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OVERNAME  Bod FedEx ligt met 4,4 miljard euro zo’n 800 miljoen euro onder dat van UPS in 2013

JOHN VERSLEIJEN

Het kan snel gaan in de koeriers-
wereld. In februari prees topman 
Tex Gunning van het veelgeplaag-
de TNT nog de nieuwe overle-
vingsstrategie van het bedrijf aan, 
maar deze week omarmde hij met 
hetzelfde elan het overnamebod 
van 4,4 miljard euro van FedEx. 

Dat FedEx nu toeslaat in Europa na 
jaren van afwachten, heeft de ana-
listen en ook de vakbonden verrast. 
Volgens Chief Executive David 
Bronczek van FedEx heeft het tijd-
stip hoofdzakelijk te maken met de 
zwakke euro tegenover een sterke 
dollar, het aantrekken van de Euro-
pese economie en het nieuwe zelf-
vertrouwen bij de koerier na de 

stakingsgevoelig, inruilen voor het 
rustige Luik, de centrale hub van 
TNT. De overname lijkt dan ook 
eerder negatieve gevolgen te heb-
ben voor de medewerkers van Fed-
Ex dan voor die van TNT, melden 
insiders. Zo houdt FedEx vast aan 
het Europees hoofdkantoor in 
Hoofddorp en het wegvervoercen-
trum in Duiven. Daarnaast pakt de 
deal positief uit voor PostNL, dat 
het belang van 15% in TNT kan ver-
zilveren voor 642 miljoen euro. Wel 
moet TNT Airways om juridische 
redenen – niet EU-bedrijven mogen 
geen Europese maatschappijen be-
zitten – worden verkocht. 
FedEx wil de overname begin 2016 
afronden. Dan valt na negentien tu-
multueuze jaren het doek voor de 
Nederlandse zeggenschap in TNT.

ge Europese expresvervoerder. Fed-
Ex en TNT verwachten dit keer wei-
nig juridische obstakels vanuit de 
Europese Commissie. Het grote 
voordeel van FedEx is daarbij dat 
het los van intercontinentaal koe-
rierswerk amper marktaandeel be-
zit in de Europese pakjesmarkt. ‘Dat 
maakt ons ook zo complementair’, 
zegt Gunning. Volgens FedEx zal de 
competitie in de EU zelfs profi teren 
van de overname. ‘Straks is er naast 
DHL en UPS een derde grote speler 
in deze markt’, verzekert Bronczek.

Verzilveren
Via de koop van TNT vult FedEx in 
één klap alle witte vlekken in Euro-
pa in en kan het ook nog eens de ei-
gen internationale draaischijf op de 
luchthaven van Parijs, bijzonder 

sterke jaarcijfers over 2014. In am-
per zes weken hebben de partijen in 
het diepste geheim over de acquisi-
tie onderhandeld. Volgens Bronc-
zek leverde dat uiteindelijk ‘een 
deal made in heaven’ op. 
Met het bod van FedEx op TNT 
wordt een van de oudste prognoses 
in de koerierswereld – oud-TNT-
topman Ad Scheepbouwer werd er 
al ruim vijftien jaar geleden mee ge-
confronteerd – eindelijk realiteit. 
Of het de Amerikanen ook gaat luk-
ken de Europese Commissie te 
overtuigen, is nog onduidelijk. Eer-
der, in 2013, strandde het bod (5,2 
miljard euro) van de Amerikaanse 
pakjesvervoerder UPS op TNT op 
bezwaren uit Brussel en moest de 
Nederlandse koerier op zoek naar 
een nieuwe strategie als zelfstandi-

De overname van TNT wordt door de mogelijke nieuwe Amerikaanse eigenaar FedEx omschreven als ‘een deal made in heaven’. Foto: Banol2007 | Dreamstime.com

FedEx en dollar zorgen 
voor happy end bij TNT 

CNV Vakmensen en FNV Havens 

dreigen met acties tegen Vopak 

Nederland na het mislukken van 

de onderhandelingen over een 

cao en een sociaal plan.

Het tankopslagconcern heeft 

een reorganisatie in gang gezet, 

waarbij ongeveer 200 van de 

duizend arbeidsplaatsen in 

Nederland vervallen. De bonden 

eisen dat er een sociaal plan op 

tafel komt en dat gedwongen 

ontslagen worden vermeden. Ze 

hebben  een ultimatum gesteld, 

dat komende maandag afl oopt.

Als Vopak niet reageert, volgen 

er acties in de vorm van werkon-

derbrekingen of stakingen.

Bonden stellen 
Vopak ultimatum
REORGANISATIE

dollar kost 

het momen-

teel om een 

container van 

Azië naar Noord-Europa 

te laten varen. Dat blijkt uit 

de Shanghai Containerized 

Freight Index, die volledig in 

elkaar is gestort. De index

stond begin deze maand op 

een historisch laagtepunt. 

Volgens SeaIntel zullen de 

lage tarieven lang aanhouden. 

De sterke daling is voor een 

belangrijk deel toe te schrijven 

aan de lage olieprijs. 

511
Containertarieven in 
elkaar gestort 

EuroShoe Group heeft het 

vervoerscontract met Jan de 

Rijk Logistics voor de winkeldis-

tributie naar ruim 370 fi lialen 

verlengd tot 2020. Het gaat 

daarbij om de bevoorrading 

van  de winkelketens Avance, 

Shoe Discount en Bristol in de 

Benelux en Frankrijk, stelt het 

bedrijf. ‘Door het netwerk van 

Jan de Rijk Logistics zijn al onze 

fi lialen altijd te beleveren. Daar-

naast is de dienstverlening de 

voorgaande jaren zeer goed ge-

weest’, stelt fi nancieel topman 

Bart Rayen van EuroShoe Group.

Logistiek EuroShoe
blijft bij Jan de Rijk 
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NIEUWE POLL  Overname TNT door FedEx is een slechte zaak. 
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Als dat niet zo was, was voldoen aan zwavelnorm een financiële ramp

Toch betalen we nog een zwaveltoeslag 

Maar voor hoe lang nog? 

Anders, namelijk... 
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COMMENTAAR

De Rotterdamse haven draagt veel predikaten, maar ‘off shore 
haven’ is er niet één van. Misschien omdat deze sector in de 
jaarverslagen van het havenbedrijf steevast onder de noemer 
‘overige activiteiten’ wordt geschaard. Misschien ook wel omdat 
de bedrijven zelf niet genoeg lawaai maken. Wat de reden ook is, 
het is doodzonde. 

Tuurlijk, een project als de ‘Pie...oneering Spirit’ heeft aan me-
dia-aandacht geen gebrek. Een vlaggenschip werd het genoemd. 
Dat is het ook. Er wordt alleen niet gespecifi ceerd voor wie het 
gevaarte als vlaggenschip dient. Off shore is voor veel mensen 
een algemeen en weinig betekenend begrip.
Off shore-reparatiewerf Keppel Verolme is een van de weinige 
bedrijven die met regelmaat het nieuws weten te halen, al is dat 
meestal vanwege activiteit in de cruisemarkt. Maar de off shore-
activiteiten in de omgeving zijn veel groter. Er zijn zelfs zwaar 
industriële maakbedrijven, een type bedrijf waarvan vaak wordt 
gedacht dat ze volledig richting China zijn verhuisd. 

In Schiedam zit HSM Off shore, een bouwer van topsides, plat-
formen en andere off shore staalconstructies. Het bedrijf werkt 
samen met het praktisch naastgelegen Damen Shiprepair & 
Conversion, dat sinds 2011 ook platformen en FPSO’s repareert 
en onderhoudt en daarmee de concurrentiestrijd met Keppel 
Verolme aangaat. Tussen hen in zit installatiebouwer Huisman 
Equipment, onder andere bekend van zijn pijpleginstallaties. En 
dan is er nog platformbouwer SBM Off shore, die in Nederland 
geen werf of constructiefaciliteit heeft, maar hier wel aan nieu-
we oplossingen voor de Floating Liquefi ed Natural Gas-markt 
werkt. Al eens twee gastankers aan elkaar gekoppeld gezien? 
Wereldwijd is de Noorse scheepsbouwer Ulstein beroemd en 
befaamd vanwege zijn gedurfde scheepsdesigns. Die designs 
mogen dan onder Noorse vlag verkocht worden, feit is dat zij 
worden bedacht door een handjevol Nederlandse mannen die 
zetelen in een klein en kaal kantoor in Vlaardingen.
Midden in de stad zit Van Oord, die geen verdere introductie 
behoeft. En zelfs het meest Rotterdamse van alle Rotterdamse 
bedrijven, de roeiers van de KRVE, willen hun off shore-activitei-
ten uitbouwen tot 50% van hun zakelijk portfolio. 

Rotterdam is geen Den Helder of Aberdeen, waar bevoorra-
dingsschepen af en aan varen, maar het predikaat ‘off shore-
haven’ is wel degelijk verdiend. Het havenbedrijf zou daar veel 
meer aandacht aan moeten geven. Ondanks de lage olieprijs 
wordt de off shore-industrie immers nog steeds door iedereen 
als groeimarkt gezien. 
Een eerste stap zou zijn om Royal IHC, waar geavanceerde 
pijpenleggers als broodjes van de lopende band afglijden, en 
Damen Shipyards meer bij het Rotterdamse te betrekken. Die 
bedrijven vallen feitelijk niet onder Rotterdams beheer, maar de 
haven van Dordrecht doet dit wel. Vanaf daar zijn Hardinxveld-
Giessendam en Gorinchem nog maar een steenworp verwijderd. 
Ook zou het havenbedrijf moeten inspelen op de platformont-
mantelingsmarkt, een ontwikkeling die veel off shorebedrijven 
doet schuimbekken. Voor de biochemie-industrie, die de haven-
autoriteit op de Tweede Maasvlakte wil aantrekken, zijn plug-
and-play terminals ontworpen. Eenzelfde facilitatie zou voor de 
ontmantelingsindustrie ook een goede oplossing zijn. Zelfs als 
het maar een tijdelijke markt is. 

Net als Amsterdam en IJmuiden (Amsterdam Ymuiden Off shore 
Port (AYOP)) zou Rotterdam zijn eigen en omliggende off shore-
industrie moeten verenigen en marketen. 

Rotterdam Off shore Port, ofwel: ROP 

TOBIAS PIEFFERS
redactie@nieuwsbladtransport.nl
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INTERVIEW  BRAM GRÄBER, TOPMAN AIR FRANCE-KLM CARGO

JOHN VERSLEIJEN

Bram Gräber (1965) staat sinds 
een maand tijdelijk aan het roer 
van Air France-KLM Cargo. In de 
markt staat de oud-bestuurder 
van de vrachtdivisie bekend als 
een bouwer, ‘maar soms word je 
als ondernemer gedwongen ook 
onaangename besluiten uit te 
voeren’, zegt hij.

Er is dus geen hoop meer dat onder 
het nieuwe vrachtmanagement het 
besluit over de afbouw van de 
vrachtvloot van Martinair wordt 
teruggedraaid?
We hebben met de reductie van het 
aantal freighters ingezet op 3 plus 1 
reservevliegtuig en er is geen alter-
natief plan dat haalbaar is. We heb-
ben te maken met een pijnlijke aan-
passing aan een veranderende 
luchtvrachtmarkt. Dat we nu ingrij-
pen, doen we met tegenzin, maar 
het moet wel gebeuren. Ik zie daar 
nu geen andere scenario’s voor.

De Nederlandse luchtvrachtmarkt 
kent Bram Gräber als een bouwer 
en geen saneerder.  Het moet moei-
lijk zijn deze nieuwe rol te moeten 
vervullen? 
(Lach) Ik beschouw dat als een 
compliment, maar we moeten soms 
onze verantwoordelijkheid nemen 
als bestuurders. Dat hoort ook bij 
ondernemerschap. Soms kom je tot 
de conclusie dat je met iets niet 
kunt doorgaan, hoe pijnlijk dat ook 
is. Ik ben er ook niet alleen om leu-
ke dingen te doen. Overigens blij-
ven wij als Air France-KLM qua 
vrachtnetwerk nog steeds de num-
mer vijf in de wereld dit en volgend 
jaar. Daarnaast denk ik dat er on-
danks de afbouw van de vrachtvloot 
nog genoeg valt te bouwen bij Air 
France-KLM Cargo. Kijk maar eens 
naar onze plannen op het gebied 
van farmaceutica-en expresvervoer.   

De verladersorganisatie EVO ziet 
dat anders. Die heeft staatssecreta-
ris Wilma Mansveld (luchtvaart) 
opgeroepen om meer buitenlandse 
vrachtvluchten toe te staan op 
Schiphol nu KLM met Martinair de 
vrachtvloot afbouwt.
Ik respecteer die positie van de 

EVO, maar ik wil dit toch wel in het 
juiste perspectief plaatsen met een 
neutraal referentiepunt: lucht-
vrachtanalist Seabury heeft in op-
dracht van de overheid een goed 
rapport gemaakt over wat er precies 
aan de hand is op Schiphol. Die con-
cludeert dat Schiphol er met de hui-
dige capaciteit aan bellyruimte en 
vrachtvliegtuigen fantastisch voor 
staat. Door het heel liberale beleid 
dat Nederland altijd heeft gevoerd 
zijn er nu 25 verschillende buiten-
landse vrachtmaatschappijen actief 
op Schiphol. Dat is misschien naar 
onze smaak een beetje te veel, maar 
met dat aantal beschikken wij op 
Schiphol in Europa over een superi-
eure vrachthub. Dat staat heel hel-
der in het rapport. Feit is dan ook 
dat de vrachtpijplijnen niet onder 
druk staan op Schiphol, zoals EVO 
beweert. 

EVO haalt hetzelfde onderzoek aan 
dat het wel gebeurt? KLM levert 
straks vijf MD11F’s in.
We zetten helaas een stap terug met 
de freightercapaciteit op met name 
Azië, maar blijven daar een belang-
rijke speler, onder meer via onze sa-
menwerkingsverbanden met bij-
voorbeeld China Southern. Op 
Latijns-Amerika ruilen wij de 
MD11F’s in voor de grotere B747-
400ERF’s en handhaven wij onze 
positie en versterken die zelfs. Wij 
zien dat als een oppertunity-markt.  
We hebben dus wel degelijk nage-
dacht hoe wij die stap terug gaan 
zetten en waar we dat dan doen. Het 

is dan ook niet zo dat nu plotseling 
de gehele mainportfunctie van 
Schiphol onder druk komt te staan. 
Ook Afrika blijven wij bedienen met 
freighters. Bedenk ook dat we niet 
gekozen hebben voor een toekomst 
zonder freighters maar voor minder 
vrachtvliegtuigen. Die gaan we nu 
inzetten op routes waar het echt 
waarde toevoegt aan het netwerk 
van Schiphol.

Ergens wordt er toch ingeleverd?
Het is niet alleen zaak om overal 
maar ongelimiteerd grote pijplei-
dingen aan vrachtcapaciteit te heb-
ben. Dat is economisch voor nie-
mand meer haalbaar. Daarbij komt 
dat wij op het gebied van het aantal 
netwerkpunten nauwelijks iets inle-
veren met de ingreep. Ik denk dan 
ook niet dat er straks met het aan-
bod aan bellyruimte en freighters 
bij ons sprake is van een knelpunt 
op capaciteitsgebied. 

Wat als straks ook nog eens de vijf-
tien B747-combi’s verdwijnen? Dat 
staat gelijk aan acht freighters.
Het is nog maar eens goed te bena-
drukken dat maar 5 tot 10% van het 
vrachtaanbod ook daadwerkelijk de 
maindeck-capaciteit van een vracht-
vliegtuig of combi nodig heeft. We 
weten ook dat dat segment niet het 
groeiende deel is in de markt. Het is 
niet voor niets dat het aantal bestel-
lingen voor freighters opdroogt. Je 
ziet duidelijk een verschuiving naar 
bellycapaciteit. Daar zit de groei en 
het is niet zo dat wij dit alleen be-
denken. Dat geldt voor veel van 
onze collega’s.

De markt zegt dat de verliezen niet 
door freighters zijn veroorzaakt, 
maar door de falende vrachtver-
koop. Er wordt slecht gecommuni-
ceerd met het mkb in de expeditie-
sector. 
Ik wil niet naar het verleden kijken. 
Dat is niet netjes en ik kan het ook 
maar half beoordelen. Ik heb ver-
trouwen in ons commercieel team, 
maar  als dat het signaal uit de markt 
is, dan pak ik die handschoen op. 
Wat ik daarnaast wil onderstrepen 
is dat vracht core blijft voor ons, on-
danks de moeilijke beslissingen die 
we nu helaas moeten nemen.

‘Ik ben er niet alleen om 
leuke dingen te doen’
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Eerste LNG-station 
Noord-Nederland open

Britten kopen Service 
Terminal Rotterdam 

Meer treinen in Brabant 
door werk in Duitsland

OOCL breekt 
21.000 teu grens

WEGVERVOER
GDF Suez in Leeuwarden opende 

woensdag 8 april het eerste 

LNG-tankstation voor vrachtau-

to’s in het noorden van Neder-

land. Dat gebeurde op het plaat-

selijke Firezone-station. De 

komst van het LNG-station werd 

mogelijk doordat zuivelbedrijf 

FrieslandCampina met zijn weg-

vervoerders overstapt op LNG als 

brandstof. Ook de gemeente 

Leeuwarden en de provincie 

Friesland stimuleren het gebruik 

van LNG om zo bij te dragen aan 

een betere luchtkwaliteit.

BUNKERSECTOR
Het Britse investeringsfonds 

iCON Infrastructure Partners 

koopt voor een onbekend bedrag 

de Service Terminal Rotterdam 

(STR) in het Botlek-gebied. De 

Britten hebben daarover een 

contract gesloten met de twee 

huidige aandeelhouders. Dat 

zijn Litasco, de internationale 

verkooporganisatie van de Rus-

sische oliemaatschappij Lukeoil, 

en bunkerleverancier Burando 

Maritime Services. 

SPOORVERVOER
Door werk aan de Betuweroute 

in Duitsland heeft Brabant deze 

week voor het eerst te maken 

gehad met extra goederentrei-

nen. Nu rijden op een normale 

werkdag vijftig goederentreinen 

door Brabant. Tijdens de werk-

zaamheden kan dat oplopen tot 

135 per dag. Het extra treinver-

keer langs de Brabantroute van-

wege de aanleg van een derde 

spoor van de Betuwelijn in 

Duitsland houdt aan tot 2022.

SCHEEPVAART
De zes schepen die OOCL heeft 

besteld bij Samsung Heavy Indu-

stries krijgen een capaciteit van 

21.100 teu. Voor CMA CGM bete-

kent dit dat zij de ‘grootste van 

de wereld’-titel net mislopen. 

OOCL maakte eerder al bekend 

bijna een miljard dollar te inves-

teren in zes schepen in de 

20.000 teu range. Dankzij de or-

der van OOCL behoudt Samsung 

zijn titel als bouwer van de 

grootste containerschepen. 

KORT

tons. Dat is dezelfde constructie als 
die van de ‘Thialf ’ van Heerema, 
met een hijscapaciteit van 14.200 
ton nu nog het grootste kraanschip 
ter wereld.

Tien knopen
Deze kolos van 202 bij 88 meter is al 
in 1985 in de vaart gebracht. Met een 
lengte van 214 meter en een breedte 
van 97,5 meter wordt de NSCV een 
forse slag groter. Het nieuwe schip 
krijgt bovendien een beduidend ho-
gere transportsnelheid van tien 
knopen, dankzij een eigen voortstu-
wingsinstallatie die op zowel LNG 
als gasolie kan draaien.
De NSCV is in de eerste plaats ont-
worpen voor het plaatsen en verwij-
deren van off shore-constructies.  
Ook kan het schip onderwatercon-
structies installeren en verwijde-
ren. Heerema doet geen mededelin-
gen over de bouwprijs. RM

Heerema heeft een principeover-
eenkomst gesloten met de Singa-
porese werf Jurong voor de bouw 
van het grootste halfafzinkbare 
kraanschip ter wereld.

Daarmee brengt de off shore-instal-
lateur uit Leiden de verwezenlijking 
van zijn NSCV (new semi-submer-
sible crane vessel) weer een stap 
dichterbij. Een jaar geleden tekende 
Heerema al zo’n overeenkomst met 
de Schiedamse kranenbouwer Huis-
man Equipment voor twee off -
shore-kranen met een hijsvermo-
gen van 10.000 ton per stuk, 
eveneens de grootste in hun soort 
ter wereld. ‘In tandem’ moeten ze 
lasten van 20.000 ton aankunnen.
Het gespecialiseerde Zweedse ont-
werpbureau GVA heeft vorig jaar al 
een ontwerp afgeleverd, dat uitgaat 
van een dekconstructie op acht ko-
lommen die steunen op twee pon-

OFFSHORE

Bouw Heerema-kolos stap dichterbij

Het nieuwe kraanschip wordt 214 bij 97,5 meter. Artist impression: Heerema

dam wordt geladen of gelost. Vol-
gens directielid Cok Vinke doen 
zich al vanaf januari wachttijden 
voor en lopen die steeds verder op: 
‘Doorlooptijden van vijftig uur met 
uitschieters tot negentig uur zijn 
geen uitzondering meer.’

Volgens hem duurt de afhandeling 
van binnenschepen gemiddeld ruim 
een derde langer dan normaal. Hij 
zegt dat gesprekken met betrokke-
nen in de Rotterdamse haven niet 
tot verbetering hebben geleid. ‘Wij 

verwachten ook niet dat dat op kor-
te termijn gebeurt. Wij kunnen de 
extra kosten niet meer alleen dra-
gen en moeten die daarom gedeel-
telijk doorberekenen aan onze klan-
ten’, zegt Vinke.

Antwerpen
Het bedrijf sluit niet uit dat er ook 
voor het vervoer van en naar Ant-
werpen een congestietoeslag wordt 
ingevoerd. ‘Daar ontstaat momen-
teel een soortgelijke situatie. Wij 
volgen de doorlooptijden van onze 
binnenschepen ook daar op de voet. 
Als de situatie in Antwerpen achter-
uit gaat, zullen wij ook daar een con-
gestietoeslag moeten heff en.’
Eerder voerde dochterbedrijf 
Transbox, gespecialiseerd in het 
Delta-vervoer tussen Rotterdam en 
Antwerpen, al een congestietoeslag 
van zes euro per teu in.

ROB MACKOR

Minister Schultz geeft gehoor 
aan de oproep van binnenvaart-
organisaties  CBRB en VITO om 
over de congestieproblemen in de 
Rotterdamse haven te overleg-
gen.
 
Dat bevestigt secretaris Maira van 
Helvoirt van de ledengroep Contai-
neroperators van het CBRB naar 
aanleiding van schriftelijke vragen 
over de wachttijden  van het Kamer-
lid Albert de Vries (PvdA) aan de 
minister. Schultz liet daarop weten 
overleg met beide brancheorganisa-
ties gepland te hebben. Dat vindt 
aanstaande maandag plaats. Schultz 
zit daarbij niet zelf aan tafel.
Ze erkent dat ‘wachttijden vanzelf-
sprekend nooit goed zijn voor de 
concurrentiepositie’ maar tekent 
aan dat ‘dezelfde problemen zich 
voordoen bij de directe concurren-
ten Antwerpen en Hamburg’. Ze 
voegt eraan toe dat ‘het goed is dat 
we met een vooruitziende blik in 
Maasvlakte 2 hebben geïnvesteerd’ 
en dat met de komst van de nieuwe 
terminals ‘de wachttijden tot het 
verleden moeten gaan behoren’. 

Brandbrief
De binnenvaartorganisaties hadden 
de minister begin maart in een 
brandbrief gevraagd in actie te ko-
men. In haar antwoord zegt Schultz 
niet verantwoordelijk te zijn voor 
het tempo waarin de nieuwe termi-
nals (APMTR2 en RWG – red.) ope-
rationeel worden en dat ze voor 
zichzelf geen rol ziet weggelegd in 
het slepende confl ict tussen RWG 
en de vakbonden over het al dan 
niet afsluiten van een cao voor het 
eigen personeel.
Volgens Van Helvoirt duurt het in 
veel gevallen nog steeds meerdere 
dagen voor een binnenschip na aan-
vraag bij een terminal terechtkan, 
‘hoewel er af en toe ook schepen 

soepel tussendoor fi etsen’. De con-
gestieproblemen zijn vooral het ge-
volg van een groter dan verwacht la-
dingaanbod, in combinatie met een 
krappe capaciteit. Sommige opera-
tors hebben inmiddels congestie-
toeslagen ingevoerd of aangekon-

digd ter compensatie van de extra 
kosten die ze moeten maken.
Zo brengt Contargo Waterway Lo-
gistics vanaf 15 april een toeslag van 
18,50 euro in rekening voor iedere 
volle of lege container die in Rotter-

De wachttijden in de Rotterdamse haven lopen steeds verder op. Foto: Danny Cornelissen

BINNENVAART  Contargo brengt vanaf volgende week toeslag in rekening

Schultz: congestieberaad 

We hebben met een vooruitziende 

blik in Maasvlakte 2 geïnvesteerd.
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Drones: 
gouden toekomst 
of korte hype?

heidsvoorzieningen hebben.
De tweede categorie die de Easa on-
derscheidt is die van het ‘specifi eke 
gebruik’ met zwaardere drones, die 
hoger vliegen. Ze zorgen voor een 
verhoogd risico voor personen op 
de grond en voor andere objecten in 
de lucht. Bij deze drones, die bij-
voorbeeld ingezet kunnen worden 
bij het vervoer van pakketten, zou 
de Easa dan eisen dat de nationale 
luchtvaartautoriteiten het risico 
van de toestellen beoordelen, net 
als de milieubelasting. Ook zou er 
een soort vliegbrevet voor de be-
stuurders van de drones ingevoerd 
moeten worden.
De derde categorie is die van ‘gecer-
tifi ceerd gebruik’. Hierbij gaat het 
om nog zwaardere toestellen. Voor 
deze apparatuur adviseert de Easa 
een controle- en toelatingsproce-
dure die te vergelijken is met die van 
bemande vliegtuigen. Onder meer 
hebben ondernemingen die zulke 
reuze drones inzetten net zozeer 
een vergunning nodig als de mede-
werkers die ze bedienen.
Behoudens de veiligheid moet ook 
de privacy van burgers wettelijk 
vastgelegd worden. Dit is een aspect 
dat door veel politici zeer serieus 
genomen wordt.

Sceptische geluiden
Twijfel aan het nut van de vliegtui-
gen is ook te horen. Bijvoorbeeld als 
sarcastisch geschetst wordt dat het 
meest succesvolle businessmodel 
voor drones tot nu toe de inzet is bij 
de smokkel van drugs over de Ame-
rikaans-Mexicaanse grens. Onder-
liggend speelt hier de vraag: is er 
echt behoefte aan de inzet van dro-
nes, behalve voor het maken van fo-
to’s en fi lmopnames – bijvoorbeeld 
bij het monitoren van verkeersbe-
wegingen of processen in de haven? 
Volgens de Europese commissie 
gaat het in vier van de vijf voorge-
stelde toepassingen van drones om 
dit soort activiteiten. Ander ge-
bruik, zoals het vervoer van goede-
ren, wordt nauwelijks beoogd op dit 
moment. Amazon stopte bijvoor-
beeld een pilot voor het bezorgen 
van producten met drones, omdat 
de regels van de luchtvaartautori-
teiten FAA te streng waren. DHL 
heeft geen concrete plannen voor 
het gebruik van drones.
De tijd zal leren of de digitale hom-
mels breder worden ingezet dan 
slechts als vliegende camera’s.

WERNER BALSEN

Geluidloos zijn ze niet bepaald. Het 
motorgeluid van de UX5 met delta-
vleugels, van de kleine E-Copter en 
van de miniatuurhelikopter ‘Sahra’ 
schalt over het militaire vliegveld 
Goetsenhoven. Hier, aan de oost-
kant van Brussel, klinken geluiden 
die doen denken aan een model-
vliegtuigclub, waarvan de hobbyis-
ten hun modellen gelijktijdig testen.
Op het luchthaventerrein van Goet-
senhoven zijn het echter geen hob-
byisten die vliegbewegingen con-
troleren en observeren, maar 
ingenieurs en ondernemers. Het 
doel is: Eurocommissaris Violeta 
Bulc en haar entourage overtuigen 
van de kansen van Remotely Piloted 
Aircraft Systems (RPAS), in de 
volksmond doorgaans aangeduid 
als drones. Aan het eind van dit jaar 
wil de Europese commissie een 
wetsontwerp presenteren, als on-
derdeel van het door Bulc aange-
kondigde ‘luchtvaartpakket’.
De fabrikanten van drones zien de 
regelgeving met argwaan tegemoet. 
Van die voorschriften hangt immers 
af of drones big business gaan wor-
den of niet. Of, zoals Emmanuel 
Prévinaire van de Belgische fi rma 
Flying Cam het formuleert: ‘Van de 
regels hangt af wat de industrie kan 
en mag produceren.’
Als reactie op de angst en weerstand 
die Prévinaire ziet in de markt, 
toont de ondernemer een foto uit 
de beginjaren van de auto. Destijds 
liep een begeleider met een rode 
vlag voor de automobiel uit om 
mensen op straat te waarschuwen. 
‘Tegenwoordig lachen we erom’, 
zegt hij. ‘Maar we hebben het wel 
over een unieke gelegenheid voor 
Europa. Het oude continent zou 
wereldwijd de markt voor drones 
kunnen aanjagen en ervan profi te-
ren.’ 
Gerekend wordt op ongeveer 
150.000 drones-gerelateerde ar-
beidsplaatsen in 2050. Dat is ten-
minste de inschatting van Alberto 
Pietra, lobbyist voor de industrie 
die in dit segment actief is.
Het monitoren van landbouwgron-
den, het bewaken van containerop-
slagplaatsen, het transporteren van 
medicijnen naar gebieden met een 
slechte infrastructuur, of het bezor-
gen van pakketjes in drukke stede-
lijke gebieden: de lijst met mogelij-
ke toepassingen van drones is lang.

Bulc heeft een mooie uitspraak voor 
het publiek paraat: ‘Als ingenieur 
ben ik razend enthousiast over dro-
nes, als voormalige ondernemer 
ben ik realistisch, maar als politicus 
ben ik bezorgd.’ Ze vat daarmee de 
indrukken samen die ze opdeed tij-
dens een conferentie over RPAS in 
Riga, vorige maand. Haar team or-

ganiseerde de bijeenkomst samen 
met de Letse regering. Tijdens het 
congres bleken vertegenwoordigers 
van de lidstaten en de Europese 
commissie het in elk geval over één 
ding eens te zijn: regelgeving op het 
gebied van drones moet voor heel 
Europa gelden. Het bestaande mo-
zaïek aan regels per land, waarbij 
sommige lidstaten heel strikte eisen 
formuleren, terwijl andere staten 
helemaal geen regels voor de inzet 
van drones hebben, wordt door zo-
wel wetgevers als fabrikanten als 
storend ervaren.

Drie categorieën
Tegen de wens van de leveranciers, 
die liever niet willen dat hun drones 
als vliegtuigen aangemerkt worden, 
is de European Aviation Safety 
Agency(Easa) in Keulen als verant-
woordelijke instantie aangewezen 
voor de beoordeling van de risico’s 
van het gebruik van drones. Het 
agentschap wil halverwege dit jaar 
de resultaten van een enquête on-
der alle betrokkenen presenteren, 
en gaat op dit moment uit van een 
indeling van drones in drie catego-
rieën. Elke categorie is onderwor-
pen aan specifi eke regels. 
Kleine drones, die minder wegen 
dan 500 gram, niet hoger kunnen 
vliegen dan 150 meter en niet verder 
dan 500 meter, hebben volgens de 
Easa geen speciale voorschriften 
nodig, zolang ze specifi ek aangewe-
zen gebieden, zoals luchthavens of 
grote groepen mensen mijden en 
een acceptabel niveau aan veilig-

Drones kwamen tot voor kort vooral in het nieuws als militair object, 

maar inmiddels dromen logistieke dienstverleners over het gebruik 

ervan. Eurocommissaris Violeta Bulc liet zich uitgebreid informeren.

POLITIEK  Vraagtekens bij aantal toepassingen voor drones

Als ingenieur ben 

ik enthousiast 

over drones.

Speciaal

geselecteerd

www.moevers.nl

Olietankers en speedboten
Werknemers die ‘speedboten’ zijn, zijn 
proactief, wendbaar, netwerkers, leer-
gierig, en zeer waardevol voor een bedrijf. 

Pas op dat de speedboten in uw
organisatie er niet vandoor gaan.€ 19,99

Baanbreker!
Wees geen pion, maar een pionier en 
breng vernieuwing tot stand, ondanks 
uw omgeving. Een boek vol hulp, uitdaging 

en zelfrelativerend inzicht in de 
menselijke kant van innoveren.

CRM in de praktijk (3e editie)
De verbindende schakel tussen theorie
en de werkvloer, tussen strategie en 
imple mentatie. Dit boek is inmiddels 

niet meer weg te denken uit de 
praktijk en het onderwijs.

€ 24,95

€ 29,95

Ken Blanchard over leiderschap
Dertig jaar kennis over leiderschap in 
één baanbrekend boek. Ken Blanchard 
(coauteur van The One Minute Manager) 

hielp vele leiders en organisa ties 
een hoger niveau te bereiken.

Perfect Store
Hoe kun je als leverancier van Fast Moving
Consumer Goods op een slimme manier 
je markt bewerken? Maak gebruik van 

data-stromen en digitale technolo-
gie. Leer in dit boek hoe.

€ 24,99

€ 22,95

moevers.nl
Opdrachtgever tevreden
Werken voor een opdrachtgever is geen 
kwestie van ‘u vraagt, wij draaien’. 
Op gelijk niveau staan en je externe of 

interne klant aan het denken 
zetten levert veel meer op.€ 24,95

Voor de verandering
De maatschappij verandert iedere dag een beetje 
meer. Beweegt u mee? In deze weekselectie 
een aantal nieuwe (verander-)managementboeken 
op een rij. 
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Peter Appel neemt
A. van der Meulen over 

Koning opent APMT 
op Maasvlakte 2 

Bosporus zestig dagen 
dicht vanwege brug

WEGVERVOER
Peter Appel Transport neemt A. 

van der Meulen uit Drachten 

over, een bedrijf met negentig 

werknemers en vijftig voertui-

gen. Directeur Ate van der Meu-

len kon in eigen bedrijf geen op-

volger vinden. De twee bedrijven 

werkten al langer samen voor di-

verse gemeenschappelijke op-

drachtgevers. A. van der Meulen 

Transport, dat met terugwerken-

de kracht tot 1 januari dit jaar 

wordt overgenomen, gaat onder 

dezelfde naam en in dezelfde 

vestiging door.

CONTAINERTERMINAL
Koning Willem-Alexander opent 

24 april de geautomatiseerde 

containerterminal van APM Ter-

minals op Maasvlakte 2. De ter-

minal bevindt zich aan de Prinses 

Amaliahaven, vernoemd naar 

zijn oudste dochter. Het is de eer-

ste volledig geautomatiseerde 

containerterminal, waar de kade-

kranen voor het afhandelen van 

schepen op afstand worden be-

stuurd. De terminal is emissievrij.

SCHEEPVAART
De Bosporus bij Istanbul zal ko-

mend half jaar zestig dagen ge-

sloten zijn voor al het scheep-

vaartverkeer wegens de aanleg 

van een brug over de zeestraat.

De bouw van de brug, de Yavuz 

Sultan Selim, over de belangrijke 

zeestraat die de Middellandse 

Zee met de Zwarte Zee verbindt, 

kost drie miljard dollar. De af-

sluiting duurt niet zestig dagen 

achtereen, maar is verdeeld over 

de komende zes maanden.

KORT

TOBIAS PIEFFERS

Kotug heeft een vijfjarig contract 
voor de ‘Pioneering Spirit’ bin-
nen gesleept. Het Rotterdamse 
sleepbedrijf krijgt de verant-
woordelijkheid voor het slepen 
van het hulpponton ‘Iron Lady 1’.

Deze ‘Iron Lady 1’ is het 200 meter 
lange en 58 meter brede werkpon-
ton van de ‘Pioneering Spirit’, waar-
op het kraanschip topsides en ande-
re zware stukken kan plaatsen. Het 
ponton past precies tussen de twee 
boegen van het kraanschip in. Ko-
tug zet twee rotortugs op het con-
tract in, de ‘RT Magic’ en de ‘RT Spi-
rit’, die beiden een bollard pull 
hebben van 78 ton. De schepen wer-
ken op oproepbasis. 

De eerste klus van de ‘Pioneering 
Spirit’ is het verwijderen van het 
door SBM Off shore gebouwde pro-
ductieplatform ‘Talisman Yme’ op 
de Noordzee, dat als gevolg van 
constructiefouten wankel op zijn 
poten staat. De ‘Pioneering Spirit’ 
brengt het platform naar een ont-
mantelingswerf in het Noorse Lute-
landet, waar Veolia het platform zal 
ontmantelen.
Bij aankomst in Lutelandet zal de 
‘Talisman Yme’ op de ‘Iron Lady 1’ 
worden geplaatst, die daar door Ko-
tug naar de slooppositie wordt ge-
sleept. De opdracht vangt medio
dit jaar aan, nadat de grijparmen op 
de ‘Pioneering Spirit’ zijn gemon-
teerd. Welk bedrag er met het Ko-
tug-contract gemoeid is, is niet be-
kend.

OFFSHORE

Kotug sleept ponton 
‘Pioneering Spirit’

NMBS is. Dat komt neer op een jaar-
lijkse loonkostensubsidie van zo’n 
tien miljoen euro. Cornu ziet dat als 
‘een correctie op de markt waar-
door het spoor aantrekkelijker 
wordt’.

Leuk rendement
Argos Soditic zal het bloeden zo 
snel mogelijk willen stelpen, want 
het  uitgangspunt is dat participa-
ties na een jaar of vijf met winst 
kunnen worden verkocht. Wellicht 
hebben ze het voorbeeld voor ogen 
van pakketvervoerder ABX, die in 
2006 door datzelfde NMBS aan het 
Britse investeringsfonds 3i werd 
verkocht. De investering van 10 mil-
joen euro leverde de Britten een 
leuk rendement op: twee jaar later 
ging de pakketvervoerder voor naar 
schatting 700 miljoen euro naar het 
Deense logistieke DSV.

ROB MACKOR

Het Frans-Zwitserse investe-
ringsfonds Argos Soditic krijgt 
voor 20 miljoen euro een belang 
van 66,6% in de nationale Belgi-
sche spoorgoederenvervoerder 
NMBS Logistics.
 
Daarmee komt na ruim twee jaar 
een einde aan de zoektocht naar een 
koper voor de verlieslatende goede-
renafdeling van NMBS. Deutsche 
Bahn meldde zich aanvankelijk als 
gegadigde maar wilde geld toe heb-
ben, waarop NMBS de besprekin-
gen afbrak.
Toen was er al ruim een jaar op ex-
clusieve basis onderhandeld met de 
Duitsers, eerst door topman Marc 
Descheemaecker, later door zijn op-
volger Jo Cornu. Daarnaast is er ook 
lang gesproken over ‘een Belgische 
oplossing’, met steun van de Vlaam-
se havens. Ook de Franse nationale 
spoorvervoerder SNCF is nog in 
beeld geweest.
Logistics heeft de afgelopen jaren 
zwaar gereorganiseerd om uit de 
rode cijfers te komen. Terminals 
zijn verkocht, dochterbedrijven af-
gestoten en verlieslatende activitei-
ten beëindigd. Zo werd een negatief 
bedrijfsresultaat van 115 miljoen 
euro in 2009 omgebogen in een po-
sitief saldo van 11 miljoen vorig jaar. 
Onder de streep staan overigens 
nog steeds wel rode cijfers. Het be-
drijf vervoert jaarlijks 30 miljoen 
ton lading, vorig jaar goed voor een 
omzet van 432 miljoen euro. De ei-
gen vloot omvat 200 locomotieven 
en 7.000 wagons.
De investering door Argos Soditic 
blijft beperkt tot een kapitaalinjec-
tie van 20 miljoen in Logistics.  
Daarnaast zet NMBS een lening van 
25 miljoen om in aandelen. Met die 
balansversterking kan de goederen-
vervoerder nog eens zo’n 50 miljoen 
euro aantrekken in de vorm van 

bankleningen en sale/leaseback-
operaties. Daarmee is het voortbe-
staan voorlopig veiliggesteld.
Duidelijk is evenwel dat de kosten 
de komende jaren verder omlaag 
moeten. CEO Geert Pauwels heeft 
al laten weten dat het doel is ‘om 

met één locomotief en één machi-
nist meer kilometers af te leggen’, 
wat een vooraankondiging van een 
nieuwe reorganisatie lijkt te zijn. 
Geen wonder dat de Belgische 
spoorvakbonden voorzichtig reage-

ren op de entree van Argos Soditic 
en zich zorgen maken over de toe-
komst van de 1.900 werknemers.
Daarvan zijn er 600 afkomstig van 
NMBS, die met behoud van hun 
‘statuut’, vergelijkbaar met een cao, 
voor de goederenvervoerder rijden. 

Cornu heeft bevestigd dat dat deta-
cheringsakkoord voorlopig wordt 
voortgezet. Logistics huurt de men-
sen in tegen ‘concurrentiële tarie-
ven’, wat betekent dat het verschil 
met de cao-lonen voor rekening van 

De nieuwe eigenaar zal de goederentak van NMBS verder onder handen willen nemen. Foto: NT

ZOEKTOCHT  Frans/Zwitsers Argos stapt in Belgiës nationale spoorvervoerder

NMBS Logistics verkocht

We willen met één machinist en één 

locomotief meer kilometers afl eggen.

Rotterdam - Hamburg**
Antwerpen - Hamburg*
Vier vluchten per weekdag

Interessante tarieven zonder verborgen extra’s:  
Service tijdens de vlucht inbegrepen
Stoelreservatie zonder toeslag
Gratis 23 kg ruimbagage

**Dienst vanuit Rotterdam vanaf 13 april 
*Dienst vanuit Antwerpen vanaf 20 april

Al vanaf 

enkele reis

euro
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Terwijl CMA CGM uitstekende 
jaarresultaten kon tonen. moest 
Hapag-Lloyd een verlies rappor-
teren van bijna 604 miljoen euro. 
Dat werd vooral veroorzaakt 
door de overname van CSAV.

Het verlies was zes keer zo hoog als 
een jaar eerder. De omzet steeg met 
3,7% tot 6,8 miljard euro. De vracht-
volumes namen zelfs met 7,5% toe 
tot 5,9 miljoen teu, maar het gemid-
delde vrachttarief daalde 3,2% tot 
1.434 dollar per teu.
Rolf Habben Jansen, de Nederland-
se topman van Duitslands grootste 
containerrederij, noemde 2014 ‘qua 
resultaat een ‘extreem teleurstel-
lend jaar’. De overname van het 
Chileense CSAV bracht hoge inte-
gratiekosten met zich mee, terwijl 
de afschrijvingen fors stegen, van 
325 miljoen naar 481 miljoen euro.
De ebitda, dus het resultaat vóór 
onder meer afschrijvingen, daalde 
van 389,1 miljoen naar 98,9 miljoen 
euro. Dit jaar denkt Habben Jansen 
onder de streep alweer zwarte cij-
fers te zullen schrijven. Naar zijn 
verwachting kan al voor 200 mil-
joen euro aan synergievoordelen 
dankzij de overname van CSAV wor-
den geïncasseerd. Dat voordeel 
moet oplopen tot  300 miljoen euro 
jaarlijks.

Nieuwe diensten
In juli dit jaar begint Hapag-Lloyd, 
samen met onder meer Hamburg-
Süd en CMA CGM, nieuwe diensten 
tussen Azië en Zuid-Amerika. De 
diensten worden uitgevoerd met 
vijftig schepen, waarvan Hapag er 
een twintigtal inbrengt. Het betreft 
onder andere zeven nieuwbouw-
schepen van 9.300 teu uit de vloot 
van CSAV.
Hapag-Lloyd reorganiseert zijn 
vloot. Op termijn zullen zestien Pa-
namax-schepen naar de sloop gaan. 
Er wordt een nieuwbouwprogram-

ma uitgevoerd dat de vloot effi  ciën-
ter moet maken. Voor de aanschaf 
van vijf nieuwe schepen heeft de 
raad van commissarissen al toe-
stemming gegeven.

Optimisme
Voer Hapag-Lloyd vorig jaar door 
zwaar weer, de Franse branchege-
noot CMA CGM had de wind in de 
zeilen. Deze reder, die in Ameri-
kaanse dollars rapporteert, zag de 
nettowinst stijgen met ruim 43% tot 
584 miljoen dollar. De omzet nam 
5,3% toe tot 16,7 miljard dollar.
CMA CGM voerde het vervoerde 
volume met 8,1% op naar 12,2 mil-
joen teu. Groei was er vooral op de 
vaargebieden tussen Azië, Europa 
en Noord-Afrika. Omdat ook de 
Fransen te maken hadden met een 
druk op de vrachttarieven, vertaal-
de zich dat niet in een omzetstijging 
van dezelfde orde.
Toch is de reder uit Marseille dik te-
vreden met de resultaten. De ebit-
marge – het operationeel resultaat 
als percentage van de omzet – steeg 
vorig jaar naar 5,8% en kwam in het 
laatste kwartaal uit op 7,9%. Volgens 
CMA CGM wordt zo’n hoge marge 
in de containerlijnvaart niet vaak 
behaald.
De rederij beklonk vorig jaar sep-
tember de samenwerking met de 
Chinese reder CSLC en met United 
Arab Shipping Company uit Dubai, 
onder de naam Ocean Three Alli-
ance. De drie gaan samen vijftien 
diensten onderhouden tussen 
Azië, Europa/Middellandse Zee en 
op de Stille Oceaan. Dat gebeurt 
met 139 schepen, die 87 havens 
aanlopen.
Aan de vloot werden de eerste sche-
pen van 9.400 teu toegevoegd met 
het oog op het nieuwe Panamaka-
naal. CMA CGM investeerde ook in 
7.000 reefercontainers, wat het 
aantal op 105.000 koeleenheden 
bracht. FN

CONTAINERVAART

Groot verlies Hapag,
winstsprong CMA

acties van Japanse autofabrikanten 
in de  VS speelden de luchtvracht-
vervoerder in de kaart. Daardoor 
moest een grote hoeveelheid onder-
delen snel worden vervoerd van Ja-
pan naar de VS. Aziatische fabrikan-
ten maakten tevens veel meer 
gebruik van luchtvrachtvervoer in 
verband met de congestie in de 
Amerikaanse zeehavens aan de 
oostkust.
Vooral Aziatische luchtvaartmaat-
schappijen deden dan ook goede za-
ken. Zij vervoerden 20,8% meer 
vracht. Ook Noord-Amerikaanse 
vervoerders pikten met een groei 
van bijna 9% een graantje mee. In 
Europa was de groei met 1,1% ma-
gertjes, terwijl de markt in Latijns-
Amerika bijna 10% kromp.
Luchtvrachtanalist WorldACD ziet 

Het mondiale luchtvrachtvervoer 
zat in februari stevig in de lift. 
Het totale volume in tonkilome-
ters vracht lag 11,7% hoger dan 
een jaar eerder, terwijl de capaci-
teit steeg met 7,4%. 

De groei van de luchtvracht is stuk-
ken sterker dan gemiddeld de afge-
lopen maanden. Dat blijkt uit de 
maandstatistieken van luchtvaart-
organisatie IATA.
De internationale luchtvaartorgani-
satie schrijft de forse groei vooral 
toe aan eenmalige of tijdelijke eff ec-
ten. Zo viel Chinees Nieuwjaar dit 
jaar in februari en vorig jaar al in ja-
nuari. In de weken voorafgaand aan 
dat feest wordt altijd veel extra 
luchtvracht naar de EU en de VS 
verstuurd. Ook de grote terugroep-

in zijn eigen vervoersstatistieken 
over februari de luchtvracht zelfs 
met 8% groeien. Daarbij was er 
sprake van een stijging van 28% in 
het vrachtverkeer tussen Azië en de 
VS, dat goed was voor de helft van 
alle groei in de mondiale lucht-
vracht. Ook het rendement steeg in 
de markt weer en wel met 3%. Op 
andere regio’s noteerde de analist 
een lichte daling van het vrachtvo-
lume, met uitzondering van Afrika. 

Tariefstijging
Het Britse adviesbureau Drewry 
zag op basis van zijn luchtvrachtin-
dex in februari een lichte stijging 
van de vrachttarieven. Ook die 
was toe te schrijven aan de grote 
vraag naar vrachtcapaciteit voor de 
VS-markt. JV

TARIEVEN

Luchtvracht blijft nog steeds  
mooie vervoerscijfers afleveren

Vooral de export draait momenteel op volle toeren. Beeldbewerking: NT

vervoer zullen vooral het geconditi-
oneerd- en distributievervoer profi -
teren. Ook het containervervoer en 
het bouwmaterialentransport zul-
len verder aantrekken. Van het 
groeiende containervervoer en het 
herstel in de bouw heeft ook de bin-
nenvaart baat.

Groeimotor
De groeimotor bij uitstek is de ex-
port. Die draait op volle toeren 
dankzij de hoogconjunctuur in de 
Verenigde Staten en de geleidelijke 
verbetering in de Europese Unie. 
Daarbij wordt de uitvoer ook gehol-
pen door de huidige lage koers van 
de euro. Bedreigingen zijn er ook. 

FOLKERT NICOLAI

De Nederlandse economie staat 
er momenteel behoorlijk  voor en 
de Rabobank voorziet dat ook 
2016 een jaar van duidelijke groei 
zal worden.

De bank levert in zijn ‘Sectorprog-
noses 2015’ voor dit jaar en het vol-
gende een groeivoorspelling van 
1,75% voor het bruto binnenlands 
product (bbp). Vrijwel alle sectoren 
van de economie zullen hieraan bij-
dragen. De grootste bijdrage levert 
de uitvoer, die dit jaar 5,25% stijgt en 
volgend jaar nog eens 5%.
Vorig jaar was al sprake van herstel 
van de economie. Het bbp nam toen 
met 0,8% toe, maar dat had hoger 
kunnen uitpakken als het gasver-
bruik als gevolg van ongebruikelijk 
hoge temperaturen niet was ge-
daald.
Was er meer gas verstookt, dan had 
de groei wel 1,3% kunnen bedragen 
en zouden de consumptieve uitga-
ven van huishoudens meer zijn toe-
genomen dan de 0,1% die nu werd 
bereikt. In elk geval heeft de consu-
ment zijn normale gasuitgaven nu 
aan andere aankopen kunnen beste-
den.

Vrachtprijzen
De transportsector kende vorig jaar 
een groei van de ladingvolumes van 
1%. Dit jaar zal de groei volgens de 
bank op 2,5% uitkomen. Voor het 
wegtransport zal die volumestijging 
tot 2% beperkt blijven. Een herstel 
van de vrachttarieven zit er echter 
niet over de hele linie in. Alleen de 
binnenvaart, zo denken de bank-
economen, mag rekenen op iets ho-
gere vrachtprijzen. Die stijging is 
ook broodnodig, voegt de bank er-
aan toe.
De volumestijging is onder meer te 
danken aan  de consument. De par-
ticuliere consumptie zal dit en vol-

gend jaar 1,25% toenemen. Door de 
daling van de olieprijzen is voor dit 
jaar een dalend prijspeil te voorzien. 
Dat maakt dat de reële lonen, de 
koopkracht van huishoudens dus, 
dit jaar toeneemt. Daarbij herstelt 
ook de werkgelegenheid zich en is 
er herstel op de woningmarkt. Al die 
factoren bij elkaar leiden tot meer 
verkopen aan consumenten.
Een verder herstel van het consu-
mentenvertrouwen jaagt onder 
meer de investeringen van bedrij-
ven op. De private investeringen za-
ten vorig jaar al in de lift (+2,4%). 
Dit jaar wordt een groei van 4% be-
reikt en voor volgend jaar houdt de 
bank het zelfs op 4,5%. In het weg-

SECTORPROGNOSES  Transport mag dit jaar rekenen op volumegroei van 2,5%;  

Rabobank belooft ons 
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De Transportindex vertoonde afgelopen week de gebruikelijke ‘paasdip’. De deelindex voor het wegvervoer 

daalde zelfs tien punten naar iets meer dan 94. De index voor de binnenvaart moest met een verlies van 

ruim zes punten, op ruim 118, ook een veer laten. Zelfs de zeescheepvaart, die zich van naderende feestdagen 

zelden of nooit iets aantrekt, daalde ruim vier punten naar 91,50. Vorig jaar rond deze tijd stond het er met 

de bedrijvigheid in het transport aanzienlijk beter voor. Maar de vergelijking met de jaren daarvoor, toen van 

herstel van de economie nog nauwelijks sprake was, pakt een stuk gunstiger uit. De deelindex wegvervoer 

bijvoorbeeld stond toen op 71, meer dan twintig punten lager dus dan nu.
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JOHN VERSLEIJEN

De afbouw van de vrachtvloot van 
Martinair zal door het negatief 
advies van de Ondernemingsraad 
(OR) en de stap naar de Amster-
damse Ondernemingskamer ze-
ker twee maanden vertraging op-
lopen.

Dat is de inschatting van bronnen 
rond de ondernemingsraad (OR) 
van Martinair. Aanvankelijk wilde 
de KLM al op 1 april met de vlootsa-
nering beginnen, maar pas op 16 
maart van dit jaar heeft directeur 
Marcel de Nooijer van Martinair 
Cargo offi  cieel aan de onderne-
mingsraad laten weten dat hij het 
negatief advies naast zich neerlegt. 
Bij geen instemming van de onder-
nemingsraad mag de luchtvaart-
maatschappij pas een maand later 
en wel op 17 april overgaan tot uit-
fasering van de eerste twee MD11F’s. 
Die zullen dan direct aan de grond 
worden gehouden voor sloop of ver-
koop, is de verwachting.
De derde MD11F van Martinair zal 
in de nieuwe bijgestelde plannen 
dan op 1 december de vrachtvloot 
verlaten, terwijl de laatste twee 
MD11’s in april en juni volgend jaar 
zullen verdwijnen van Schiphol. 
Martinair kan dan nog beschikken 

over een vrachtvloot van drie B747-
400ERF’s.
Bij deze nieuwe planning is nog 
geen rekening gehouden met de ge-
volgen van de stap van de OR naar 
de Ondernemingskamer van het 
Amsterdams gerechtshof. Nu daar 
bezwaar is aangetekend kan de sa-
nering nog eens extra met vier tot 
zes weken worden vertraagd, luidt 
de inschatting op Schiphol. De on-
dernemingsraad kan daarbij onder 
meer bij de rechter vragen om een 
voorlopige voorziening of verbod 
om tot uitvoer over te gaan. 
De Ondernemingskamer zal tijdens 
de behandeling van het bezwaar 
vooral toetsen of alle procedures 
door KLM-Martinair juist zijn door-
lopen en of de ondernemingsraad 
gedurende het proces voldoende is 
geïnformeerd. Daarnaast wordt ook 
gekeken of het aangedragen alter-
natief van de OR, een mindere 
krimp naar zes vrachtvliegtuigen, 
voldoende is onderzocht door de 
directie van Martinair. 
Lufthansa heeft intussen de eerste 
verzoeken binnengekregen van vas-
te klanten van Martinair om lading-
pakketten over te hevelen. ‘Natuur-
lijk bieden wij die partijen graag 
onze diensten aan’, aldus Europa- 
manager Carsten Wirths van 
Lufthansa. 

LUCHTVRACHT

Tot 17 april houdt Martinair geen vliegtuig aan de grond. Foto: Bernadet Gribnau

Sanering Martinair 
loopt vertraging op 

De Franse transportgroep Mory 
Global, het product van een eer-
dere doorstart van het failliete 
Mory Ducros, heeft nu ook het 
onderspit moeten delven. De 
werkzaamheden worden eind 
april defi nitief gestaakt.

Het bedrijf was volgens de bewind-
voerder, die enkele maanden gele-
den is aangesteld door de Franse 
rechtbank, niet meer te redden. Het 
faillissement betekent dat de groep, 
die bij een eerdere saneringsronde 
al was gehalveerd, nu geheel wordt 
ontmanteld en dat de ongeveer 
2.200 medewerkers op straat ko-
men te staan. 
Ongeveer acht kandidaten hebben  
zich de laatste maanden gemeld bij 
de bewindvoerder voor een overna-

me. Maar die potentiële kopers ble-
ken uiteindelijk stuk voor stuk 
slechts belangstelling te hebben 
voor bepaalde delen van de Franse 
groupagegroep, voor dochteronder-
nemingen of een van de 84 lokale 
vestigingen, zegt die bewindvoer-
der. Het beste bod kwam nog van 
een partij die de werkgelegenheid 
van 125 medewerkers wilde garan-
deren.

Sociaal plan
Mory Global zal waarschijnlijk in 
stukken worden verkocht. Verder  
zijn de bonden nog met de Franse 
overheid in onderhandeling over 
een sociaal plan. Daarvoor zou ook 
fi nanciële steun worden gevraagd 
uit het EU-fonds voor economische 
zwakke regio’s. JV

FAILLISSEMENT

Doek valt voor Franse 
wegvervoerder Mory

ningnieuwbouw. Die zal dit jaar een  
forse groei doormaken in vergelij-
king met de afgelopen jaren van ma-
laise. De utiliteitsbouw is gebaat bij 
de aantrekkende bedrijfsinvesterin-
gen. In de grond-, weg- en water-
bouw zijn de vooruitzichten intus-
sen gedempt doordat investeringen 
in infrastructuur momenteel onder 
druk staan.

Horeca
Vervoerders die veel werk verrich-
ten voor de handel en detailhandel 
gaan een behoorlijk jaar tegemoet. 
De winkelverkopen nemen toe en 
ook de sector horeca & recreatie 
herstelt zich van enkele zeer mage-
re jaren. Dat herstel in de horeca 
concentreert zich evenwel op toe-
ristisch sterke regio’s als Amster-
dam, de Noordzeekust en de Rand-
stad.
De detailhandel in voedingsmidde-
len moet leren leven met de op-
komst van internet als ‘elektroni-
sche toonbank’. Internet creëert als 
het ware een oneindig assortiment.
Distributievervoerders hebben te-
genwoordig de handen vol aan de 
opmars van het thuiswinkelen. Wel-
iswaar schept dit meer vraag naar 
vervoer, maar dat vervoer dient ook 
anders ingericht te worden. Dat 
geldt niet alleen voor de ‘food’- sec-
tor, maar zeker voor de ‘non-food’, 
waar het webwinkelen een ware re-
volutie ontketent.
Logistieke bedrijven die veel werk 
doen voor automobielbedrijven 
mogen er dit jaar op rekenen dat dit 
werk toeneemt. De autosector zal 
na een slecht 2014 een lichte volu-
mestijging behalen. Dat is ook weer 
te danken aan het herstel van de 
koopkracht. Toch, waarschuwt de 
Rabobank, zal de autosector zich de 
komende jaren moeten aanpassen 
aan een structurele verandering van 
de markt. Zo is het bezit van een 
auto ‘niet vanzelfsprekend’ meer.

Zo kan Griekenland nog steeds uit 
de euro stappen en kan het confl ict 
tussen Europa en Rusland weer op-
laaien.

Voor de Nederlandse industrie 
wordt voor dit jaar een volumegroei 
van 2,6% voorzien. Daarbij zullen 
industriële bedrijven die op de we-

reldmarkt actief zijn, voortdurend 
op hun hoede moeten zijn voor de 
steeds heviger wordende concur-
rentie en zich door innovatie moe-

ten blijven onderscheiden, waar-
schuwt de bank.
Nu de economie weer groei laat 
zien, is dat ook goed voor de wo-

  wegvervoer moet het doen met 2% extra ladingaanbod

twee goede jaren

Alleen binnenvaart kan groei paren 

aan kleine verbetering vrachtprijzen.
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den, cabotage, technische voorschriften en dergelijke.
Dat moet wat deze werkgeversorganisatie betreft niet 
door nationale regelgeving en nationaal handhavings-
beleid, omdat daarvan een wildgroei dreigt. Zo is TLN 
onverkort voorstander van het nu ingevoerde Duitse 
minimumloon, dat voorschrijft dat alle chauff eurs die 
in Duitsland werk verrichten voor de duur van dat in 
Duitsland verrichte werk het nu geldende minimum 
van 8,50 euro per uur moeten ontvangen. Het Duitse 
minimumloon is zo beschouwd een middel tegen uit-
buiting, maar helaas omgeven met zoveel bureaucratie 
dat op ondernemers in het wegvervoer een zware admi-
nistratieve verplichting is gelegd.
Het Europese minimumloon scoorde ook in het Euro-
pees Parlement, waar de suggestie van TLN door enke-
le parlementariërs werd opgepakt. Inmiddels stond ook 
het Duitse minimum in het debat ter discussie. De vraag 
was vooral of dat minimumloon niet ook moet gelden 
voor chauff eurs die door Duitsland alleen een transito-

rit uitvoeren en niet werken voor een Duitse opdracht-
gever. Er werd in het parlement verder gepleit voor in-
voering van een zwarte lijst van wegtransporteurs die 
zich niet aan de geldende regels houden.
Ook Nederland kiest soms voor een eigen weg. Zo heeft 
minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken een ‘Wet 
Aanpak Schijnconstructies’ door de Tweede Kamer ge-
loodst, waar deze zelfs unaniem werd aangenomen. 
Deze wet legt de verantwoordelijkheid voor de uitbeta-
ling van een correct loon, bijvoorbeeld aan een chauf-
feur, bij de opdrachtgever. De laatste is daarvoor door 
de hele keten heen verantwoordelijk, bijvoorbeeld ook 
als het vervoer door de hoofdaannemer aan een onder-
aannemer is uitbesteed.

Twee euro per uur 
Voor werkgevers wordt deze bepaling een nieuwe ad-
ministratieve belasting. Ze zullen immers terdege moe-
ten toezien op de uiteindelijk op de ‘werkvloer’ uitbe-
taalde lonen. Aan de andere kant, zeggen de vakbonden, 
helpt het wel tegen sociale dumping. ‘Nu kunnen bouw-
vakkers en chauff eurs niet meer uit andere landen wor-
den gehaald en voor twee euro per uur aan het werk 
worden gezet, waarmee ze bestaande werknemers ver-
dringen’, zei FNV-voorzitter Ton Heerts na de aanname 
van de wet. Deze zal overigens ook nog door de Eerste 
Kamer moeten.
Maar in de praktijk zijn we voorlopig nog niet van uit-
buiting, illegale tewerkstelling, sociale dumping, be-
roerde werkomstandigheden voor laagbetaalde chauf-
feurs en dergelijke af. Dat blijkt maar weer uit het feit 
dat de Europese Commissie op zijn vroegst volgend 
jaar, in het ‘road package 2016’, met concrete voorstel-
len wil komen. Eigenlijk legt zo’n toezegging het debat 
in het Europees Parlement onnodig stil.
Daarbij is het de vraag met welke voorstellen de Com-
missie kan komen en hoe aanvaardbaar die zullen zijn 
voor zowel een meerderheid uit het parlement als voor 
de Europese Raad van Ministers. Dat de sociale part-
ners het steeds meer eens zijn over de analyse van het 
probleem en over mogelijke oplossingen, betekent nog 
niet dat ook de politiek zulke oplossingen vlotjes zal 
omhelzen.

W aarschijnlijk pas volgend jaar 
komt de Europese Commis-
sie met voorstellen om eer-
lijke concurrentie tussen 
wegvervoerders te bevorde-
ren en ‘sociale dumping’ uit 

te bannen. Violeta Bulc, als Europees Commissaris 
belast met transport, wil daarin sociale standaarden 
opnemen die in heel Europa van kracht moeten zijn. 
Een groot deel van het Europees Parlement vroeg de 
Commissie onlangs tijdens een plenaire vergadering 
om garanties te ontwikkelen dat sociale rechten en 
arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers in de be-
drijfstak van kracht zullen zijn.
De loonongelijkheid in het Europese wegvervoer is, 
door de toetreding van een aantal Oost-Europese lan-
den, groot en zal dat de komende jaren ook wel blijven. 
Polen, dat zich in 2004 bij de Unie aansloot, heeft in die 
ruim tien jaar weliswaar zijn loonniveau zien toegroei-
en naar het Europese gemiddelde, maar staat in dit op-
zicht, ondanks de sterke economische prestaties van 
het land, nog steeds op achterstand. Inmiddels zijn lan-
den toegetreden met een nog lager loonpeil, waarvan 
Polen op zijn beurt de concurrentie al begint te voelen.
Werkgevers maken gretig gebruik van de goedkope ar-
beidskracht die zich in Oost-Europa aan hen aanbiedt. 
In het internationale wegvervoer ben je wel gedwon-
gen om chauff eurs uit lagelonenlanden in te zetten. De 
concurrentie doet dat immers ook. Dit leidt er niet al-
leen toe dat ‘westers’ gekentekende vrachtauto’s en 
‘westerse’ chauff eurs langzamerhand in het bilaterale 
vervoer door Europa nog maar weinig te zoeken heb-
ben. Het veroorzaakte ook de komst naar het westen 
van chauff eurs die volgens onze normen zwaar worden 
onderbetaald en van wie wordt vermoed dat ze illegaal 
worden ingezet.
 
Eerlijker
Werkgevers en bonden in de branche trekken hierte-
gen vandaag de dag samen ten strijde. Van Benelux-zij-
de lieten onder meer de Nederlandse FNV en de Belgi-
sche BTB zich bij het Europees Parlement horen. Ze 
willen een eerlijker bedrijfstak en strengere handha-
ving van bestaande regels. Transport en Logistiek Ne-
derland (TLN) had vooraf een document opgesteld 
waarin vrijwel precies hetzelfde werd bepleit. De orga-
nisatie wil niet dat elke lidstaat afzonderlijk nieuwe re-
gels uitvaardigt die eerlijke concurrentie moeten waar-
borgen. TLN vond meteen de vakbeweging aan zijn 
zijde. Die waarschuwde voor een onwerkbare lappen-
deken van wet- en regelgeving.
Waren het tot dusver de ‘westerse’ bonden die het ver-
schijnsel van loondumping aan de kaak stelden, ook in 
Oost-Europa zijn ze nu wakker geworden. Elena Fran-
des van de Roemeense chauff eursbond SLT kwam met 
een schrijnend voorbeeld van uitbuiting. Een van haar 
leden was twee weken eerder dood in zijn vrachtauto 
aangetroff en, met het hoofd op het stuur. De Roemeen 
had een Slowaaks arbeidscontract, maar werkte feitelijk 
voor een West-Europees bedrijf en voerde ritten uit in 
Nederland, België en Frankrijk. Hij was sinds juni vorig 
jaar, toen hij zijn arbeidscontract – tegen Oost-Europese 
arbeidsvoorwaarden – tekende, niet meer thuis ge-
weest.
In het document van TLN, een soort ‘position paper’, 
werd gepleit voor invoering van één Europees mini-
mumloon. Natuurlijk beseft de organisatie dat zoiets, 
gelet op de reusachtige sociaal-economische verschil-
len tussen de landen, nog vele jaren op zich zal laten 
wachten. In de tussentijd moet de loonconcurrentie 
worden aanvaard, maar moeten de scherpe randen 
daar van worden afgevijld, door strikte handhaving van 
de Europese regelgeving op gebieden als rij- en rusttij-

FOLKERT NICOLAI

De Europese Commissie maakt plannen die sociale dumping en 

uitbuiting, onder meer in het Europese wegvervoer, moeten 

tegengaan. Maar die voorstellen zijn pas volgend jaar uitgewerkt 

en moeten dan nog door de politieke molen.

Polen voelt nu concurrentie 

van landen met lager loon.

Brussel 
studeert 
op aanpak 
‘sociale 
dumping’
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Duurzame logistiek is een 

logistiek proces dat 

aansluit op de behoeften 

van het heden zonder het 

vermogen van toekomstige 

generaties om in hun eigen 

behoeften te voorzien, in 

gevaar te brengen. Dat

is de defi nitie van een

VN-commissie uit 1987 in 

vrije vertaling. In dit dossier 

bespreken we hoe een 

groot aantal partijen in de 

sector duurzame logistiek 

anno 2015 vormgeeft.

ROB MACKOR

Is LNG de transportbrandstof van de toekomst? Gate Terminal 
denkt van wel en ruikt kansen.

Gate hoopt de LNG

oxiden. Veel zeeschepen zijn al overgeschakeld op zwa-
velarme gasolie in plaats van zware stookolie, of stude-
ren op de aanschaf van rookgasreinigers (shrubbers). 
Een steeds grotere groep overweegt echter over te scha-
kelen op LNG, omdat daarmee in één klap aan de 
strengste eisen voldaan wordt. 
Bovendien is LNG in principe goedkoper dan diesel en 
zijn LNG-motoren veel stiller dan de traditionele die-
selmotoren. Om die laatste reden belevert Albert Heijn 
bijvoorbeeld al steeds meer winkels met LNG-trucks 
van Simon Loos, waarmee de grootgrutter veel gemak-
kelijker kan voldoen aan geluidsbeperkingen, zoals die 
in veel woonwijken gelden. AH heeft daarmee minder 
last van de beperkingen van venstertijden, die in veel 
binnensteden gelden. 
Alle reden dus voor de transportsector om stante pede 
massaal over te schakelen op het ‘vloeibare goud’, ware 
het niet dat het spul maar mondjesmaat verkrijgbaar is. 
Er zijn nog nauwelijks LNG-tankstations voor trucks en 
al helemaal nog geen vaste bunkerstations voor zee- en 
binnenschepen. Ze worden tot nu toe niet of nauwelijks 
gebouwd omdat er nog maar weinig schepen en vracht-
wagens op LNG draaien. En die schakelen nog maar 
mondjesmaat over op het vloeibare aardgas, omdat er 

Een doorbraak op de markt voor de ver-
koop van LNG, ofwel vloeibaar aardgas 
als brandstof voor zee- en binnensche-
pen en vrachtwagens. Dat is wat de Gate 
Terminal op de Maasvlakte hoopt te be-
reiken met de aanleg van de zogenoem-

de breakbulkterminal voor LNG. De bouw daarvan is 
inmiddels al een heel eind op streek en in de tweede 
helft van volgend jaar moet het project, orde van groot-
te veertig miljoen euro, zijn afgerond.
Het verhaal is inmiddels uitentreuren verteld. Voor 
LNG wordt een grote toekomst als transportbrand-
stof voorzien omdat de verbranding ervan veel minder 
vervuiling veroorzaakt dan die van traditionele brand-
stoff en als gasolie en diesel. De uitstoot van zwavel-
verbindingen en fi jnstof daalt tot nagenoeg nul, die 
van stikstofoxiden met 85% en die van kooldioxide 
met ongeveer 20%.
Het is daarmee in principe de ideale brandstof voor zee-
schepen om te voldoen aan de eisen die gelden voor 
Emission Controlled Area’s (ECA’s), zoals het Engels 
Kanaal en de hele Noordzee en Oostzee. Sinds begin dit 
jaar zijn de eisen aan zwaveluitstoot in dat gebied fors 
opgevoerd en vanaf 2020 geldt dat ook voor de stikstof-
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Op het hele 

complex lijkt bijna 

geen activiteit te 

bespeuren.

Foto’s: Gate 

Terminal

Een bezoek aan de Gate Terminal is een bijna 

surrealistische ervaring. Het complex oogt zo steriel 

als een operatiekamer van een ziekenhuis en er valt 

nauwelijks enige activiteit te bespeuren. Dit met 

uitzondering van de deepsea pier, waar de tanker ‘Al 

Huwaila’ 200.000 kubieke meter LNG uit Qatar ligt 

te lossen.

Maar uit niets op het opslagterrein, met de drie 

enorme geïsoleerde tanks, blijkt dat hier tot 163 

graden onder nul gekoeld vloeibaar aardgas ligt 

opgeslagen. Nergens is een ijskristalletje of een 

condenswolkje te bespeuren. ‘Er wordt hier nergens 

gekoeld’, voegt directeur Dick Meurs daar nog eens 

aan toe.

Het hele complex blijft op temperatuur door de 

natuurlijk verdamping van het LNG, dat een 

kookpunt van minus 162 graden heeft. Dat proces 

onttrekt genoeg warmte aan de vloeistof om de 

vereiste temperatuur te handhaven. Deze zoge-

noemde ‘boil off’ wordt uiteraard opgevangen en 

tijdelijk gecomprimeerd om het later als aardgas te 

kunnen leveren. Om te voorkomen dat leidingen en 

andere installaties opwarmen, wordt er continu LNG 

door het complex rondgepompt.

‘Daarom gaan die opslagtanks ook nooit meer open’, 

vertelt Meurs. ‘Dan zouden ze immers tot de 

gewone buitentemperatuur opwarmen en zou het 

een enorme operatie worden om ze weer op min 163 

te krijgen.’ Het is bovendien volgens hem niet nodig. 

‘De binnenwand van gewone opslagtanks heeft 

geregeld onderhoud nodig, maar dat geldt niet voor 

LNG-tanks. De binnenwand is van staal en omdat 

LNG totaal niet corrosief is, gebeurt daar helemaal 

niets mee.’

De veiligheidseisen op het terrein zijn extreem. Met 

het oog op mogelijke vonkvorming is fotograferen 

op het terrein verboden en mobiele telefoons en 

tablets moeten uit, ook in de bus waarmee we over 

het complex rijden. Waarbij zich dan wel de vraag 

opdringt waarom de touringcar, voorzien van een 

traditionele verbrandingsmotor, wel gewoon over 

de terminal kan tuffen.

‘Tanks gaan nooit meer open’

Aandeelhouders :  Vopak, Gasunie en OMV (5%)

Huurders : Dong, Econgas OMV, Eneco en E.ON Ruhrgas), Shell

Contractduur : circa 20 jaar, vanaf 2011

Investering : 800 miljoen euro

Aantal werknemers :  circa 50

Operationeel sinds : september 2011

Start bouw :  medio 2008

Doorzetcapaciteit : 12 miljard m3  aardgas per jaar, uit te breiden tot 16 miljard m3

Opslagcapaciteit : 540.000 m3 LNG

Aantal tanks : 3, uit te breiden tot 4

Afmetingen  tanks : 52 meter hoog, 86 meter diameter 

Huidige bezettingsgraad : circa 15%

Toegankelijk voor : Q-Max-tankers van 270.000 m³, diepgang 12,5 meter

BREAKBULKTERMINAL
Investering : naar schatting 40 miljoen euro

Vrachtwagenbeladers : 1, uit te breiden tot 4

Laadcapaciteit : 5.000 trailers en containers per jaar

Ligplaatsen zeeschepen : 1, uit te breiden tot 2

Laadvermogen : Van 1.000 tot 20.000 m3 

Capaciteit 1 ligplaats : 280 slots per jaar

Spooraansluiting : op termijn, in studie

Cijfers en feiten Gate Terminal

Rhine’, in gebruik genomen die volledig op LNG varen 
en laat ook een bunkerschip bouwen, dat LNG aan zee-
schepen gaat leveren. Topman Dick Benschop van Shell 
Nederland liet in een persbericht optekenen dat hij ver-
wacht ‘dat LNG in de toekomst een grotere rol gaat spe-
len in de brandstoff enmix’.
Veel zal daarbij echter afhangen van de ontwikkeling 
van de olie- en gasprijzen op de wereldmarkt. Volgens 
Guus Vogels, account manager LNG bij Gate, is het 
vloeibare aardgas traditioneel zo’n 60% goedkoper dan 
gasolie en diesel. Maar dat was voor de ramp met de 
kerncentrale in ‘Fukushima’ van 2011. Omdat Japan 
daarna massaal overschakelde op productie van elektri-
citeit uit aardgas in plaats van uit kernenergie, verdub-
belden de prijzen van LNG op de wereldmarkt. Dat is 
meteen ook de verklaring voor het achterblijven van de 
doorzet van de Gate Terminal. Die bedroeg vorig jaar 
ongeveer 15% van de capaciteit, maar zit wel in de lift.
De halvering van de olieprijs in het achterliggende half-
jaar is een andere belangrijke reden voor de lager dan ver-
wachte Europese vraag naar LNG. Maar volgens Vogels 
is het tij aan het keren. De LNG-prijs staat al enige tijd 
onder druk doordat zich twee nieuwe grote leveranciers 
op de wereldmarkt aandienen: Australië en de VS. De le-
vering vanuit ‘down under’ is begonnen en de golf scha-
liegas uit de VS komt binnenkort op gang. Volgens Vogels 
stijgt de mondiale productiecapaciteit daardoor van on-
geveer 250 miljoen ton tot 400 miljoen ton en zal de prijs 
daardoor ongeveer halveren. Daarmee zou het Europese 
verbruik van LNG een forse impuls krijgen en daarmee 
de benutting van de Gate Terminal.

-impasse te doorbreken
nog bijna geen tankstations zijn. En dat komt mede 
doordat er nauwelijks leveranciers zijn, die LNG in klei-
ne hoeveelheden kunnen leveren. Een klassieke kip-ei- 
situatie derhalve.

Vulstation
Gate gaat nu een deel van zijn (overtollige) capaciteit 
inzetten om de transportmarkt te gaan beleveren. Op 
de terminal is inmiddels het eerste vulstation voor 
tanktrailers en -containers in bedrijf, waar nu al dage-
lijks beladen vrachtwagens vertrekken. Die bevoorra-
den LNG-tankstations, waarvan er in Nederland nu 
ongeveer tien zijn. De terminal kan er voorlopig nog 
wel even mee vooruit, want theoretisch kan één vul-
station op jaarbasis 5.000 eenheden beladen.
‘Voor ons is dit ook een totaal nieuwe ervaring’, zegt 
Gate-directeur Dick Meurs. ‘De terminal is gebouwd 
voor het voeden van het West-Europese aardgasnet. 
Dat is een markt waarin met contracten met looptijden 
van jaren gewerkt wordt. Op de transportmarkt gaat 
het meestal om veel kortere termijnen. Een aanvraag 
voor de volgende dag leveren is niet ongewoon.’ 
Volgende stap is de aanleg van een nieuwe insteekhaven 
op het Gate-terrein, dat grenst aan de containertermi-
nal van Euromax, die twee ligplaatsen krijgt voor het 
beladen van binnenvaarttankers en shortsea-schepen, 
die op hun beurt LNG-bunkerstations verspreid over 
West-Europa moeten gaan bevoorraden. Dat leverings-
kanaal zal de ontwikkeling van bunkerstations voor 
zee- en binnenvaart stimuleren, is de gedachte.
Op de twee bestaande ligplaatsen voor de deepsea-tan-

kers belaadt Gate al shortsea-tankers naar onder meer 
Noorwegen en Zweden, waar steeds meer ferry’s over-
schakelen op LNG. Voor die ‘jetties’ geldt echter een 
minimum hoeveelheid van 6.000 kubieke meter, wat 
voor de meeste afnemers te veel van het goede is. Het 
nieuwe havenbassin krijgt in de eerste fase één lig-
plaats, waar schepen van 1.000 tot 20.000 kuub gela-
den kunnen worden. ‘Als een klant maar 500 kuub no-
dig heeft, kan dat ook, maar dat soort schepen zijn er 
eigenlijk niet’, zegt Meurs over de fl exibiliteit van de 
nieuwe faciliteit. Als de markt daar om vraagt, kan er 
aan de andere kant van de haven een tweede ligplaats 
worden aangelegd, waarmee jaarlijks in totaal zo’n 500 
schepen beladen kunnen worden.
Het bedrijf studeert ook op de mogelijkheid om een be-
ladingsinstallatie voor spoorwagons te bouwen en dus 
ook een eigen spoorlijn aan te leggen, maar er is één 
probleem: in Europa zijn er nog geen LNG-spoorwa-
gens. Waarschijnlijk niet geheel toevallig komt daar 
binnenkort verandering in: de Duitse wagonverhuurder 
VTG, de grootste van Europa, presenteert begin mei op 
de vakbeurs Transport Logistic in München het eerste 
prototype van een LNG-wagon.

Prijzen
Het hele project is gebaseerd op een overeenkomst met 
Shell, die daarmee ‘launching customer’  is. De oliemaat-
schappij heeft een deel van de capaciteit overgenomen 
van RWE, een van de vijf partijen die de capaciteit van de 
Gate Terminal op lange termijn huren. Shell heeft in 2013 
al twee binnenvaartschepen, de ‘Greenstream’ en ‘Green 
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‘Stroomtruck’ in stadsbeeld  

gen hangt immers ook weer af van de mate van beschik-
baarheid van deze brandstof.

Duur in de aanschaf
Iets soortgelijks geldt voor elektrisch rijden, zeker in 
het wegvervoer. Er komen wel meer oplaadpunten bij 
waar elektriciteit in de accu kan worden geïnduceerd, 
maar er zijn nog maar weinig trucks op de weg die op 
stroom rijden. Hierbij komt iets anders. Veel onderne-
mers in het wegvervoer zijn aarzelend over elektrisch 
rijden. De voertuigen zijn immers duurder in de aan-
schaf, niet zelden komt er subsidie aan te pas. Het is ook 
maar de vraag wat de waarde van het voertuig zal zijn 
op de tweedehandsmarkt. Daarmee komt ook de ver-
vangingsvraag in de lucht te hangen.
Het neemt niet weg, we zagen dat in het Belgische 
voorbeeld, dat elektrisch wegvervoer uit menig straat-
beeld niet meer is weg te denken. Zeker in de stadsdis-
tributie, waar die wordt verricht via een centrale 
draaischijf waar lading van meer verladers wordt ge-
bundeld, kun je de laatste jaren van een ware opmars 

W ordt het aardgas, biomassa, 
stroom of waterstof? Toch 
maar gewoon diesel? Diesel is 
de laatste decennia, mede 
dankzij de steeds strengere 
Euro-normen, veel schoner 

geworden en nog altijd de dominante brandstof in het 
wegvervoer. Maar de alternatieven rukken op en de 
technologie om ze bruikbaar te maken wordt ziender-
ogen beter.
Neem elektriciteit. Meer en meer vervoerders zetten, in 
een aantal gevallen nog geholpen door subsidie, elektri-
sche voertuigen in. Dat gebeurt nu vooral in de stads-
distributie, voor korte ritten. Maar de effi  ciency van ac-
cu’s neemt toe, daarmee ook de actieradius, en er 
komen meer oplaadpunten – ‘stopcontacten’ – waar, in 
kortere tijd, kan worden bijgetankt.
Met voertuigen op stroom, die zich vrij, zonder kabels, 
over de weg kunnen bewegen, keren we merkwaardig 
genoeg terug naar het verleden. In de eerste decennia 
van de vorige eeuw leek stroom in het wegverkeer de 

toekomst te hebben. Daar kwam verandering in door de 
steeds grootschaliger oliewinning. Van olie afgeleide 
brandstoff en zorgen voor een grotere motorprestatie, 
waardoor benzine en diesel het primaat volledig heb-
ben overgenomen.
Hoe sterk de positie van diesel in de brandstofmix nog 
is, tonen recente cijfers uit België aan. Daar reden op 1 
augustus vorig jaar 13% meer bedrijfswagens op elektri-
citeit dan een jaar eerder. Maar het waren er welgeteld 
2.052, nog slechts 0,2% van het hele wagenpark. Gas, die 
andere schone brandstof, was goed voor 1%, benzine 
voor 4%. Diesel kwam aan een aandeel van 92%. Stroom 
heeft dus een nog verwaarloosbaar aandeel en hetzelfde 
kan worden gezegd van gassen als lpg, lng en cng.
De redenen daarvoor zijn bekend. Voor het innemen 
van vloeibaar of gecomprimeerd aardgas zijn er nog te 
weinig tankstations. Aan dat netwerk wordt in Europa, 
en zeker ook in de Benelux, gewerkt. Maar het tempo 
waarin dat gebeurt, hangt af van de hoeveelheden door 
gas aangedreven voertuigen die op de markt komen. Dit 
is de klassieke kip-en-ei-kwestie. Het aantal gasvoertui-

FOLKERT NICOLAI

Begin vorige eeuw was elektrisch rijden heel normaal. Het wordt weer normaler, nu we ons 

van diesel proberen los te maken. Het tempo waarin dat gebeurt ligt nog niet hoog, maar 

een demarrage moet je niet uitsluiten.

Door de opmars 

van elektrische 

voertuigen 

loont het om 

aan betere 

technieken te 

werken, en kan 

de aanschaf ook   

betaalbaarder 

worden. 

Foto: Heineken
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al bijna normaal
spreken. Een greep uit recente voorbeelden.
Bierbrouwer Heineken besloot eind 2013 cafés en res-
taurants in het centrum van Rotterdam te bevoorraden 
met een elektrisch aangedreven vrachtauto. De keus 
viel op een door Hytruck ontwikkelde truck met een to-
taalgewicht van negentien ton. De vervoerder werd G. 
van der Heijden Distributie. De brouwer wil tegen 2020 
al zijn bier en overige producten – glazen, bierviltjes, 
tapreinigers en dergelijke – in grote steden volledig 
elektrisch, of in elk geval zonder uitstoot van broeikas-
gassen, laten vervoeren.
In Amsterdam gebeurt dat sinds enkele maanden met 
elektrische vrachtauto’s van Simon Loos, de vervoerder 
van voedingsmiddelen en dranken. Dit bedrijf rijdt voor 
Heineken op termijn met vier ‘stroomtrucks’. Ze heb-
ben een laadvermogen van negen ton en een bereik van 
200 kilometer. Daarmee kun je de stad een aantal keren 
doorrijden zonder aan het ‘stopcontact’ te moeten.

Elders zit men ook niet stil. DPD is in het pakketvervoer 
in Nijmegen deelnemer aan een proef met elektrische 
voertuigen. Deutsche Post DHL gaat zelfs onder eigen 
dak ontwikkelde elektrisch aangedreven bestelauto’s 
inzetten voor de bestelling van post en pakketten. Er 
waren er eind vorig jaar al tweehonderd geproduceerd, 
in samenwerking met Street Scooter, een ‘spin-off ’ van 
de technische universiteit van Aken.

Actieradius
We kunnen veel verder in de tijd teruggaan. Al in 2009 
werd door twee vervoerders in Amsterdam begonnen 
met het stadsvervoer van voedingsmiddelen met elek-
trische tientons vrachtauto’s. En tien jaar daarvoor, in 
1999, bestelden de Amerikaanse posterijen vijfhonderd 
Ford-bestelwagens die door stroom worden aangedre-
ven. Daarvan werden er meteen 460 naar de door smog 

geplaagde steden van Californië overgebracht. De ove-
rige veertig gingen naar Washington.
In 2001 nam ‘good old’ Van Gend en Loos Euro Express 
in Rotterdam de eerste elektrische bestelwagen in ge-
bruik. Dat gebeurde in samenwerking met de Neder-
landse Pakket Dienst en TNT, dat zelfs al met drie van 
die voertuigen door de Maasstad rondreed. Rotterdam 
steunde dit project. De stad werkte samen met onder 
meer Stockholm, La Rochelle en Milaan bij de bevorde-
ring van ‘elektrisch’ stadsvervoer.
Dat de actieradius van elektrische wegvervoermiddelen 
toeneemt werd in 2010 al duidelijk. Opel bracht een 
zware bestelwagen op de markt met een bereik van 400 
kilometer, met een laadvermogen van 750 kilogram. Die 
400 kilometer kon echter niet zonder ‘hulpmotor’ wor-
den bereikt: de elektriciteit moest worden opgewekt 
door een verbrandingsmotor. De ‘autonomie’ van de 
aandrijving op de ion/lithium-batterij’ kwam op 100 ki-
lometer.
Stadsvervoerders in de Benelux als het Nederlandse 
Cargohopper en het Belgische CityDepot zetten een 
toenemend aantal elektrische voertuigen in. CityDepot 
nam een jaar geleden zijn eerste elektrische vrachtauto 
in gebruik. Die was ontwikkeld door E-trucks Europe, 
in samenwerking met Flanders’ Drive en de Vlaamse re-
gering. Het prototype dateerde al van 2012, het vorig 
jaar ingezette voertuig was een doorontwikkelde en in 
Lommel uitvoerig geteste versie.
Vorig jaar nam Deudekom, de Amsterdamse verhuizer 
die ook nauw samenwerkt met Cargohopper, een eerste 
volledig elektrisch aangedreven verhuiswagen in ge-
bruik. Het bedrijf speelde daarmee in op steeds stren-
gere eisen aan het Amsterdamse stadsvervoer. Cargo-
hopper was net begonnen aan de distributie van bij 
Deudekom buiten de stad gebundelde lading met de 
hoofdstedelijke binnenstad als bestemming. In een jaar 
tijd werd één miljoen kilo vracht afgeleverd, meldde het 
bedrijf onlangs. Sinds bijna anderhalf jaar belevert ook 
Deli XL de binnenstad van Amsterdam met voedings-
waren en dranken met een elektrische vrachtauto.
Zo begint het elektrische voertuig zeker in de centra 
van steden, waar het behapbare afstanden moet afl eg-
gen, een vertrouwde verschijning te worden. Dat maakt 
het voor autofabrikanten interessant aan deze techniek 
door te sleutelen, wat ongetwijfeld tot nieuwe verbete-
ringen zal leiden. Verbeteringen die het voertuig ook 
voor langere afstanden geschikt maken en die op hun 
beurt ook de aanschafkosten kunnen verlagen. Zulke 
ontwikkelingen kunnen vrij snel gaan als we bedenken 
hoeveel duurzamer de ‘gewone’ dieseltruck in luttele 
decennia is geworden. De grootste vraag zal straks nog 
zijn: hoe ‘groen’ wordt onze elektriciteit opgewekt?

Stadsvervoerders in de 

Benelux zetten een

toenemend aantal

elektrische voertuigen in.

T  010 892 04 70                                     E  info@prodelta.nl                                      www.prodelta.nl

Distriport
Tilburg
Duurzaam voor de toekomst

Op Vossenberg West II is ProDelta gestart met de ontwikkeling 
van Distriport Tilburg. Het duurzame distributiecentrum van 
ruim 62.850 m² ligt direct aan de Barge Terminal Tilburg en is 
een goed voorbeeld van het niveau waarop ProDelta distributie-
centra ontwikkelt. Niet alleen een fraai ontwerp, maar vooral de 
kwaliteit van het complex en de toegepaste materialen zijn 
gericht op de toekomst en een langjarig gebruik. 
Bij de ontwikkeling wordt gestreefd naar een BREEAM Excellent 
certifi caat. Deelverhuur is mogelijk vanaf 10.000 m². 
Kijk op www.distriporttilburg.nl voor meer informatie.

Een project van: Letostraat 29-35 / Erebusstraat 9-11, Ti lburg
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Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Jos van Dongen Transport uit 

Rijen, gespecialiseerd in pallet-

transport, heeft het Keurmerk 

Transport en Logistiek ontvangen 

van TLN. Ook heeft het bedrijf het 

certifi caat Hygiënecode behaald. 

Het transportbedrijf heeft vier 

vrachtauto’s en transporteert 

hoofdzakelijk gepalletiseerde 

goederen, variërend van stoelen 

voor bussen en treinen tot 

grondstoffen voor levensmidde-

len. 

Met twee nieuwe Volvo FH-trek-

kers, een Volvo FH 16 650 6x4 en 

een Volvo FH 500 6x2, onder-

streept Boterbloem Transport zijn 

geloof in de toekomst. De trucks 

worden ingezet in het zware 

bouwsegment, waarin tractie en 

vermogen een belangrijke rol 

spelen. Het bedrijf, dat al meer 

dan zestig jaar bestaat, is onder 

meer gespecialiseerd in het 

transport van heipalen, breed-

plaatvloeren en prefab wanden. 

Het wagenpark van Boterbloem 

Transport bestaat uit 22 trekkende 

eenheden en 45 getrokken 

eenheden. De laatste variërend 

van uitschuif- en kraantrailers tot 

prefab beton-inladers. Het bedrijf 

is actief in Nederland, België en 

Duitsland. 

Port of Twente is lid geworden 

van Nederland Distributieland 

(NDL). Het lidmaatschap van NDL 

heeft voor het havenbedrijf 

meerwaarde, omdat het de kennis 

en expertise van de logistieke 

sector in Twente graag wil 

inzetten binnen het netwerk van 

NDL. Ook wil het gezamenlijk met 

NDL de propositie vanuit de regio 

Twente in de buitenlandpromotie 

verder vormgeven.

Jan van den Berg Transport uit 

Delft heeft de eerste DAF met FTN 

confi guratie in Nederland. De DAF 

beschikt over een gestuurde 

naloopas. De FTN trekker is 

speciaal gebouwd voor toepassin-

gen waarbij maximale wendbaar-

heid moet worden gecombineerd 

met een hoog nuttig laadvermo-

gen. Het bedrijf Jan van den Berg 

Transport uit Delft heeft een 

historie van ruim honderd jaar en 

beschikt over circa vijftig vracht-

wagens, waarvan het merendeel 

van DAF. Er zijn vijftig chauffeurs 

in dienst. 

De werkgevers- en werknemersor-

ganisaties in de metaal hebben 

DAF Trucks uitgeroepen tot 

‘IJzersterk bedrijf 2015’. DAF dankt 

deze uitverkiezing aan de 

prestaties die zijn behaald bij het 

doorlopend verbeteren van de 

veiligheid op de werkvloer. In de 

afgelopen tien jaar daalde het 

aantal ‘ongevallen met verzuim’ 

hierdoor met maar liefst 80%. 

Mijnders Transport  uit Melissant 

heeft de controle voor de kwali-

teitsnorm SQAS met vlag en 

wimpel doorstaan. Het transport-

bedrijf liet een score van 84% 

optekenen, wat erg hoog is. De 

Safety and Quality Assessment 

Systems, kortweg SQAS, is een 

beoordelingssysteem dat is 

ontwikkeld door de European 

Chemical Industry (CEFIC). 

Chemiebedrijven kunnen hiermee 

hun logistieke partners evalueren. 

Mijnders Transport beschikt over 

een vloot van negentig vrachtwa-

gens die voornamelijk chemische 

stoffen en levensmiddelen 

vervoeren voor klanten als Votg, 

Rmi, Suttons en Interbulk. 

Vortex Logistics uit Nijmegen 

heeft recent nieuwe MAN-trek-

kers ontvangen van het type TGX 

18.440 BLS met XLX-cabine. De 

Euro 6-trucks worden ingezet in 

heel West-Europa. Bij de vaststel-

ling van het brandstofverbruik en 

bij het monitoren van de vloot, 

maakt Vortex actief gebruik van 

MAN Telematics. Zo kan precies 

worden nagegaan hoe de 

chauffeur met zijn MAN omgaat. 

Vortex is een veelzijdige logistieke 

dienstverlener die in de loop van 

dit jaar verwacht zijn wagenpark 

nog verder te verduurzamen door 

middel van uitbreiding en 

vervanging van het huidige 

wagenpark. Dan voldoet het 

gehele wagenpark aan de Euro 

6-norm.

Logistiek dienstverlener H.Essers 
heeft als eerste bedrijf binnen zijn 

sector in België een certifi caat 

behaald voor de ISO 39001-norm 

inzake verkeersveiligheid. De ISO 

39001-norm bestaat sinds 2012 en 

is specifi ek gericht op verkeersvei-

ligheidsbeheer binnen bedrijven 

en organisaties. Voor een logistiek 

dienstverlener als H.Essers die 

met 1250 trucks jaarlijks 120 

miljoen kilometer afl egt, is 

verkeersveiligheid een van de 

topprioriteiten. 

BEDRIJFSNIEUWS

Het idee van een blokkensysteem bleef 
hangen bij verschillende verladers en 
bij supermarktketen Jumbo. Onder 
de projectnaam DUPLO bestelt de 
supermarktketen haar producten nu 
geconsolideerd, waarbij de vervoers-

stromen van de verschillende verladers worden gebun-
deld.
Volle pallets verlaten het distributiecentrum van Na-
buurs in Wijchen. Op de ene pallet staat tomatenket-
chup, de andere is volgeladen met maandverband. Niet 
meteen een combinatie die je verwacht, maar zowel 
Heinz, SCA (bekend van onder meer Libresse en Tena 
Lady) als Hero hebben in dit dc hun producten liggen. 
De truck is bijzonder goed gevuld, de beladingsgraad 
ging door de samenwerking 30% omhoog. Bestemming: 
de distributiecentra van supermarktketen Jumbo in 
Woerden, Beilen en Veghel. Door de bundeling naar een 
gemeenschappelijke klant kan logistiek dienstverlener 
Nabuurs het distributiecentrum in Woerden vaker be-
leveren, terwijl de totale CO2-uitstoot is gedaald. Kern-
woorden: onderlinge stapelbaarheid, een slimmere 
planning en lagere kosten.
Het distributiecentrum in Wijchen werd twee jaar ge-
leden geopend. Gretta Schoonderbeek, Customer Lo-
gistics manager bij SCA, spreekt over een Manufactu-
rers Consolidation Centre (MCC). ‘We hebben in 
diverse landen fabrieken staan. De fl ow vanuit Zweden 
naar Nederland hebben we twee jaar geleden groten-
deels overgezet op de trein. In Nederland doen we daar-
naast vanuit Wijchen de fi jnmazige distributie naar de 
warehouses van onze klanten. Door lading te combine-
ren met andere verladers is de truck voller.’

Stapelbare ketchup
SCA zit door alle maatregelen op een CO2-reductie van 
28% en heeft momenteel twee sterren van het bekende 
Lean and Green-programma (zie kader). Volhouden is 
lastig, aldus Schoonderbeek. ‘Er passen 33 pallets in een 
truck. Als er een paar dozen extra besteld worden, 
schuiven we die door naar de volgende dag. Maar de we-
reld verandert continu. De markt wil kortere leadtimes. 
Zaterdagbeleveringen en zondagbeleveringen zijn in 
opkomst, maar die dagen kun je geen goede retour-
vracht vinden. Bovendien kunnen fabrieken verplaatst 
worden. Ja, er zijn wel wat bedreigingen en uitdagingen 
om de uitstootreductie op 28 procent te houden.’
Tom Tillemans, Head of S&OP and Logistics Benelux 
bij Heinz Benelux, vult aan: ‘Onze CO2-uitstoot is ten 
opzichte van 2010 met 23% gereduceerd en we hebben 
een tweede Lean and Green-ster. We hebben vooral op 
het afnamegedrag van onze klanten ingezoomd. Door 
afl everdagen en venstertijden te harmoniseren met de 
andere verladers in het netwerk van onze logistiek 
dienstverlener en het concentreren op het leveren van 
gemeenschappelijke volle truckladingen, hebben we 
het aantal kilometers fl ink teruggedrongen, zonder in 
te boeten aan responsiviteit naar de klant. In het geval 
van DUPLO vullen wij op basis van de leverhoeveelhe-
den van SCA en Hero lzv’s af via vendor managed in-
ventory. We maken daarbij gebruik van onderlinge sta-
pelbaarheid van de verschillende producten van de drie 
producenten. Verder doen we voor interne replenish-
mentstromen samen met Samskip en CHEP (pallets) 
mee aan een gezamenlijk bargeproject om producten 
vanuit de Nederlandse fabriek in Elst te verschepen 
naar het Verenigd Koninkrijk en Rusland. CHEP zorgt 
ervoor dat lege voorgesorteerde pallets weer terug ko-
men vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Elst om op-
nieuw gebruikt te worden.’
Ook CONO Kaasmakers (coöperatie, onder meer be-
kend van Beemster) committeerde zich via het Lean 
and Green-programma aan een CO2-reductie van 20%. 
Concrete cijfers zijn pas over twee maanden bekend. 
‘Maar we gaan het waarschijnlijk niet halen’, zo zegt 
manager duurzaamheid Grietsje Hoekstra. Een van de 
vervoerders die al jaren voor CONO Kaas werkt is Dan-
mel Transport. Directeur Mart de Waard geeft aan dat 
zijn bedrijf (zeven wagens) met het schoonst mogelijke 
wagenpark rijdt. ‘Alle RMO’s (Rijdende Melk Ont-
vangst) hebben een euro-6 motor en we hebben een 
RMO die gecombineerd op gas en diesel rijdt. Zo’n 
RMO weegt vijftig ton. Je kan dus niet met een hybride 

truck of volledig op aardgas rijden. Je hebt 400 pk no-
dig. Met alleen aardgas kom je het erf van een boer niet 
af ’, aldus De Waard. Zijn chauff eurs hebben allemaal 
een cursus zuinig rijden gehad en krijgen om de twee 
jaar een opfriscursus. ‘Je merkt dat ze anders weer in 
hun oude ritme vervallen en bijvoorbeeld de motor te 
lang laten draaien bij een stop. Ik kan hun rijstijl afl e-
zen met de boordcomputer. Elke maand hangen we een 
lijst op waarin staat wie het beste gepresteerd heeft. Zo 
houden we elkaar scherp.’ 

Een volgende stap bij CONO is een energiebesparings-
programma voor het transport van de kazen naar de wa-
rehouses van supermarkten en groothandels. Grietsje 
Hoekstra: ‘Een uitdaging die ik graag op wil pakken, 
maar op dit moment concentreren we ons op het melk-
transport.’

Puzzelen bij Arla
Bij zuivelcoöperatie Arla Foods verlaten dagelijks één 
miljoen pakken melk, yoghurt en andere dagverse zui-
velproducten de deur. Deze worden geproduceerd on-
der het merk Arla en Melkunie. ‘Niet voor alle produc-
ten is het per se nodig dat deze dagelijks naar onze 
klanten worden aangeleverd. Het gaat dan vooral om 
producten met een langere houdbaarheidsdatum. We 
proberen het aantal vervoersbewegingen hier te beper-
ken zodat de klant volle pallets ontvangt in plaats van 
twee keer een halfvolle. Dat klinkt logisch, maar vereist 
continue afstemming met de klant’, aldus Tjitske Jon-
ker, Logistiek Account Manager bij Arla Foods. ‘De ene 
klant wil in de avond beleverd worden, de andere juist 
weer in de ochtend. Het is een enorme puzzel om het 
totale logistieke plaatje zo effi  ciënt mogelijk in te rich-
ten. Voor sommige klanten rijden we sinds kort ook met 
lzv’s. Hiermee vermindert het aantal transportbewe-
gingen en dat is beter voor het milieu. Het gebruik van 
lzv’s is jammer genoeg niet altijd mogelijk in verband 
met ruimtegebrek bij de laad- en losplatforms.’ 

MALINI WITLOX

Bijna elke peuter speelt weleens met Duplo, die grote stapelbare 

plastic blokken waar je complete steden mee kunt bouwen.

Niet voor alle producten is 

het per se nodig dat deze 

dagelijks naar onze klanten 

worden aangeleverd.

LEAN AND GREEN
Veel verladers en logistiek dienstverleners doen 

mee aan het Lean and Green programma van 

Connekt. Ze committeren zich eraan de CO2-uit-

stoot met 20% te reduceren. Het project startte in 

2008 met fi nanciële steun van het ministerie van 

I&M en ging in 2013 zelfstandig verder. Inmiddels 

wordt het uitgerold door Europa. Duitsland, België, 

Luxemburg en Italië zijn al actief aan de slag. 

Er zijn nu ruim 300 deelnemers in Nederland, en 

het netwerk blijft groeien. ‘Niet alleen in de breedte 

maar ook inhoudelijk, want naast Lean and Green 

Logistics is in 2012 ook Lean and Green Personal 

Mobility van start gegaan’, aldus Nico Anten, 

managing director van Connekt. De resultaten van 

de Lean and Green bedrijven worden ingevoerd in 

een speciale monitoringsapplicatie, zodat de 

vorderingen kunnen worden gevolgd. Bedrijven die 

zich aan de doelstelling committeren, krijgen direct 

een Award. Als vijf jaar later het doel niet is 

gehaald, wordt deze Award ingetrokken en krijgt 

het bedrijf ook geen Lean and Green Star. ‘78 

bedrijven hebben tot nu toe een ster behaald. 

Zestien ervan zijn al doorgegroeid naar de tweede 

Lean and Green Star, een onderscheiding voor 

bedrijven die actief bezig zijn met samenwerking 

en meetbaarheid en er wordt nagedacht over meer 

sterren. De vijfde ster zal staan voor zero-emissie.’
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om effi  ciencyvoordelen te bereiken. 
De nadruk ligt daarbij wel op die 
neutraliteit. Wie die niet kan aan-
bieden is als 4PL’er weg.
Is ‘gain sharing’ het aantrekkelijkste 
aan 4PL-dienstverlening, de groot-
ste drempel is, zeggen de Fontys-
studenten, de hoge investering die 

nodig is voor het optuigen van een 
perfect werkend ICT-systeem. Dat 
systeem moet de klant van volledige 
informatie voorzien, niet alleen 
over de plaats waar zijn goederen 
verkeren, maar bijvoorbeeld ook 
over de marktomstandigheden in 

FOLKERT NICOLAI

FC Dordrecht is geen partij voor 
Barcelona. Maar waarom zouden 
kleinere vervoerders niet de regie 
kunnen nemen over internatio-
nale ladingstromen? Daar hoef je 
niet per se groot voor te zijn.

Kunnen ook kleinere logistieke 
dienstverleners zich een plaatsje 
bevechten in de Champions League 
van reuzen als DHL, Kuehne + Na-
gel en Panalpina? Nee, dat gaat 
zomaar niet, moeten de onderzoe-
kers van Fontys Hogescholen er-
kennen. Ze deden een studie naar 
het fenomeen van de 4PL-dienst-
verlener, de ‘Fourth Party Logistics 
service providers’, anders gezegd 
dienstverleners die voor hun klan-
ten de complete controle over logis-
tieke ketens overnemen. Die markt 
wordt in Europa beheerst door de 
Barcelona’s, Real Madrids en FC 

Bayern Münchens van de logistieke 
wereld.
Maar als ze willen en er de middelen 
voor kunnen vinden, is het ook voor 
het midden- en kleinbedrijf in de lo-
gistieke sector niet onmogelijk om 
het spel van ‘ketenregisseur’ mee te 
spelen. Dat zeggen Christine de 
Baey, Guy Somers en Micha Reuter 
van Fontys. En er zijn ook voorbeel-
den van. De Rijke werkt samen met 
Bertschi en Hoyer in Log4Chem, 
een joint venture die grote klanten 
in de chemische industrie alle logis-
tieke zorgen wil ontnemen, terwijl 
die klanten kunnen rekenen op een 
grootschaliger, betere dienstverle-
ning.
We kunnen ook Ewals Cargo Care 
uit Tegelen noemen, dat in samen-
werking met onder meer Scania op 
iets kleinere schaal een 4PL-service 
in het leven riep onder de naam 
e-LC. En wat dachten we van Pens-
ke, dat vele jaren geleden een hele-

boel ‘wielen’ overnam van Joop van 
der Graaf, maar zich tegenwoordig 
liever profi leert als dienstverlener 
die totaaloplossingen aanbiedt zon-
der daarvoor de klant de eigen ‘as-
sets’, kapitaalgoederen zoals vracht-
auto’s, te willen opdringen?

Strategische rol
Het begrip 4PL begon in de jaren 
negentig in zwang te komen. Ideali-
ter gaat het om een dienstverlener 
die inderdaad in het geheel niet 
over rollend materieel beschikt, 
werkt voor meer klanten, hun la-
ding bundelt in optimale goederen-
stromen en daarvoor vooral wordt 
beloond doordat hij meedeelt in de 
forse kostenbesparingen, niet zel-
den oplopend tot percentages van 
dubbele cijfers. Dat heet in het idi-
oom het ‘gain share’-model en het is 
één van de belangrijkste attracties 
van  4PL-dienstverlening, zowel 
voor de dienstverlener zelf als 

voor zijn opdrachtgevers.
Deze vorm van dienstverlening 
houdt niet alleen in dat de verlader 
alles op logistiek gebied uitbesteedt 
aan de dienstverlener, maar die ook 
een strategische rol laat vervullen in 
de bedrijfsvoering. Vroeger waren 
verladers hier wars van, omdat de 

dienstverlener dan toegang zou 
krijgen tot kardinale bedrijfsgege-
vens. Tegenwoordig hebben grote 
concurrenten als Procter & Gamble 
en Unilever er geen moeite mee als 
een neutrale 4PL-dienstverlener 
voor hen ladingstromen bundelt 

Champions League gloort voor 
ONDERZOEK  Ook een kleine vervoerder kan de stap naar 4PL best zetten

Het Fontys-onderzoek moet helpen aantonen hoe ook het bescheiden Nederland een belangrijke rol kan spelen in de mondiale regie van goederenstromen. Beeldbewerking NT

In nog geen vijftig A4’tjes biedt de 

studie ondernemers een checklist.
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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

Mansveld: ‘Belangrijk dat 

luchtvaartsector zich verder 

ontwikkelt. Ik wil daaraan 

bijdragen door extra 

capaciteit te creëren op 

Lelystad.’ @Min_IenM

Burgemeester #Calais wijst 

weer op vluchtelingenpro-

bleem in haar stad. Maakt 

leven vrachtrijders een hel 

#Transport @ruudpeys
   

Nederland is exportkampi-

oen van de EU 

http://nrcq.nl/p/218361  

@SandraVisser9

Zo ziet #scheepvaart er 

vanuit de ruimte uit: 

http://bit.ly/1DJMJRQ 

@PortTechnology 

De nieuwste aanwinsten 

van Miniworld: de RPA’s. 

Rotterdam Port Authority 

vaartuigen 

pic.twitter.om/6jVkUXgv3Y”

@pokerdretje

Dank @NDL_NL voor het 

certifi caat ivm lidmaat-

schap Port of Twente. 

Samen expertise inzetten 

en promotie vormgeven. 

@PortofTwente

De #Amsterdamsehaven is 

de grootste #cacao haven. 

Wat is nodig om #duur-

zaamheid te vergroten? 

http://ow.ly/KiDWD  

@HavenAmsterdam

Te zien bij @VNONCW: 

portretten van ‘moeders 

met macht’ o.a. Schultz! pic.

twitter.com/9VQTZmRSp4

@RobertTieman

 DB Schenker Rail: ‘Eis OM 

klap in het gezicht’

 Schip vastgelopen bij 

Vlissingen 

 Rotterdam haalt hoofd-

kantoor Chinese kraan-

bouwer binnen 

 Chinese rederijen mogen 

niet langs Jemen varen 

 Pakketbezorger PostNL 

eist baan terug 

 Baggerschip gekapseisd, 

bemanning vermist 

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

de landen waar zijn lading naar toe-
gaat. Het moet tevens het contact 
verzekeren met de 3PL-dienstverle-
ners waar de 4PL’er als ketenregis-
seur gebruik van maakt.

Vage grens
In de markt is de grens tussen 3- en 
4PL betrekkelijk vaag, blijkt uit het 
Fontys-onderzoek. De Rijke be-
schikt nog steeds over vele honder-
den ‘wielen’, terwijl Bertschi en 
Hoyer fl inke aanbieders van spoor-
vervoer zijn. Ze hebben daarom hun 
samenwerking ondergebracht in 
een gezamenlijk bedrijf. Dat kan ui-
teraard delen van de vloot van de 
deelnemers inschakelen, maar van 
gedwongen winkelnering is geen 
sprake. DHL is uiteraard een enor-
me vervoerder en Kuehne + Nagel 
een grote warehouser, maar de twee 
houden die activiteiten strikt ge-
scheiden van hun 4PL-dienstverle-
ning.

Dat is de kern van de zaak. Deze be-
drijven zijn ook ‘gewoon’ als 3PL-
dienstverleners actief, als ‘Lead Lo-
gistics Provider’, of als ‘Logistics 
Service Provider’. Maar 4PL is een 
nieuwe markt. Er zijn veel meer hy-
bride voorbeelden te noemen. Een 
wegtransportbedrijf als Nabuurs – 
inderdaad: uit Haps – is zelf een gro-
te speler in het distributievervoer in 
de Benelux, maar heeft zich ook 
sterk ontwikkeld in de bundeling 
van lading voor enkele grote verla-
ders, die samen met hun dienstver-
lener de kostenvoordelen van inter-
modaal vervoer delen.
De Fontys-studie vond plaats in het 
‘INNVALL’-project, een samenwer-
king van onder meer de hogeschool-
keten zelf, Transport en Logistiek 
Nederland (TLN) en de Kamer van 
Koophandel. Het is een van de pro-
jecten van KennisDC Logistiek dat 
TLN uitvoert met een zestal logis-
tieke hogere beroepsopleidingen. 

Het moet aantonen dat Nederland, 
dat al jaren heel hoog scoort op we-
reldwijde logistieke ranglijsten, in 
de toekomst een goede boterham 
kan verdienen in de mondiale ke-
tenregie over goederenstromen. 
Dat past dan weer in het ‘topsector-
beleid’ voor de logistiek.

Schaalgrootte
De studie geeft ook de kleinere on-
dernemer, in een bestek van nog 
geen vijftig A4’tjes, een ‘checklist’ 
om zich met succes op de 4PL-
dienstverlening toe te leggen. Hij/
zij zal dat in veel gevallen samen 
moeten doen met collega’s, om 
schaalgrootte te bereiken en de in-
vesteringen in ICT te kunnen be-
happen.
Lukt dat, dan ben je niet meteen een 
Kuehne + Nagel, geen Menlo of Agi-
lity. Maar in het (Engelstalige) rap-
port, waarvan de lectuur geen moei-
zame bevalling is, staan ook de 

namen van bijvoorbeeld Dutch4PL, 
4fl ow en 4PL Central Station. De 
meesten van ons zullen van deze be-
drijven, die de weg naar de 4PL-toe-
komst al zijn ingeslagen, waar-
schijnlijk nog zelden hebben 
gehoord.
De afgelopen jaren stonden in het 
teken van de professionalisering 
van de transportsector. Die is nog 
niet afgerond, maar bij steeds meer 
vervoerders hangt niet alleen meer 
de geur van diesel en smeerolie 
rond het gebouw. Kleinere bedrij-
ven, vaak nog in familiehanden, zijn 
bij elkaar gaan buurten om samen 
een toekomststrategie uit de stippe-
len. De komende tijd wordt die van 
de emancipatie. Vervoerders ont-
dekken de mogelijkheden van inter-
modaal vervoer, waarover ze niet 
zelden ook de ketenregie in handen 
nemen. Voor heel wat van hen hoeft 
de stap naar ‘4PL’ niet eens zo groot 
te zijn.

DC Dordrecht
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HAVENCONGRES ROTTERDAM 
16 APRIL
Over het versterken van de ketens 

om zo de concurrentiepositie verder 

te verbeteren, topprioriteit voor de 

Rotterdamse haven! Met als extra 

een interactieve workshop, een col-

laborative game.  

• havencongres.nl 

TRANSPORT & LOGISTICS LUIK
29 EN 30 APRIL
Een beurs waar tal van logistieke 

dienstverleners, verladers en tech-

nology suppliers uit Vlaanderen én 

Wallonië elkaar ontmoeten. Een be-

zoek aan Trilogiport, de binnenha-

ven van Luik, is mogelijk. 

• easyfairs.com

NT DAGEN 
10 EN 11 JUNI
Het jaarlijks business- en netwerk-

event van Nieuwsblad Transport. Le-

zers ontmoeten elkaar, kunnen pra-

ten over de ontwikkelingen in de 

branche en nieuwe kennis opdoen. 

Locatie: Maassilo Rotterdam. 

• ntdagen.nl

WERELDHAVENDAGEN
4, 5 EN 6 SEPTEMBER
De Wereldhavendagen laten zien 

hoe veelzijdig en fascinerend de 

haven van Rotterdam is. De 

activiteiten bij de Erasmusbrug 

maken de haven zichtbaar in het 

hart van de stad.  

• wereldhavendagen.nl

BEDRIJFSAUTORAI 2015 
20 T/M 24 OKTOBER 
Het aanbod op de beurs is ingedeeld 

in de segmenten zware en lichte be-

drijfswagens, speciale voertuigen 

en onderdelen/accessoires. Voor alle 

bezoekers biedt de BedrijfsautoRAI 

2015 veel nieuws. 

• bedrijfsautorai.nl

AGENDA

RAAD & RECHT

Mijn dochters zijn dol op de fi lm De kleine zeemeermin, waarin 
Ariël wordt toegezongen door Sebastiaan (de krab). Met name 
het liedje Diep in de zee wordt – ondanks Frozen en andere kas-
krakers – nog steeds hartstochtelijk meegezongen. In fi scalibus 
kan vooral de breedte van de zee in bepaalde gevallen heel 
belangrijk zijn, bijvoorbeeld voor de diverse windmolenparken 
die worden aangelegd.

Onze overheid streeft naar 14% duurzame energie in 2020. In 
2023 moeten windmolens op land en zee voor ongeveer acht 
miljoen huishoudens duurzame energie kunnen opwekken. 
Onlangs is de ‘Ontwerp-structuurvisie Windenergie op land’ 
gepubliceerd. Eveneens op de Noordzee komen meer wind-
molens, maar de kosten voor windenergie op zee zijn hoog. 
Om te kijken of deze kosten lager kunnen uitkomen, is er een 
onderzoek naar windparken binnen de 12-mijlszone verricht. 
Waarom is deze 12-mijlszone (of de 200-mijlszone) fi scaal 
relevant? 
 
Als hoofdregel mag Nederland heff en over hetgeen dat gebeurt 
op het in Europa gelegen land dat Nederland omvat, alsmede 
een strook zeegebied ter grootte van 12 mijlen, te rekenen 
vanaf de Nederlandse kustlijn. Voor de heffi  ng van de inkom-
stenbelasting, de loonbelasting, de vennootschapsbelasting 
en de assurantiebelasting kan het Nederlandse territoriale 
heffi  ngsrecht worden uitgebreid. Nederland omvat dan ook de 
exclusieve economische zone (200 mijlen te rekenen van de 
zogeheten basislijnen). Als een buitenlandse partij werkzaam-
heden verricht in deze exclusieve economische zone, kan Ne-
derland als hoofdregel belasting heff en. Het hangt vervolgens 
af van het eventuele toepasselijke belastingverdrag of Neder-
land zijn heffi  ngsrecht daadwerkelijk kan eff ectueren. Zoals 
bekend kunnen belastingverdragen geen heffi  ngsrecht creëren, 
maar ze kunnen het (Nederlandse) heffi  ngsrecht wel beperken. 
Afhankelijk van de afkomst van de buitenlandse partij kan het 
belastingverdrag hierin ingrijpen.

Hoe zit dit precies? In een belastingverdrag wordt veelal 
geregeld tot welk gebied de heffi  ngsbevoegdheid van Neder-
land zich uitstrekt. Ook is niet in ieder verdrag de bewoording 
gelijk. Soms wordt Nederland uitgestrekt tot elk gebied buiten 
de territoriale zee waarbinnen Nederland op grond van het 
internationale recht rechtsbevoegdheid heeft om belasting te 
heff en over de natuurlijke rijkdommen afkomstig van de zeebo-
dem, de ondergrond daarvan en de daarboven gelegen wateren. 
Er zijn binnen de fi scale wereld – op grond van het Zeerecht-
verdrag van de Verenigde Naties – echter geluiden te horen dat 
Nederland buiten de 12-mijlszone geen heffi  ngsrecht heeft ten 
aanzien van opgewekte windenergie. Het argument hiervoor 
is dat windenergie moeilijk binnen de defi nitie van ‘natuur-
lijke rijkdommen’ van het Zeerechtverdrag (en het Verdrag 
van Genève) kan worden gebracht. In die visie zou Nederland 
onder bepaalde belastingverdragen redelijkerwijs geen belas-
ting mogen heff en ten aanzien van de winsten behaald op het 
windmolenpark op zee. 

Kortom: net als bij Ariël’s Diep in de zee kun je je zorgen verge-
ten en goed leven, als je tijdig en weloverwogen op grond van 
de juiste informatie een beslissing neemt: ‘Is een goed leven, 
wij zijn tevree, heel ver benee, diep in de zee.’

DICK VAN SPRUNDEL, FISCAAL EXPERT
www.mazars.nl

Diep in de zee!

HT

PAKKETPOST  Groeiparel van PostNL blijft conservatief                                             

weest’, voegt hij er nuchter aan toe. 
‘We groeiden vorig jaar met 8,8% in 
volume en naar mijn mening heb-
ben wij geen marktaandeel verlo-
ren. We houden goed stand tegen-
over het internationale geweld van 
UPS, DPD, DHL en GLS. Vroeger 
had je nog de Nederlandse Pakket-
dienst, maar die is overgenomen 
door de GLS. Eigenlijk zijn we de 
enige overgebleven grote Neder-
landse speler tussen een groot aan-
tal Europese en mondiale pakket-
vervoerders.’
De recente investering voor bijna 
een kwart miljard euro in achttien 
nieuwe ‘volautomatische sorteer-
depots’ is bijna voltooid en moet er 
voor zorgen dat Pakketpost de 
voorsprong als marktleider in de 
Nederlandse markt op onder meer 
DHL Parcel en GLS niet verliest. 
Mastenbroek: ‘We zijn bijna klaar 
met deze exercitie en 95% van het 
pakketvolume gaat al door de nieu-
we centra. Zeventien depots zijn 
opgeleverd. Daarnaast gaan we nog 
een extra depot bouwen in Sassen-
heim. Dan hebben we het aantal 
sorteercentra gehalveerd van de 
oorspronkelijk 44 pakketstations en 
het netwerk ingrijpend gemoderni-

seerd.’ Trots is hij dat alles binnen 
de gestelde tijd en het budget is ge-
bouwd. ‘We hebben dan ook in cri-
sistijd geïnvesteerd. Anticyclisch, 
en dat scheelt.’ 

Niet op avontuur
Verbreding van de activiteiten in 
nieuwe markten waarin onder meer 
het oude zusterbedrijf TNT actief 
is, ziet Mastenbroek niet zo snel ge-
beuren. ‘Dat grensoverschrijdende 
24 uurs koerierswerk is een com-
pleet andere tak van sport en dat is 
een markt waar wij ons niet in zul-
len gaan begeven.’ Het is voor de 
pakjesman eerder schoenmaker 
blijf bij je leest. Ook geografi sch 
gaat pakketpost niet op avontuur, 
voegt hij eraan toe. De enige grens 
die hij wil passeren is de Nederland-
se-Belgische grens. ‘We zien ons als 
pakketvervoerder eerder als een ‘lo-
cal hero’ in de Benelux, maar ook als 
de beste. Liever hier groot dan klein 
ergens in het buitenland. Als pak-
ketvervoerder kun je alleen succes-
vol zijn als je massa hebt en de pak-
jes daardoor tegen een redelijke 
prijs kunt vervoeren via een fi jnma-
zig netwerk. Daar draait het in onze 
sector om en in het buitenland mis-

el van PostNL blijft conservatief                                                                   

Gerrit Mastenbroek leidt al bijna veertien jaar de divisie Pakketten van PostNL. ‘In die tijd is onze    

JOHN VERSLEIJEN

De divisie Pakketten (Parcels) 
van PostNL was ooit een onder-
geschoven kindje binnen het 
oude PTT Post. Dat is nu verre 
historie. Na de ontkoppeling van 
PostNL van expreszuster TNT 
Express in 2011 is de pakketver-
zorging, mede geholpen door de 
onstuimige groei uit het internet-
winkelen, het paradepaardje ge-
worden binnen het postbedrijf.

Algemeen directeur Gerrit Masten-
broek van Pakketten heeft deze 
transformatie naar de nieuwe sta-
tus van begin af aan meegemaakt. 
Hij kwam in 1998 bij de toenmalige 
KPN, die toen juist het Australische 
TNT Express had gekocht, om de 
divisie Groot Transport te leiden. 
‘We beschikten toen als postbedrijf 
nog over een vloot van 525 eigen 
vrachtwagens’, weet hij zich te her-
inneren. ‘KPN had toen nog sor-
teercentra bij de grote spoorweg-
stations van de NS en posttreinen. 
Mijn trucks pendelden dan tussen 
die centra in.’ 
Rond 2001 stapte Mastenbroek over 
naar de directiepost van het destijds 
kleine pakketpost. Dat maakt hem 
nu na bijna veertien dienstjaren de 
langstzittende divisiedirecteur bin-
nen het snel veranderende postbe-
drijf. In die periode heeft hij de
omzet van pakketpost zien vervijf-
voudigen naar 854 miljoen euro.  
Pakketten is nu goed voor 20% van 
de omzet van PostNL. Die groei zet 
de komende jaren nog wel even door, 
voorziet Mastenbroek. ‘Voor 2015 
komt er mid single digit oftewel 4 tot 
6% bij’, laat hij zien, verwijzend naar 
de mooie omzettargets uit het re-
cente jaarverslag over 2014. 
Net zoals zijn collega van DHL Par-
cel, Wouter van Benten, liggen de 
wortels van Mastenbroek bij Ned-
lloyd. ‘Een mooi concern’, conclu-
deert hij. Samen met Van Benten 
wist hij zelfs ooit de logistiek van 
het bedrijf TDK – ‘die van de casset-
tebandjes’ – voor het Rotterdamse 
transportconcern binnen te halen. 
Een huzarenstukje. Mastenbroek 
stond verder ooit als crisismanager 
aan de wieg van afvalverwerker 
SITA. 

Mental shift
De nieuwe prominente rol van Par-
cels binnen PostNL betekent voor 
de divisie vooral een ‘mental shift’, 
onderstreept de manager. ‘We staan 
nu in de belangstelling als pakket-
post en dat is wel eens anders ge-

‘Succesvol ben je alle
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Jory van de Voort verlaat op 30 

april na zestien jaar Barge 

Terminal Tilburg. Zijn commerci-

ele taken worden overgenomen 

door Remon Versteijnen, operati-

onele zaken zullen worden 

opgevolgd door Iwan Maessen. 

Sinds 1 april is 
Emile Goossens 
benoemd tot 

chief fi nancial 

offi cer (CFO) 

van DB 

Schenker 

Logistics 

Nederland. Vanaf 2009 was hij 

director controlling bij de Neder-

landse organisatie. In zijn nieuwe 

functie volgt Goossens Jens 
Massenberg op, die is benoemd tot 

senior vice president cross 

functional processes & organiza-

tion bij Schenker AG in Essen. 

Peter Ganz (47) is per 1 april 

opgestapt als fi nanciële topman 

van Hapag-Lloyd. Hij wordt 

opgevolgd door 

Nicolas Burr, 

CFO van CSAV, 

de Chileense 

containercarrier 

die door de 

Duitsers is 

overgenomen. 

Het vertrek van Ganz houdt 

verband met de overname van 

CSAV door Hapag-Lloyd. Ganz 

heeft Hapag-Lloyd door de Duitse 

scheepvaartcrisis geleid. De 

39-jarige Burr is sinds 2012 CFO 

van CSAV. Daarvoor was hij 

werkzaam in de engineering. 

De divisie After Sales Manage-

ment van MAN Truck & Bus AG 

wordt vanaf 1 juni geleid door Jan 
Witt (45). Hij is afkomstig van 

Volkswagen de México, S.A. de C.V., 

waar hij de laatste twee jaar 

hoofd van de divisie Group 

Aftersales was. Lars Essmann (51), 

het vorige hoofd After Sales 

Management van MAN Truck & 

Bus, maakt per 1 mei 2015 de 

overstap in omgekeerde richting 

naar Volkswagen AG. Per 1 juni 

krijgt Essmann de leiding over de 

divisie Group Aftersales van 

Volkswagen de México, S.A. de C.V. 

Essmann bekleedt sinds 1993 

belangrijke leidinggevende 

functies bij Volkswagen AG en 

stond de laatste zeven jaar aan 

het hoofd van de divisie After 

Sales Management van MAN 

Truck & Bus AG.

AEB, leverancier van supply chain 

management solutions, opent 

een vestiging in Rotterdam en 

benoemt Richard Groenendijk 
(39) tot general manager AEB 

Nederland. Groenendijk heeft 

jarenlange expertise op logistiek 

en douanegebied. Hij werkt al 

vanaf zijn vijftiende in de haven. 

De afgelopen 25 jaar vervulde hij 

functies als douane-agent, 

logistiek manager en hoofd 

douane EMEA. Daarnaast heeft 

Groenendijk ruime ervaring in 

multimodaal transport, op- en 

overslag en wegtransport. Zijn 

laatste functie was die van 

business manager bij softwarele-

verancier KSD Software.

Frankfurt-Hahn 

Airport heeft 

een nieuwe 

directeur 

marketing & 

business 

development 

benoemd: 

Thomas Kurzweg (43). Samen met 

Christoph Götzmann, sales 

manager bij de luchthaven van 

Frankfurt-Hahn, die zich concen-

treert op de vrachtbusiness, zal 

Kurzweg alle energie steken in het 

verwerven van nieuwe klanten.

PERSONALIA

Bent u iemand? nieuwsbladtransport.nl/informatie/mensen

                             op het gebied van overnames: ‘We zijn geen kralenrijgers.’

sen we dat volume gewoon. Daar-
naast is bijvoorbeeld de Duitse pak-
ketmarkt te verdeeld en zit je daar 
met een groot aantal sterke spelers 
zoals DPD, GLS en DHL. Daar heb-
ben we dan ook niets te zoeken als 
Nederlandse pakketvervoerder.’ 
Overnames gaat Mastenbroek ze-
ker niet uit de weg, maar ze moeten 
wel wat toevoegen. ‘We zijn op dat 

gebied eerder conservatief en zeker 
geen kralenrijgers. Veel acquisities 
voegen gewoon niets toe, is mijn er-
varing, maar als het leuke kansen 
biedt, kijken we daar graag naar.’ Zo 
omschrijft hij de overname eind 
2013 van de witgoedbezorging van 
Fiege in de Benelux door PostNL als 
zo’n ‘leuke propositie, waarbij tegen 
een goede prijs’ de positie bij de be-
zorging van grote consumenten-

goederen werd versterkt. PostNL 
biedt deze groeiende diensten aan 
onder de vlag extra@home. Ook 
aanvullend vervoer voor zwaardere 
of grotere zendingen voor onder 
meer tuincentra, Gamma en Blok-
ker naar huishoudens valt hier on-
der. De eerdere acquisitie van de 
Belgische en Nederlandse activitei-
ten van het Oostenrijkse trans-o-

fl ex past ook in die verbreding naar 
het zwaardere vrachtsegment zon-
der dat Pakketpost in de vecht-
markt van groupagetransport wil 
belanden. ‘Het ging bijvoorbeeld bij 
trans-o-fl ex om het gericht service-
transport voor zakelijke klanten in 
de niche ‘pharma en care’ en consu-
mentenelektronica. Dan praat je 
over zakelijke bezorging aan bij-
voorbeeld opticiens en apotheken’, 

                                                 op het gebied van overnames: ‘We zijn

   omzet vervijfvoudigd.’ Foto: PostNL

Liever groot in de Benelux dan klein 

ergens in het buitenland.

Cijfers Pakketten
• Groei aantal pakketten van 

131 miljoen naar 141 miljoen in 

2014. 

• Omzet 2014 naar 854 miljoen 

euro (6%)

• Resultaat 2014: 100 miljoen 

euro (6%).

• Groei volume 8,8% in 2014

• Groeiverwachting omzet voor 

2015: 5-8%

• Netwerk: 2.700 pakketpunten, 

waarvan 2.100 postkantoren

 Nieuwe diensten
• Pilot webwinkeliers kunnen 

in Utrecht en Breda op 34 

punten zendingen tot 19.00 

uur en 21.00 uur aanleveren 

bij een PostNL vestiging voor 

afl evering de volgende dag.

• Zondagbelevering voor 

klanten van De Bijenkorf, 

Coolblue, Bax, Belsimpel, KPN, 

Oldenhof (kookwinkels), 

Dixons en Mycom.

• Opening acht pakketautoma-

ten op zeven grote NS 

stations en Schiphol. 

• Uitbreiding Pharma & care 

voor zakelijke klanten. 

legt hij uit. Mastenbroek wijst er op 
dat het bij deze acquisities welis-
waar niet louter om pakketten gaat, 
maar dat deze goederen wel via e-
commerce worden besteld. ‘Dat be-
tekent dat het voor ons als logistiek 
dienstverlener voor deze markt be-
langrijk is hier aanwezig te zijn. Ik 
richt mij als logistiek bedrijf hele-
maal op e-commerce. Daar horen 
ook deze grotere zendingen bij.’ Hij 
wijst er daarbij op dat pakketpost 
ook palletladingen accepteert, maar 
die niet zelf bezorgt. ‘Dat brengen 
wij dan onder bij een aantal gewaar-
deerde onderaannemers zoals Oe-
gema Transport en Peters Trans-
port in Amsterdam. Het past bij ons 
concept om onze klanten een zo 
breed mogelijk aantal logistieke op-
lossingen aan te bieden.’ 
De acquisitie van trans-o-fl ex bete-
kent ook dat PostNL steeds meer de 
capaciteit in huis krijgt om ook in de 
zakelijke markt een grote rol te spe-
len. ‘Dat hoort een beetje bij het 
spel. Als DPD en GLS steeds meer 
onze busines-to-consumer markt 
opzoeken, moeten ze niet verrast 
zijn als wij ook gaan kijken wat er in 
hun business-to-business sector te 
halen valt.’ 

en als je massa hebt’
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20 De Marge

Topman Gerrit Mastenbroek van de divisie 
Parcels van PostNL in Nieuwsblad Transport.

Op het gebied van 
overnames zijn we 

eerder conservatief 
en zeker geen 
kralenrijgers. 

Topman Gerrit Mastenbroek va
Parcels van PostNL in Nieuwsbla

Op het gebie
overnames zij

eerder conserv
en zeker 
kralenrij

QUOTE VAN DE WEEK

COLUMN

Dat schiet ook niet erg op. Maar iets meer dan een kwart van 
de luchtvrachtbrieven, ‘Airway Bills’, wordt tegenwoordig 
elektronisch verstuurd. Op de rest van de brieven, die nog op 
een Remington, Adler of Olivetti-met-bolletje worden getikt, 
wordt eerst een arsenaal aan stempels aangebracht, waarna 
ze door sensuele jarentwintiglippen worden dichtgelikt en er 
een postzegel op wordt geplakt met het konterfeitsel van het 
dienstdoend staatshoofd, dat daartoe aan de achterzijde moet 
worden bevochtigd.

Koning Bhumibol van Thailand bijvoorbeeld, de langst rege-
rende vorst ter wereld, is deze behandeling al ontelbare keren 
overkomen. Maar Rama IX maakt daar geen drama van en 
dat zou ik ook niet doen als je zo lang in zo’n mooi paleis de 
scepter mag zwaaien. Hij is trouwens een man van het oude 
stempel, met het gezag om vervelende vetes in zijn land te 
beslechten door even zijn wenkbrauwen op te trekken. Maar 
daarover later.

Hoe is het mogelijk dat de luchtvaart haar brieven nog steeds 
op oud-Hollands geschept papier verzendt? Is dat een stiekeme 
manier om de laadruimte van het toestel ietsje beter op te vul-
len? We dachten natuurlijk dat de wereld van Peter Stuyvesant 
ons in de moderniteit zou voeren. Maar nee hoor. De telegraaf, 
de telex, de fax – ze kwamen en ze gingen. Maar de luchtvaart 
bleef koppig haar correspondentie op papier afwikkelen.

Iets aandoenlijks heeft het ook wel. Toen wij, Bhumibol zat nog 
maar een jaar of dertig op zijn troon, in Thailand rondreisden, 
verstuurden we luchtpost naar het vader- en moederland om te 
laten weten dat we niet aan een vreemde ziekte waren over-
leden. Ik had een heuse American Express-card op zak, maar 
daarmee viel sporadisch te betalen. We aten in Bangkok dan 
ook hoofdzakelijk tweesterrenvoedsel in het Oriental, terwijl 
we soms, om op baargeld te besparen, sliepen in bloedhete 
kamertjes van een paar baht.

Onderweg in het grote land kon ik cheques van de Postche-
que- en Girodienst verzilveren bij de Thai Farmer’s Bank. De 
lokettiste zette er grote stempels op en likte even aan duim en 
wijsvinger alvorens het geld af te tellen. Een heerlijk gebaar, dat 
de zaak als het ware bezegelde. Toen we de bank uitstapten, 
liepen we op lucht.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

De luchtvrachtbrief

Levert de Betuwelijn haar geld 
wel op? Dubbel en dwars, denkt 
prof.dr. Eduard Bomhoff . De Be-
tuwelijn is macro-economisch 
gezien een goudmijn. De schop 
kan zonder aarzelen de grond in, 
zo blijkt uit het rapport ‘Met de 
spade op de schouder; Infrastruc-
tuur en economische groei’, dat 
de econoom uit Breukelen vrijdag 
in Rotterdam heeft gepubliceerd.

De Betuwelijn... in politiek Den 
Haag zijn nog niet alle twijfels weg-
genomen. Het kost veel geld. Heeft 
de Rotterdamse haven die spoor-
weg nu echt nodig? Misschien zijn 
andere aanwendingen rendabeler.
Bomhoff , hoogleraar fi nanciële 

20 JAAR GELEDEN IN NIEUWSBLAD TRANSPORT

Betuwelijn is een goudmijn
1 april 1995

economie aan de 
Universiteit Nijen-
rode, vindt de 
Betuwelijn een 
uitstekende inves-
tering. Wordt de 
lijn aangelegd, 
dan zal ze in een 
kwarteeuw tijds 
het bruto binnen-
lands product van 
Nederland met 
52.000.000.000 
gulden doen opzwellen. Afgezet te-
gen de kosten van negen miljard 
gulden betekent dat een prachtig 
rendement. 
De prognose van Bomhoff  is een 
stuk zonniger dan die van de offi  ci-

ele rekenmeesters van Nederland, 
het Centraal Planbureau. Als alles 
meezit bij de aanleg van de lijn, dan 
werpt de Betuwelijn tot 2025 21,1 
miljard gulden aan rendement af, 
stelt het CPB.

gaan. Virgin Atlantic wilde er zeker 
van zijn dat het blusgoedje geen blij-
vende schade zou opleveren. Ge-
schat wordt dat deze ongeplande 
onderhoudsbeurt de luchtvaart-
maatschappij duizenden tot tien-
duizenden euro’s heeft gekost.
Ondertussen stonden reizigers 
voor de retourvlucht, 252 in totaal, 
al te wachten aan de gate. Het was 
de piloot die hen persoonlijk uitleg-
de wat er was gebeurd. Ondanks de 
cupcakes en prosecco die Virgin de 
wachtenden aanbod, wilde de stem-
ming niet goed worden onder de 
reizigers en al helemaal niet toen na 
vijf uur uitstel de vlucht gecanceld 
werd. Pas een dag later zou het toe-
stel vertrekken. Virgin Atlantic 
sprak om die reden niet van een ge-
cancelde vlucht, maar van vertra-
ging tot de volgende dag.

MELS DEES

Het is een mooi gebruik: nieuwe 
vliegtuigen na de landing begroe-
ten met een waterfontein. Helaas 
kan ook dat verkeerd gaan als een 
brandweerman op de verkeerde 
knop drukt.
 
Het had een feestelijke ontvangst 
moeten worden, de aankomst van 
de A330-300 ‘Beauty Queen’ van 
Virgin Atlantic. Het toestel landde 
vorige week op de luchthaven van 
Manchester nadat het de eerste 
vlucht van de nieuwe lijndienst tus-
sen de Engelse stad en Atlanta had 
uitgevoerd.
Naar goed gebruik zou het toestel 
van Richard Bransons luchtvaart-
maatschappij met waterfonteinen 
worden verwelkomd, de bluswa-

gens van de luchthavenbrandweer 
stonden paraat en de 188 passagiers 
zullen zeker door de crew geïnfor-
meerd zijn. Volgens Virgin Atlantic 
bevonden zich speciale gasten aan 
boord van het vliegtuig, om de start 
van de nieuwe verbinding luister bij 
te zetten.
In plaats van een triomfboog van 
water leverde een van de spuitwa-
gens blusschuim. Waarschijnlijk 
duwde een van de brandweerman-
nen op een verkeerde knop. De 
schuimdeken die nu over het toestel 
kwam te liggen gaf de Airbus wel-
licht een vrolijk aanzien, maar de 
gevolgen waren groot. Het schuim 
hoopte zich op in de gevoelige mo-
toren van het toestel en tussen de 
bladen van de turbines. Het toestel 
werd aan de grond gezet en moest 
een volledige safety check onder-

2 maa de

Niet op kantoor? 
Lees NT online.

FOUTJE  Feestelijk welkom valt in het water

Feestje mislukt, reizigers de dupe, maar na vertraging en een kostbare schoonmaakbeurt vliegt de Beauty Queen weer. Foto: Airbus

Schuimende groet
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