, en de regio beschikt over 55% van de wereld-
wijde oliereserves.
Als megaschepen de haven van Rotterdam of JadeWeser-
Port aandoen, moet de afwikkeling van containers naar 
het achterland soepel verlopen. Colon herkent daar twee 
mogelijke bedreigingen. ‘Allereerst blijft de kwaliteit van 
het Duitse wegennet achter.’ Zeker nu de tolplannen van 
de Duitse regering op de helling staan is het niet zeker of 
de forse investeringen in de infrastructuur op redelijk 
korte termijn gedaan kunnen worden. Nog deze maand 
werd de transportsector opgeschrikt door het plotseling 
afsluiten van de Schiersteiner Brücke bij Mainz, wegens 
onveilige situaties na achterstallig onderhoud.
Een andere dreiging gaat uit van de bouwactiviteiten 
aan de Duitse kant van de Betuwelijn, die voor trein-
stremmingen zullen zorgen. ‘Hoe goed zijn de alterna-
tieven?’ is de vraag die Colon zichzelf stelt. Het simpel-
weg benoemen van alternatieven is niet genoeg. ‘Er 

Succesvolle retailorganisaties combineren e-com-
merce met fysieke verkoop, wat tot andere (fi jnmazi-
ger) goederenstromen leidt. Maar dat is niet alles: ‘we 
zien toenemende reshoring in de mode-industrie. Een 
collectie kan niet meer maanden ongewijzigd zijn, klan-
ten willen vaker variatie in het aanbod, zowel online als 
in de winkel. Om aan die wens te voldoen verplaatsen 
modeketens hun productie weer naar Oost-Europa. 
Turkse havens zouden daarvan kunnen profi teren.’
Een belangrijke trend die Colon herkent is de zoge-
noemde Uberfi cation, die ook voet aan de grond zal 
krijgen in de logistieke sector. ‘Het bezit van transport-
middelen zal vervangen worden door het plannen van 
capaciteit. Zoals Uber geen eigen taxi’s bezit maar de 
capaciteit van mensen met een eigen wagen organiseert 
en benut.’ Net als bij de eerder genoemde control tower 
voor de Betuweroute, zullen ook hier ICT en Big Data 
de centrale elementen zijn om het businessmodel te 
veranderen.

Niets te vrezen
Volgens Colon heeft de haven van Duisburg voorlopig 
weinig te vrezen. Ook voor de opkomst van e-com-
merce is een korte afstand tot de belangrijkste eindge-
bruikers belangrijk – en daarover beschikt de haven aan 
de Rijn. ‘Het enige gevaar vormt in zekere zin het eigen 
succes. Stijgende kosten, denk aan hogere grondprijzen 
en arbeidsloon, zagen we bij de haven van Rotterdam 
ook lang als remmende factor. Verschillende plaatsen 
in de buurt van Duisburg hebben ook goede verbindin-
gen met de zeehavens en de eindgebruikers, en kunnen 
de positie van Duisburg bedreigen.’
Andere trends, zoals 3D-printing, maken weliswaar een 
onstuimige groei door (vooral in Duitsland) maar heb-
ben op dit moment nog niet massaal impact op de lo-
gistieke chain. Eén onderwerp wil Colon nog aansnij-
den: LNG als alternatieve brandstof. ‘Op dit moment 
wordt grootschalige introductie geremd door onzeker-
heden over de olieprijs, maar die situatie kan verande-
ren.’ Colon verwacht dat logistieke partijen pas in de 
overstap op LNG zullen investeren als ze langlopende 
contracten met hun klanten hebben. ‘En dat is nu juist 
tegen de trend die we zien. De looptijd van contracten 
neemt af. Dat remt de ontwikkeling van LNG.’

De kwaliteit van het Duitse 

wegennet blijft achter.
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Foto’s: Köln Bonn Airport

‘Er is hier 
best een grote 

waardering 
voor Nederland’

JOHN VERSLEIJEN

Köln Bonn Airport heeft met UPS, FedEx en DHL een prima 

uitgangspositie voor de komende consolidatieslag in de Europese 

luchtvrachtmarkt, zegt de Nederlandse vrachtbaas.
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Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

De Waterwolf heeft recent zes 

Fuso Canter trucks in gebruik 

genomen, na een aanbestedings-

traject. Het bedrijf is gespeciali-

seerd in het beheer en onderhoud 

van de buitenruimte en is actief 

op het gebied van wegonderhoud, 

groenvoorziening en riolering. De 

Fuso Canters 3C13 met Duonic 

transmissie worden voornamelijk 

ingezet in het civiele werk en zijn 

daarom voorzien van tractieban-

den voor extra grip op onverharde 

wegen. Voor het hijsen van 

zwaardere goederen zijn de trucks 

voorzien van een HIAB laadkraan. 

Coca-Cola Enterprises heeft een 

nieuwe vrachtauto voor vervoer in 

België in gebruik genomen met 

een nummerplaat waarop 

eenvoudig COCACOLA staat. Het 

betreft de honderdste Renault 

Truck die de frisdrankfabrikant in 

België aan zijn vloot heeft 

toegevoegd. Coca-Cola Enterpri-

ses gebruikt voor de distributie 

naar supermarkten, scholen en 

ziekenhuizen sinds 2008 vracht-

auto’s van Renault. Het bedrijf 

heeft in België en Luxemburg zes 

distributiecentra, namelijk in 

Antwerpen, Gent, Chaudfontaine, 

Howald en Heppignies. Voor de 

laatste vestiging, in de buurt van 

Charleroi, gaat de COCACOLA-

gekentekende vrachtauto rijden.

Reizigers in Rotterdam kunnen nu 

ook hun DHL-pakket ophalen op 

de Rotterdamse metrostations 

Beurs en Rotterdam Centraal. Op 

deze stations plaatste DHL 

zogenoemde Parcelstations, 

pakketkluizen waar consumenten 

hun pakketjes kunnen afhalen of 

afl everen. Het Parcelstation kan 

ook gebruikt worden voor het 

verzenden van pakketten. Bij onze 

oosterburen staan inmiddels al 

meer dan drieduizend Parcelstati-

ons. 

Van Leeuwen Truckservice heeft 

op bedrijventerrein Cornelisland 

bij Ridderkerk, vlakbij de aanslui-

ting op de A15 en de A16, een 

compleet nieuwe vestiging in 

gebruik genomen. De nieuwe 

vestiging komt in de plaats van de 

locatie in Rotterdam-Albrands-

waard. Van Leeuwen Truckservice 

is dealer voor MAN-trucks en de 

Volkswagen Crafter. Binnen het 

servicepakket vallen ook trailer-

service, Volkswagen Bedrijfswa-

gen Service, verhuur van bedrijfs-

wagens en trucks, 

servicecontracten, levering en 

montage van Continental-ban-

den, een truckwash, handel in 

smeermiddelen en een modern 

truck-tankstation. 

Wielemaker, gevestigd in 

Middelburg, heeft twee nieuwe 

Volvo FH’s in gebruik genomen: 

een bakwagen met kraan voor het 

vervoer van containers en een 

trekker voor regulier en exceptio-

neel transport, multifunctioneel 

dus. Wielemaker bestaat bijna een 

eeuw. Het familiebedrijf beweegt 

zich in de wereld van het trans-

port, afvalinzameling en speelt 

een belangrijke rol op de stranden 

van Zeeland. 

Simon Loos Gorinchem BV gaat 

per 1 maart verder onder een 

nieuwe naam: Design Logistics 
BV. De nieuwe naam moet het 

onderscheidende karakter van de 

logistiek dienstverlener in 

containertransport en container-

services duidelijk maken. Ook 

verhuist de vervoerder naar een 

nieuw pand in de Waalhaven in 

Rotterdam. 

Vredeveld Transport, met 

vestigingen in Hoogersmilde en 

Borne, heeft voor zijn bulktrans-

porten onlangs tien Volvo FH 460 

trekkers in gebruik genomen. 

Belangrijke aspecten zijn het 

brandstofverbruik en het lage 

eigen gewicht. Vredeveld Trans-

port is een internationaal 

opererende logistieke dienstverle-

ner, waarvan de oorsprong ligt in 

1937. Nog steeds is het een 

familiebedrijf en inmiddels 

specialist in het bulktransport en 

bouwvervoer. Voor het vervoer 

naar Italië en Engeland is een 

intermodale tak opgezet. In Borne 

heeft Vredeveld Transport een 

op- en overslaghal, waardoor een 

totaalpakket aan logistieke 

diensten rondom bulk kan 

worden aangeboden. 

Dachser brengt zijn Air & Sea 

divisie in België onder op twee 

nieuwe locaties in Willebroek en 

Zaventem/Brussel. De verhuizing 

draagt bij aan de toekomstige 

ontwikkeling van het bedrijf, dat 

de laatste jaren een sterke groei 

doormaakte. De aanwezigheid op 

Brucargo betekent dat Dachser 

dichter bij de afhandeling en 

vracht zit. Het wegtransport 

wordt in België georganiseerd 

vanuit Moeskroen en Willebroek.

BEDRIJFSNIEUWS

Franz van Hessen is al ruim zeven jaar de 
vrachtbaas van Köln Bonn Airport. De 
grote mainports zoals Frankfurt Airport 
en Schiphol zullen het in zijn analyse 
‘steeds moeilijker krijgen op de Europese 
luchtvrachtmarkt en zullen min of meer 

in het defensief worden gedrukt’, verwacht hij.
Van Hessen maakte destijds de overstap van de vracht-
afdeling van de Schiphol Group naar de toppositie in 
Keulen, dat met ruim 750.000 ton na Frankfurt Airport 
en de Europese DHL-draaischijf Leipzig, de derde 
vrachtluchthaven van Duitsland is. Daarbij vindt de Ne-
derlandse vrachtdirecteur dat de tweede plek in Duits-
land eerder toebehoort aan zijn luchthaven gezien de 
eenzijdige afhankelijkheid van Leipzig van één partij: 
DHL Express. 
Het feit dat het bij Keulen gelegen Düsseldorf Airport 
ook een Nederlandse vrachtbaas heeft, laat zien dat de 
Hollandse luchtvrachtexpertise gewild is in de Duitse 
deelstaat Noordrijn-Westfalen. Van Hessen schrijft dat 
vooral toe aan een bepaalde klik. ‘Ze zijn hier in het 
Rijnland toch wat relaxter dan in de rest van Duitsland. 
Dat past goed bij onze meer Hollandse zakelijke speels-
heid, wat we vaak met een duur woord fl exibiliteit noe-
men.’ 
Een groot verschil tussen het zakenleven in Duitsland 
en Nederland ziet hij nauwelijks. ‘Wij kunnen als Ne-
derlandse managers halverwege de race nog wel eens 
de doelen verschuiven. De Duitsers hebben daar iets 
meer moeite mee. Zij zijn daar wat meer bestendig en 

houden graag vast aan de eerdere doelstellingen. Daar-
naast bereiden ze zich ook altijd heel goed voor’, stelt 
hij. Voor alle twee de modellen is wel iets te zeggen, 
vindt de vrachtdirecteur. ‘Ik zie mij dan ook meer als 
een kind van twee culturen die eigenlijk niet zo veel ver-
schillen. Wat mij wel opvalt, is de grote waardering die 
er eigenlijk is voor Nederland hier. Ze kijken heus niet 
neer op ons. Integendeel. Er is in de basis een grote be-
wondering voor hoe wij zaken oplossen. Van de andere 
kant heb ik de indruk dat Nederland de Duitsers soms 
onderschat. We doen ze daarmee echt tekort.’ 
Van Hessen, die ooit samen met vrachtbaas Gert Jan 
Hermelink van de Schiphol Group veel Chinese vracht-
maatschappijen naar de Nederlandse mainport haalde 
– ‘daar profi teert Schiphol nu nog steeds van’ – heeft 
het ‘ontzettend naar zijn zin’ in Keulen. Dat schrijft hij 
grotendeels toe aan het feit dat er rond de Duitse lucht-
haven qua logistiek steeds meer gebeurt’, zegt hij. 
Heimwee naar Schiphol heeft hij dan ook niet. 
‘Als je kijkt naar Frankfurt Airport en Schiphol liggen 
die steeds meer aan de rand van het logistiek gebeuren. 
Ik denk dat het voor die mainports dan ook steeds meer 
een taai verhaal gaat worden. Dat verklaart ook een 
beetje de verdedigende strategie van deze luchthavens. 
Daarentegen verwacht ik meer dynamiek en expansie 
rond onze luchthaven en die van Luik, waar TNT een 
grote speler is.’
In het nieuwe krachtenspel in de Europese luchtvracht-
sector gaan expresvervoerders een steeds grotere rol 
voor zich opeisen, is de stellige overtuiging van Van 
Hessen. ‘Met drie grote spelers, waarvan UPS hier zijn 
Europese expresdraaischijf heeft, is onze uitgangsposi-
tie als Köln Bonn Airport goed. Ons vrachtvolume over 
2014 van 752.000 ton is voor ongeveer 650.000 ton toe 

te schrijven aan deze drie grote spelers. We wikkelen 
hier elke nacht rond de zestig vrachtvliegtuigen af. Voor 
FedEx zijn wij na Parijs de tweede hub in Europa, met 
een sorteercapaciteit van 50.000 vierkante meter.’
De luchthaven telt verder naast de drie grote koeriers 
de Turkse maatschappij MNG Cargo, Egyptair en het 
Canadese Cargojet als klant, aldus Van Hessen. Nieuw-
komer is het Slowaakse AirCargoGlobal, dat eigenlijk 
een doorstart is van het oude failliete Air Cargo Ger-
many.         

Hardcargo
Van Hessen voorziet dat de rol van de expresvervoerder 
in de luchtvrachtmarkt de komende jaren zal toene-
men. ‘Deze integrators breiden hun dure luchtvaartnet-
werk uit en hebben meer vrachtvolume nodig om de gi-
gantische capaciteit gevuld te krijgen. Dat lukt niet 
alleen met pakjes. Ze zullen ook steeds meer naar de 
luchtvrachtmarkt kijken om balans te krijgen in de on-
evenwichtige goederenstromen. Daarnaast zie je ook 
een trend dat ze de vrachtvluchten steeds meer gaan 
uitbesteden aan derden en die zullen het risico ook 
steeds meer willen afdekken met zogeheten hardcargo.’ 
Van Hessen ziet daarnaast een groeiend bewustzijn bij 
de Duitse verladers om meer luchtvrachtaanbod lokaal 
rechtstreeks te verschepen vanuit onder meer Noord-
rijn-Westfalen. Waarom zouden andere landen profi te-
ren van onze lading?, hoor je hier steeds vaker. Dat zal 
gevolgen hebben voor de exportpositie van bijvoor-
beeld Schiphol, want dat is voor een deel afhankelijk 
van de export uit het Ruhrgebied.’ 
Van Hessen noemt het in die context opvallend dat de 
Nederlandse overheid een juridische strijd uitvecht 
met Lufthansa om het recht om bloemenvluchten uit te 
voeren vanuit Latijns-Amerika via Amerikaans territo-
rium op Schiphol. De hardnekkigheid waarmee Lufthan-
sa Cargo en de Nederlandse overheid tegenover elkaar 
staan, is volgens Van Hessen tekenend. ‘Het laat ener-
zijds de grote druk zien waaronder de Duitse lucht-
vaartmaatschappij staat en anderzijds hoe verdedigend 
Nederland is geworden. Dat heeft niets meer te maken 
met logistiek ondernemerschap.’ 
Hij wijst er tevens op dat Schiphol binnen de EU nog 
steeds heel sterk profi teert van nationale fi scale im-
portvoordelen. ‘Dat maakt het voor buitenlandse be-
drijven interessant om de luchtvracht naar Schiphol te 
vervoeren, maar deze belastingtrucs worden door de 
EU-lidstaten en Brussel steeds meer bekritiseerd, om-
dat ze gewoon de BV EU schaden. Het speelveld van 
Schiphol op importgebied kan zo heel makkelijk ver-
schuiven, terwijl aan de exportkant de transitorol voor 
de Duitse export onder druk staat. Samen met de komst 
van de vrachtcarriers uit het Midden-Oosten houdt dat 
de druk op de ketel voor Schiphol’, waarschuwt hij. 
Volgens Van Hessen zal ook Luik, thuisbasis van TNT 
Express, profi teren van de ‘groeiende dynamiek’ van de 
grote expresvervoerders in de luchtvrachtmarkt. ‘Ik 
zou TNT dan ook zeker niet afschrijven. Ze hebben in 
Europa een unieke uitgangspositie en vergeet ook niet 
dat partijen in China straks lokale partijen in Europa 
gaan zoeken. Daarnaast zie ik ook Brussels Airport 
groeien. DHL Express investeert niet voor niets hon-
derd miljoen euro in de uitbreiding van de bestaande 
loodsen.

Afhandeling
De luchthaven van Keulen werkt ook los van de be-
staande activiteiten van de expresvervoerders aan een 
verdere uitbouw van de vrachtcapaciteit. Zo komt er 
binnen twee tot drie jaar een nieuwe vrachtloods van 
10.000 vierkante meter bij, waardoor de afhandelings-
capaciteit met 100.000 ton toeneemt per jaar. Daar-
naast zal Keulen het eigen afhandelingsbedrijf binnen-
kort verkopen aan een derde partij. Via de verkoop wil 
de luchthaven net zoals de luchthaven Schiphol de af-
handelingsmarkt op het eigen terrein geheel vrijmaken 
en een meer neutrale rol innemen in de eigen lokale 
vrachtmarkt. 

Ik heb soms de indruk dat 

Nederland de Duitsers 

onderschat. We doen ze 

daarmee echt tekort.
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Frankrijk doorbrengen. Dit bruto 
minimumuurloon bedraagt met 
9,61 euro ruim een euro meer dan in 
Duitsland en is ook nog iets hoger 
dan het in Nederland en België gel-
dende minimum. Het eff ect zal dus 
zijn dat voor een Belgische en Ne-
derlandse chauff eur die in Frankrijk 
werk verricht – het lossen en laden 
van voedingsmiddelen en sierteelt-
producten bijvoorbeeld – straks een 
extraatje moet worden betaald. Of 

dit helemaal zo uitpakt, is overigens 
nog niet duidelijk.
Wel duidelijk is dat de Franse vak-
beweging toejuicht dat haar land 
het voorbeeld van Duitsland na-
volgt. Het is de overkoepelende 
CGT en alle categorale bonden in 
onder meer het goederenvervoer 
niet te doen om die paar Hollandse, 
Vlaamse en Waalse chauff eurs die 
zich op hun grondgebied melden. 

FOLKERT NICOLAI

Een ingezetene van de Europese 
Unie heeft bij uitzending naar een 
andere lidstaat recht op de mini-
mumarbeidsvoorwaarden die in 
die andere lidstaat gelden. Dat 
heeft het Europees Hof van Justi-
tie andermaal bevestigd.

Met een recent arrest heeft het Eu-
ropees Hof van Justitie in Luxem-
burg weer wat meer helderheid ver-
schaft over de arbeidsvoorwaarden 
die werknemers uit lidstaat X bij 
uitzending naar lidstaat Y minimaal 
moeten worden aangeboden. Om 
het concreet te maken: een Poolse 
elektricien die voor een Poolse 
werkgever werk verricht in een Fin-
se kerncentrale, kan recht doen gel-
den op een ‘Fins’ loon. Dat kan het 
Finse wettelijke minimumloon zijn, 
maar ook een salaris gebaseerd op 
de Finse cao voor personeel in de 
bouw. Is die cao gunstiger, dan gel-
den de bepalingen daarvan.
De uitspraak van het Hof heeft on-
middellijke betekenis voor de vele 
vragen die door werkgevers en 
werknemers in Europa zijn opge-
worpen over de werking van de Eu-
ropese Detacheringsrichtlijn uit 
1996. Hetzelfde geldt voor het wet-

telijk minimumloon dat landen als 
Duitsland en nu ook Frankrijk als 
betaling verlangen voor chauff eurs 
uit landen met een lager gemiddeld 
inkomen.
Het Hof boog zich over een rechts-
vraag die door een Finse lagere 
rechter ter beoordeling was inge-
diend. Mogen 186 Poolse elektri-
ciens die door hun werkgever, Elek-
trobudowa Spólka Akcyjna, naar het 
bouwterrein van de atoomcentrale 
Olkiluoto in Finland zijn uitgezon-
den, een beroep doen op een Finse 
vakbond als zij menen dat ze ar-
beidsvoorwaardelijk tekort worden 
gedaan en een beloning volgens 
Finse normen verlangen?
Het Poolse recht verbiedt de over-
dracht van aanspraken uit een ar-
beidsverhouding, in dit geval door 
de Poolse elektriciens aan de Finse 
bond. Vindt het Hof dat dit verbod 
ook hier stand kan houden? Nee, 
oordeelt ‘Luxemburg’. De bevoegd-
heid van de betrokken bond om 
voor deze Poolse werknemers op te 
komen, wordt ‘ongeacht het recht 
dat van toepassing is op het dienst-
verband’ geregeld door het proces-
recht van de ontvangende lidstaat.
Simpeler gesteld: een naar een an-
dere lidstaat gedetacheerde werk-
nemer – dat kan een bouwvakker, 

een chauff eur of een aspergesteker 
zijn – kan in het gastland naar de 
bond stappen om in rechte het loon 
te claimen waarop hij recht meent 
te hebben. Veel Poolse, Roemeense, 
Hongaarse en Bulgaarse chauff eurs 
doen dit misschien nog niet, maar 
de uitspraak van het Hof zet wel de 
poort voor zulke acties wijd open. 
En de vakbonden in de gastlanden 
zijn maar al te bereid om zulke aan-
spraken, bij een door de hoogste Eu-
ropese rechter nu ontvankelijk ver-
klaarde rechter, aanhangig te 
maken.

Minimumloon gastland
Wat een werknemer in Europa mi-
nimaal moet verdienen, wordt veel-
al landelijk geregeld in algemeen 
verbindend verklaarde collectieve 
arbeidsovereenkomsten en, bij het 
ontbreken daarvan, in wetgeving 
die een minimumuurloon vaststelt. 
Is dat minimumuurloon in het gast-
land hoger, dan kan de werknemer 
verlangen volgens die gunstiger 
norm te worden uitbetaald. Hier ko-
men we aan de kern van de zaak. 
Steeds meer lidstaten verplichten 
werkgevers zonder meer om voor 
gedetacheerde werknemers, onder 
wie chauff eurs die in het buitenland 
werk verrichten, een minimumloon 

van het gastland te berekenen.
Duitsland heeft begin dit jaar zo’n 
wettelijk minimum ingevoerd, in dit 
geval van 8,50 euro per in Duitsland 
gewerkt uur. Dit ‘Mindestlohn’ is 
van toepassing op tal van Oost-Eu-
ropese chauff eurs die het in eigen 
land vaak maar met een kwart van 
dit bedrag moeten doen. Over de 
vraag wanneer Duitsland het Duitse 
minimum kan eisen, lopen de me-
ningen nog uiteen. Voorlopig han-

teert het land de minimumloon-
plicht niet in het geval de chauff eur 
alleen transitovervoer verricht, dus 
niet laadt en lost in Duitsland zelf.
In Frankrijk wordt de zogenoemde 
‘loi Macron’ ingevoerd, een wet die 
de Franse economie moet liberali-
seren, maar die ook de handhaving 
van een Frans minimumloon voor 
buitenlandse werknemers omvat 
voor de uren die zij werkend in 

EXPENSIVE
WORKERS

Ferme 
uitspraak 

ARBEIDSVOORWAARDEN  Gedetacheerde werknemer kan minimumloon claimen

Hof tegen 
‘sociale 

dumping’

Het gaat de bonden niet om die paar 

Hollandse of Belgische chauffeurs.
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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

@HavenRotterdam is niet 

genomineerd maar krijgt 

binnenkort toch een Oscar 

vimeo.com/114546802 

#MSCOscar 

@HavenRotterdam

Lees je weinig over: paar 

weken grote golven langs 

de kust. Op 21 maart ‘#vloed 

van de eeuw’ verwacht 

#springtij 

http://www.lefi garo.fr

@ruudpeys

Broekman Group now 

Broekman Logistics! We also 

have a new corporate style 

and website 

http://bit.ly/1FBF2Oo

@BroekmanLog

Welke kansen moeten 

#inlandterminals grijpen, 

zodat ze de boot niet 

missen? Lees de Thema-Up-

date op http://rabo.nl/

a6n5twp3  #RaboKennis

@monique2102

“Hier in de Rotterdamse 

Haven is er plek voor werken 

met je handen en je hoofd, 

maar bovenal met je hart.” 

@MMWD010 http://www.

mainportmeewerkdagen.nl/

index.html @NLRTM  

Vanaf vandaag zit ook 

minister Schultz op Twitter, 

te volgen via @MelanieSvH.

@Min_IenM 

Ervaringen met alternatieve 

brandstoffen? Deel ze met 

#TLN via redactie@tln.nl 

@TLNnieuws

 Chaos havens Amerikaan-

se westkust ergste ooit 

 Ladingdiefstal stijgt sterk 

in Duitsland 

 V&D wil distributie 

uitbesteden 

 Containerschip vast onder 

spoorbrug Zeeland 

 Coca-Cola-trucks doelwit 

van overvallen 

 Onbenutte schepen 

laagste sinds een jaar

 Fraude bij vracht controle 

Philips 

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

CHEAP
WORKERS

Illustratie: Edward Ouwerkerk

De strikte toepassing van het ‘salai-
re minimum professional de crois-
sance’, of kortweg ‘smic’, zal vooral 
vervoerders dwarszitten die nu 
goedkope chauff eurs uit Oost-Eu-
ropa op Franse wegen werk laten 
verrichten.

Toeslagen
In het arrest over de 186 Poolse 
elektriciens in Finland heeft het 
Hof van Justitie nog een andere be-
langrijke uitspraak gedaan. Wat mo-
gen wij wel en niet onder het begrip 
‘minimumloon’ schuiven? Volgens 
het Hof kan de dagvergoeding, ‘die 
de sociale bescherming van de be-
trokken werknemers beoogt te ver-
zekeren’, worden aangemerkt als 
een toeslag in verband met de deta-
chering.
Zodoende is deze vergoeding op 
grond van de detacheringsrichtlijn 
een onderdeel van het minimum-
loon. Hetzelfde geldt voor de vergoe-
ding voor de dagelijkse reistijd. Dat 
is ook een toeslag in verband met de 
detachering, oordeelt het Hof. Maar 
geen onderdeel van het minimum-
loon vormt, zegt het Hof, de bekosti-
ging van huisvesting en de verstrek-
king van maaltijdbonnen aan 
werknemers in den vreemde.
Het vakantiegeld is dan weer wel 
aan het minimumloon toe te reke-
nen. Elke werknemer heeft recht op 

vakantiegeld, redeneert het Hof. 
Dat zal aan de gedetacheerde werk-
nemer moeten worden toegekend 
voor het minimumaantal betaalde 
vakantiedagen, overeenkomstig het 
minimumloon waarop deze in de 
‘referentieperiode’, dus de uren die 
de werknemer voor zijn baas in het 
buitenland werkt, recht heeft.
Het arrest van het Hof liet zich al 
een beetje voorspellen. In septem-
ber afgelopen jaar had de advocaat-
generaal van het Hof, Nils Wahl, 
zich al in gelijke bewoordingen uit-

gelaten. Voor hem is het een uitge-
maakte zaak dat bij detachering de 
minimumarbeidsvoorwaarden van 
het gastland gelden. Het grote pro-
bleem waarmee we in Europa kam-
pen, is natuurlijk dat de detache-
ringsrichtlijn een compromis 
probeert te vinden tussen het prin-
cipiële recht op vrij verkeer van 
mensen, goederen en diensten en 
de cao-praktijk in de lidstaten.
Wat het Hof nu heeft bepaald, is dat 
een lidstaat werknemers die naar 
een andere lidstaat worden uitge-

zonden, niet kan verbieden in die 
andere lidstaat hogere arbeidsvoor-
waarden te bedingen dan hun werk-
gever hun aanbiedt. Dat zal zeker 
een rol gaan spelen in bijvoorbeeld 
het loonoverleg in de Benelux. 
Daarbij moet overigens worden 
aangetekend dat het Hof hier op-
trad als ‘adviseur’ van een lagere na-
tionale rechter. Die kan in de kwes-
tie zelf nog altijd anders beslissen 
– al ligt een gang van partijen naar 
Luxemburg dan uiteraard voor de 
hand.

Potverdriedubbeltjes, zullen 

Nederlandse en Belgische 

ondernemers in het wegvervoer 

zeggen. De Fransen stellen hún 

minimumuurloon verplicht voor 

chauffeurs uit de Benelux die 

werk komen verrichten in de 

‘Hexagone’. Het scheelt inder-

daad ongeveer drie dubbeltjes, 

dertig eurocent, want dat Franse 

‘smic’ is een fractie hoger dan 

het onze. De Luxemburgers 

hebben er geen last van, die 

zitten met hun minimumuur-

loon veruit het hoogst in de 

Europese boom.

Of en wanneer in Frankrijk de 

verplichting tot uitbetaling van 

9,61 euro aan bruto uursalaris 

ook voor buitenlandse chauffeurs 

gaat gelden, zal nog moeten 

blijken. Dit wetsvoorstel maakt 

deel uit van een veel breder 

pakket van maatregelen om de 

Franse economie weer gezond te 

maken. Deze ‘loi Macron’, 

genoemd naar minister Emma-

nuel Macron van economische 

zaken, is een aardig eind 

gevorderd op zijn weg door het 

parlement, maar omvat ook 

zoveel punten die maatschappe-

lijk debat kunnen uitlokken, dat 

er gaandeweg toch nog amende-

menten te verwachten zijn.

Dat gebeurde ook met de wet die 

een kilometerheffi ng voor 

zwaarder vrachtverkeer op de 

weg moest mogelijk maken, de 

inmiddels afgevoerde ‘écotaxe 

poids lourds’. In het geval van de 

loi Macron is een volksopstand – 

nu ja… – van het Franse notariaat 

te voorzien. Deze beroepsgroep 

mort nu al over de daling van 

inkomsten die haar, bij volledige 

doorvoering van de wet, te 

wachten staat.

Potverdriedubbeltjes
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VLAAMSE HAVENLUNCH 
5 MAART
Antwerpen staat op deze dag in het 

teken van het tiende jaarcongres. 

Het thema van de havenlunch: im-

pact van megatrends. Over mega 

ships and alliances, de derde indus-

triële revolutie en chemie. 

• managementproducties.com 

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? 

Discussieer mee.

• duisburg2015.nl 

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/congres-
marketing 

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

Scandinavië voor de transportbran-

che, in negen hallen. Naast trucks 

zijn er trailers, opbouwen, kranen, 

renovatie, accessoires, service en 

meer.  

• transport-messen.dk 

CONGRES DINALOG 
1 APRIL 
De Topsector Logistiek organiseert 

het congres ‘Mapping the Future of 

Logistics’ waar de resultaten van 

projecten worden gepresenteerd. 

Met: de laatste trends, sessies en 

best practices in de sector. 

• dinalog.nl 

AGENDA

RAAD & RECHT

Met een chronisch gebrek aan tijd geef ik soms toch toe aan 
een van mijn guilty pleasures. Tijdens de decembermaand heb ik 
mezelf getrakteerd op een hagelwitte Playstation 4. Bewapend 
met een Playstation-controller reken ik af met tempeliers, 
arresteer ik the Joker en ben ik onverslaanbaar met Street 
Fighter. Dat laatste is natuurlijk niet waar, maar en plein public 
toegeven dat ik verlies van mijn neefje van 16 voelt toch wat 
ongemakkelijk.

Degenen met dezelfde hobby hebben waarschijnlijk met dezelf-
de belangstelling de vele uitspraken gevolgd in de Sony Plays-
tation-zaak, die na vijftien jaar eindelijk is afgelopen. In 2000 
en 2001 heeft Sony een aantal Playstations in het vrije verkeer 
gebracht als automatisch gegevensverwerkende machine (dus 
0%). Onlangs is bepaald dat het een spelcomputer is met een 
eigen functie en dus hoger belast. De Playstation-procedure is 
een bron geweest van vele rechtsregels in het douanerecht, dus 
uitermate nuttig. De enige die daar vermoedelijk anders over 
denkt, is Sony zelf.

De procedure ging namelijk over de Playstation 2, een apparaat 
waar vrijwel niemand meer op speelt. De huidige generatie 
spelcomputers is zo doorontwikkeld dat het maar de vraag is of 
de uitleg van het Hof nog wel voorziet in een oplossing voor de 
hagelwitte machine in mijn woonkamer. Ik vraag me af of Sony 
überhaupt was gaan procederen als het had geweten dat pas 
na vijftien jaar het eindoordeel zou zijn geveld. Geen enkele 
importeur zit te wachten op zo lang procederen. 

Juridische procedures kenmerken zich helaas als tijdrovend en 
kostbaar. Wellicht nog sprekender is de zaak ‘De Haan’, waarin 
De Haan als aangever voor douanevervoer onbewust betrokken 
is geraakt in fraude. De Haan wist niets van de fraude, maar 
was wel schuldenaar. In het belang van het onderzoek waar-
schuwde de Douane De Haan niet over de fraude, met als ge-
volg dat De Haan doorging met het doen van aangiften en dus 
steeds meer risico liep. Na afronding van het onderzoek kreeg 
De Haan de rekening gepresenteerd. De Haan verweerde zich 
met het argument dat het te goeder trouw was. Sterker nog, als 
de Douane het bedrijf had gewaarschuwd, kon het de fraude 
een halt toeroepen. Iedereen voelde aan dat het niet klopte om 
de rekening bij De Haan neer te leggen, maar de Douane was 
onverbiddelijk. Na jarenlang procederen oordeelde het Hof 
dat de Douane niet hoefde te waarschuwen, maar dat De Haan 
kwijtschelding verdiende door de bijzondere omstandigheden 
waarin het verkeerde.

Goed nieuws? Helaas niet, De Haan was inmiddels failliet 
gegaan: operatie geslaagd, patiënt overleden. De vraag die mij 
bezighoudt is of de Douane niet zelf tot deze conclusie had 
kunnen komen en dit noodlot had kunnen voorkomen. Was het 
zo onduidelijk of was het meer een principekwestie die werd 
uitgevochten over de rug van De Haan?

Als liefhebber kan ik ontzettend genieten van lange betogen en 
onverwachte plotwendingen, maar ik weet dat mijn cliënten 
daar anders over denken. Gelukkig weet de Douane dat ook en 
kunnen we in onderling overleg veel discussies op voorhand 
oplossen. Maar nog regelmatig zie ik uitspraken die allang niet 
meer over de inhoud gaan. Dat voelt toch onrechtvaardig, net 
als bij De Haan, net als bij Sony, net als afgelopen weekend 
tegen mijn neefje van 16...

RAOUL RAMAUTARSING, CONSULTANT
www.deloitte.nl

Game over

T

SPOORTUNNEL  Miljarden nodig van Europa en van speciaal vignet

FOLKERT NICOLAI

Deze week is de basistunnel die 
het vervoer over de Frans-Itali-
aanse grens tussen Lyon en Tu-
rijn moet versnellen, toegevoegd 
aan het offi  ciële wensenlijstje dat 
lidstaten in Brussel indienen. Of 
het project de eindstreep haalt, is 
nog de vraag.
 
Vrachtverkeer in de Franse Alpen 
moet voortaan via een speciale hef-
fi ng, een ‘vignet’, meebetalen aan de 
miljarden euro die de komende ja-
ren worden geïnvesteerd in de 
Mont-Cenis-basisspoortunnel. Dat 
idee is de Franse regering althans 
aan de hand gedaan door enkele po-
litici uit Isère en Savoie, de departe-
menten waar deze basistunnel zou 
moeten komen.
Frankrijk en Italië hebben al jaren 
plannen voor een basisspoortunnel 
door het bergmassief van de Mont 
Cenis – de Italianen noemen hem 
Moncenisio – om sneller en zwaar-
der treinverkeer mogelijk te maken 
tussen Lyon en Turijn. De eerste 
voorstudies voor de tunnel, een 
aanvulling op de bestaande Mont-
Cenis-spoortunnel, zagen al in 1994 
het daglicht. Maar terwijl de Zwit-
sers sindsdien enkele reusachtige 
basistunnels hebben aangelegd, de 
Lötschberg en de Gotthard, is het er 
aan de Frans-Italiaanse kant nog 
niet van gekomen. Er zijn alleen en-
kele proefboringen verricht.
Dat de eerste boor de berg nog in 
moet, heeft uiteraard met de hoge 
kosten te maken die dit spoorpro-
ject zal meebrengen. De feitelijke 
basistunnel van 57 kilometer aan 
Franse kant, die begint bij St.-Jean-
de-Maurienne, moet volgens ra-
mingen uit 2010 zo’n 8,5 miljard 
euro kosten. Daarvan heeft de Euro-
pese Commissie 40% toegezegd, in-
dien de Mont-Cenis-basistunnel in-
derdaad wordt uitverkoren als een 
van de grote prioritaire Europese 
TEN-T-projecten. Voor Frankrijk 
en Italië resteert dan het nog over-
zichtelijke bedrag van vijf miljard 
euro.
Maar daarmee zijn we er niet, stelde 
de Franse rekenkamer eind 2012, in 
een kritisch rapport over het tun-
nelproject. In beide landen zal im-
mers de nodige bijkomende infra-
structuur moeten worden aangelegd 
of gewijzigd om ten volle van de 
nieuwe tunnel te kunnen profi te-
ren. De rekenkamer kwam, alles bij-
een genomen, tot een bedrag van 26 
miljard euro, een bedrag dat de twee 
landen moeilijk zullen kunnen op-
brengen zonder meteen weer met 

de Brusselse begrotingsnormen in 
botsing te komen.
Verder zal nog maar moeten blijken 
of het Frans-Italiaanse Alpenpro-
ject zich kan handhaven in de kop-
groep van grote Europese projecten 
in de belangrijke noord-zuid- en 
oost-west-corridors door ons we-
relddeel. De Fransen hebben zelf 
nog een andere kanshebber in de 
race, het kanaal Seine-Nord Europe, 
waaraan een prijskaartje hangt van 
ongeveer vier miljard euro. De Itali-
anen hebben samen met Oostenrijk 
plannen voor een Brenner-basis-
tunnel om de spoorverbinding tus-
sen Noord-Italië en Tirol te verbe-
teren.
Hubert du Mesnil, président van 
spoorwegmaatschappij Lyon-Turin 
Ferroviaire (LTF), houdt er reke-
ning mee dat de Europese Commis-
sie haar bijdrage aan de tunnel mis-
schien verlaagt tot 20%, of dat ze 
het tunnelproject naast de bestaan-
de Mont-Cenis-tunnel en nabij de 
Fréjustunnel op de lange baan 
schuift. Du Mesnil zou dit uiteraard 
zeer betreuren, omdat volgens hem 
de nieuwe basistunnel bijna 40% 
van het vrachtverkeer door dit deel 
van de Alpen van de weg zou halen.
Deze week hebben Frankrijk en Ita-
lië op topniveau over onder meer de 
(niet-)voortgang van hun gezamen-
lijke tunnelproject beraadslaagd. 
Daarna hebben president François 

Hollande en zijn Italiaanse ambtge-
noot, Sergio Mattarella, het project 
opnieuw aan Brussel voorgelegd. 
Dat moet met alle, ook allang be-
noemde, TEN-T-projecten nog eens 
gebeuren op grond van een oproep 
van de Commissie om de grote infra-
structurele uitdagingen waar Europa 
voor staat nog eens helder te krijgen.

Vignet
Hoewel dus nog niets is beslist, zijn 
twee Franse lokale politici maar 
vast op zoek gegaan naar aanvullen-
de middelen voor de basistunnel. 
Michel Destot, afgevaardigde van 
het departement Isère, en Michel 
Bouvard, senator namens Savoie, 
denken een geldbron te hebben 
aangeboord in de vorm van een vig-
net voor alle vrachtverkeer dat van 
de wegen in hun Alpenregio gebruik 
maakt. Ze hebben een voorstel daar-
toe ook al doorgenomen met staats-
secretaris Alain Vidalies van trans-
port en vastgesteld dat een 
‘eurovignet’ een haalbare oplossing 
zou zijn, omdat het uitgaat van het 
Europese principe ‘de vervuiler be-
taalt’.
De Europese vignetrichtlijn schrijft 
voor dat boven op de normale tol op 
Europese wegen een toeslag kan 
worden geheven wegens lokale 
luchtvervuiling en geluidsoverlast. 
De opbrengst van die toeslag kan 
dan worden aangewend voor de fi -

Gaat de Alpentunnel  

La Praz
Lengteg : 24804  m

Hoogte: 974 m

Villarodin-Bou
Lengteg : 44000 m

Hoogte: 1085 m

Saint-Jean-de-Maurienne
HooHoogtegte: 5: 57070 mm

SSainaintt-Mar-Marttin-la-in-la-PPororttee
Lengte: 2400 m

Hoogte: 695 m

Voor deze tunnel bestaan al twintig jaar plannen. Illustratie: Lyon Turin Ferroviair
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Het Britse blad 

Offshore 
Support Journal 
heeft Kommer 
Damen 

uitgeroepen tot 

Industry Leader 

of the Year. De 

jury, het redactieteam en een 

adviespanel, heeft hem de prijs 

toegekend voor ‘zijn visie, die de 

basis vormt voor de enorme groei 

die Damen Shipyards Group de 

afgelopen jaren heeft doorge-

maakt’. De groep heeft inmiddels 

32 werven over de hele wereld 

met een jaarlijkse omzet van zo’n 

twee miljard euro. Sinds Kommer 

Damen de familiewerf in 1969 

overnam, heeft het bedrijf ruim 

vijfduizend schepen gebouwd. 

Matthias 
Hansen is de 

nieuwe 

vicepresident 

EMEA van 

Geodis Wilson. 

Hij was dat de 

laatste 

maanden al op interim-basis. Hij 

volgt Alain Chimene op. Hansen 

werd in 2009 managing director 

voor Duitsland en later ook voor 

Noord-Europa (België, Nederland 

en het Verenigd Koninkrijk). Hij 

blijft deze laatste taak waarne-

men tot daarvoor een opvolger is 

aangesteld. 

Karsten 
Mühlenfeld (51) 

wordt de 

nieuwe baas 

van de luchtha-

ven van Berlijn. 

De voormalige 

manager van 

Rolls Royce moet de tot nu toe 

dramatisch verlopen verbouwing 

van het vliegveld tot een goed 

einde zien te brengen. Het is nog 

niet duidelijk wanneer Mühlen-

feld, die Hartmut Mehdorn 

opvolgt, in dienst treedt. De 

Duitse bestuurder had sinds 

begin deze maand een nieuwe 

baan bij trein- en vliegtuigbouwer 

Bombardier. Mühlenfeld moet 

dan ook nog met zijn huidige 

werkgever bepalen wanneer hij 

begint aan de grote klus bij het 

huidige vliegveld van Schönefeld.

Fleetmatics Group, leverancier van 

fl eet management-oplossingen, 

stelt Jan Willem Doornbos aan als 

country marketing manager 

Nederland. De vestiging in 

Nederland is nieuw. Doornbos 

wordt verantwoordelijk voor het 

verder uitrollen en versterken van 

Fleetmatics in Nederland. 

Etihad Airways 

heeft Ulf 
Hüttmeyer 

aangesteld als 

senior vice 

president 

fi nance equity 

partners. Hij 

werkte de afgelopen negen jaar 

als chief fi nancial offi cer bij 

Airberlin. Hüttmeyer gaat nauw 

samenwerken met de luchtvaart-

maatschappijen waarin Etihad 

Airways aandelen heeft. 

Directeur 

realisatie van 

SADC, Dick van 
der Harst, 

wordt 

algemeen 

directeur van 

Green Park 

Aalsmeer 

Gebiedsontwikkeling B.V. Voor 

SADC is Green Park Aalsmeer een 

logische toevoeging voor het 

gedifferentieerde aanbod in haar 

locatieportfolio. Het business-

park richt zich vooral op de 

sierteelt, aanverwante bedrijven 

en logistieke partijen.

PERSONALIA

Bent u iemand? nieuwsbladtransport.nl/informatie/mensen

In de publiciteit roeren zich profes-
sionele actievoerders tegen wat zij 
‘Grands Projects Inutils’ noemen, 
grote nutteloze projecten. Eén van 
hen is Daniel Ibanez, een jurist en 
consultant die vindt dat de mensen 
op grond van feiten moeten worden 
geïnformeerd. Zulke feiten zijn, 
vindt Ibanez, dat de noodzaak van 
grote projecten vrijwel nooit wordt 
aangetoond, dat er veel betere me-
thoden zijn om vracht in de Alpen 
van de weg te halen en dat de kosten 
van de tunnel Lyon-Turijn zwaar 
worden onderschat. Voor de uitein-
delijk benodigde 26 miljard euro 
voor deze tunnel en alle omringen-
de infrastructuur zou vijf keer de 
omstreden nieuwe luchthaven van 
Nantes, Notre-Dame-des-Landes, 
kunnen worden gebouwd.
Ibanez wijst er onder meer op dat 
snelheid er in de meeste gevallen 
weinig toe doet. De Eurotunnel on-
der het Kanaal wordt maar door 
38% van alle Engeland-reizigers ge-
bruikt, in ruil voor een reistijd van 
een half uur. De overige 62% maakt 
gebruik van de ferry, die er uren lan-
ger over doet. De dreigende onder-
capaciteit van de huidige tunnels 
onder het Mont-Cenis-massief is 
volgens Ibanez een fabeltje. De ca-
paciteit van de huidige Mont-Cenis 
is, zo heeft Ibanez van de oud-pré-
sident van spoormaatschappij LTF 
François Lepine vernomen, 22 mil-
joen ton per jaar. In de praktijk 
wordt er jaarlijks slechts vier mil-
joen ton aan goederen vervoerd.
De professionele actievoerder heeft 
goedkopere oplossingen om dit 
deel van de Alpen van vrachtverkeer 
te ontdoen. Hij pleit voor een on-
middellijk verbod op lege ritten. 
‘Dat maakt 300.000 vrachtauto’s 
per jaar minder.’ En waarom kun-
nen goederen uit bijvoorbeeld 
Spanje die nu over land – en via de 
Zuid-Franse tunnels – naar Italië 
worden gebracht, niet over zee wor-
den vervoerd? Dat haalt weer 
700.000 trucks van de Franse we-
gen af. Zegt Ibanez.
Frankrijk en Italië hebben deze week 
hun plannen weer een nieuw verfje 
gegeven en offi  cieel nog eens in 
Brussel ingediend. Daarna zal nog 
een lange discussie volgen op welke 
plaats het project gaat prijken op een 
lijst van grote projecten in de corri-
dors, waarvoor Brussel de komende 
vijf jaar miljarden te verdelen heeft. 
Dat het Franse Alpenproject vóór de 
zomer van dit jaar echt van start gaat 
met eerste boorwerkzaamheden ge-
looft niemand meer. Maar nog geen 
twee jaar geleden werd daar offi  cieel 
wel van uitgegaan. 

nanciering van duurzame oplossin-
gen voor het milieuprobleem. Zo’n 
toeslag hoeft niet landelijk te wor-
den ingevoerd, maar kan bijvoor-
beeld ook in kwetsbare landsdelen 
worden geheven. En het lijdt geen 
twijfel dat de Alpen zo’n kwetsbaar 
gebied vormen.
Hoewel Destot en Bouvard, de be-
denkers van het vignetvoorstel, ver-
schillende politieke partijen verte-
genwoordigen – de eerste de 
regeringspartij PS, de tweede de op-

positionele centrum-rechtse UMP – 
is het nog maar de vraag of het voor-
stel in de hele maatschappij breed 
zal worden gedragen. Ook de éco-
taxe poids lourds, een landelijke tol, 
ging uit van het beginsel ‘de vervui-
ler betaalt’. Het sneuvelde op een 
volksopstand ertegen in enkele
delen van Frankrijk, met name in 
Bretagne, waar men niet inzag waar-
om men, in een regio met relatief 
weinig (vracht)verkeer, toch even-
veel tol zou moeten betalen als bij-

voorbeeld in het drukke Île-de-
France of in de omgeving van 
Bordeaux, Lyon of Toulouse.

Weerstand
In beide grensstreken waar de tun-
nel zou moeten komen, is tegen die 
tunnel zelf fl inke weerstand. Waar-
om moet hun landsdeel op z’n kop 
worden gezet om de treinreis tus-
sen Lyon en Turijn een uurtje te be-
korten? In Italië is een protestbewe-
ging actief die in feite tegen alle 

hogesnelheidstreinen is, No-TAV 
geheten, waarbij TAV staat voor 
Treno Alta Velocitá. In Savoie ne-
men de weerstanden de laatste ja-
ren, sinds Frankrijk en Italië hun 
verdrag sloten, hand over hand toe. 
Sommigen vrezen dat de nieuwe 
tunnel nog extra verkeer zal aan-
trekken, anderen verwachten juist 
dat de huidige voorzieningen voor 
zowel het vracht- als het personen-
vervoer nog tot in lengte van jaren 
toereikend zullen zijn.

eraan onderdoor?

Mont d’Ambin
Hoogte: 3378 mHoogteg : 3337837  m

Susa
Hoogte: 474 m

urget / Modane
m

Chiomonte
Lengteg : 7754154  m

Snelheid is niet alles. Slechts 38% van 

de Engelandreizigers neemt de tunnel.
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20 De Marge

Prof. dr. Ad van Wijk, tijdens 
‘Duurzaam durven doen’ bij 
De Rooy Transport.

Eén auto kan 
energie leveren 
voor honderd 
woningen.

QUOTE VAN DE WEEK

COLUMN

Ssst, ik ben fl uisterstil, zegt de vrachtauto van St. van den 
Brink. Simon Loos kan daar wel tegenop. Simon Geluidloos, 
staat er op zijn distributievoertuigen. Post Kogeko laadt en lost 
zonder herrie en bij de fi rma Jansen hoor je nergens meer van 
op. Heel wat stadsvervoerders rusten hun materieel tegen-
woordig uit met piepapparatuur, omdat het zo geluidsarm is 
geworden dat een dovige voetganger of fi etser niet in de gaten 
heeft dat er vlak achter hem twintig pallets met melk, koffi  e en 
suiker komen aansluipen.

Mooi natuurlijk, al die resultaten van het PIEK-programma. 
Vooral nu we werk zijn gaan maken van nacht- en dagrand-
distributie. Vliegtuigen moeten ook hun bijdrage leveren, 
zodat nachtvliegen met lawaaiige toestellen op steeds meer 
luchthavens verboden is. V&D klampt zich daarom vast aan de 
wekkerverkoop. Bij de audiciens, brillenzaken maar dan voor 
de slechthorende medemens, vliegen de gehoorapparaten over 
de toonbank. Steeds meer mensen denken niets meer te horen 
omdat ze niets meer horen.

Vroeger, toen er nog geen supermarkten waren, meldde zich bij 
het grauwe ochtendgloren eerst de melkboer, met een luide bel 
op zijn met paardekracht aangedreven kar die de straat op zijn 
aantocht voorbereidde. Uit alle huizen kwamen de maatkannen 
te voorschijn. Wat later kwam de bakkersjongen langs, gevolgd 
door de groenteboer, de fourniturenhandelaar en de scha-
resliep, allen voorzien van een krachtig rinkelende schel om 
vooral te laten weten dat ze er weer voor u waren. Dit afgewis-
seld door de ijscoman en het pierement, met het luid over de 
muziek heen rammelende mansbakje.

In die jaren-50-sfeer belandden we, vele decennia later overi-
gens, eens in Chili, waar we ’s morgens, toen we elkaar hadden 
beloofd uit te slapen in het hotel Japon in Santiago, tegen ze-
ven uur ’s morgens werden opgeschrikt door wat een vrachtau-
to met gasfl essen bleek. Om hun komst aan te kondigden sloe-
gen de gasmannen op de laadbak kiezelhard met stokken op de 
fl essen. Een half uur later een appelverkoper die met daverende 
stem zijn waren aanprees. Ze werden gevolgd door een lange 
stoet van andere luidruchtige handelaren. Stiekem hoop ik voor 
al die geluidsgevoelige Hollandse binnenstads- en vinexwijkbe-
woners dat deze geluiden nog eens terugkeren. Maar eerst: de 
merel, brenger van de lente. Hoortoestel niet nodig.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Hoortoestel niet nodig

De overslag van containerterminal naar containerbin-
nenvaartschip is te automatiseren. Daarmee is een 
structurele kostprijsverlaging te realiseren waardoor 
de concurrentiepositie van de binnenvaart kan verbe-
teren. Dat is in het kort de inhoud van de studie ‘Inno-
vatie in de containerbinnenvaart, geautomatiseerd 
overslagsysteem’.
Het innovatieve aan deze studie is dat er nu eens niet 
is geredeneerd vanuit de walkant, de kranen en derge-
lijke, maar dat de overslag is bekeken vanuit het binnen-
vaartschip. Automatiseren van de overslag kan geschie-
den onder de voorwaarde dat het beweeglijke schip 
wordt stilgelegd en dat kan via een soort insteekhaven.
In de studie wordt een terminalontwerp gepresenteerd 
dat aan deze voorwaarde voldoet. Daarbij worden de te 
laden containers via een treintje naar de juiste plek 
langs het schip gebracht.
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Containeroverslag 
automatiseren

21 februari 1995

jes voor het beoefenen van water-
sport. Uiteraard ontbreken daar-
naast ook zwembad en ‘hot tub’ 
niet.
De eigenaar is niet van plan het 
schip slechts af te meren bij een 
mondaine jachthaven, maar wil er 
serieus mee gaan varen. De Ulysses 
wordt daarom ‘zeer robuust en zee-
waardig’, laten de bouwers weten.
Hart, getrouwd, twee kinderen, kan 
tijdens zijn tripjes op het nieuwe 
schip ook wat vrienden meenemen, 
want er is plek voor 66 personen. De 
eigenaar, die op zijn 16de van school 
werd gestuurd en groot werd in de 
handel in verpakkingsmateriaal, 
hoopt het schip in juni van dit jaar 
te mogen ontvangen. Hij roemt de 
kwaliteit van het werk dat Kleven 
levert. ‘Ik verheug me op de nieuwe 
boot.’ Dat mag ook wel, experts 
schatten dat het schip hem tussen 
de 58 en 78 miljoen dollar kost.

MELS DEES

Wanneer wordt een jacht een 
schip, wat is ervoor nodig een 
schip als jacht te omschrijven? Of 
zijn er ook tussenvormen?

Vaak vormt de werf die een vaartuig 
bouwt al een aanwijzing over de 
aard van dat object. Jetten Yacht-
bouw bouwt nu eenmaal geen vis-
sersschepen, en Heerema Vlissin-
gen is als off shorespecialist niet 
zeer bekend in het luxe segment. De 
Noorse scheepsbouwer Kleven, 
doorgaans gespecialiseerd in het 
bouwen van vaartuigen voor de off -
shoresector en grote leverancier 
van vissersschepen, heeft echter 
ook opdrachten voor de bouw van 
zeer bijzondere jachten aangeno-
men.
Nu gaat het bij deze vaartuigen wel 
om schepen van 107 meter lang, en 

sterker nog, bepaalde off shore-ele-
menten zijn ook terug te vinden op 
dit spelebootje, dat luistert naar de 
naam Ulysses, zoals een helidek.
Opdrachtgever is de rijkste man van 
Nieuw-Zeeland, miljardair Graeme 
Hart. Zijn geschat vermogen be-
draagt zeven miljard dollar. Het bij-
zondere is niet alleen dat Hart de 
opdracht voor dit schip geeft aan de 
werf in Ulsteinvik, maar ook dat het 
gaat om een tweede boot. Eerder al 
leverde Kleven een luxe jacht dat 
tien meter korter was. Een aantal 
van de specifi caties van het plezier-
vaartuig (door Hart omschreven als 
een expeditievaartuig) passen meer 
bij een landingsvaartuig van de ma-
rine: naast het helikopterdek komt 
er een hangar voor de helikopter, 
alsmede genoeg ruimte voor vijf 
forse boten die gebruikt kunnen 
worden voor excursies, naast een 
kleinere hangar voor kleinere boot-
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Niet op kantoor? 
Lees NT online.

SPELEVAREN  Robuust, zeewaardig en duur

Het nieuwste miljardairsspeeltje: een luxe jacht met de kenmerken van een marineschip. Foto: SuperYachtFan

Op jachtexpeditie
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