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VERKEERSINFARCT Belgisch concern koopt met Langen Transport ook rail- en containerterminal

JOHN VERSLEIJEN

De Belgische transportgigant Ka-
toen Natie koopt voor een onbe-
kend bedrag het Limburgse trans-
portbedrijf Langen. Daarmee wil 
topman Ferdinand Huts de drei-
gende verkeerschaos in Antwer-
pen voor zijn.

‘Op relatief korte termijn gaat Ant-
werpen een gigantisch mobiliteits-
probleem krijgen, door de verhui-
zing van miljoenen containers naar 
de linkeroever’, zegt Huts. De ver-
dere bouw  van het Saeftinghedok 
maakt de verkeerschaos alleen nog 
erger, voegt de Belgische logistiek  
ondernemer eraan toe. ‘Wie na-
denkt, weet dat het niet kan en dat 
dat tot een infarct in het Waasland 

van Nedcar is gevestigd, is vooral 
actief in de opslag, distributie en 
transport voor de chemie en de au-
to-industrie.
Volgens Langen was de overname 
door Katoen Natie de meest logi-
sche stap om de groei en continuï-
teit bij de logistiek dienstverlener te 
garanderen. De directeuren Franz 
Langen (73) en Gerard Langen (68) 
zijn op leeftijd en een opvolging 
binnen de familie diende zich niet 
aan. 
Daarnaast acht het familiebedrijf 
schaalvergroting en partners van 
groot belang voor de toekomstige 
groei van het transportbedrijf. Door 
de overname door Katoen Natie 
krijgt het Limburgse familiebedrijf 
direct aansluiting tot een groot in-
ternationaal netwerk. 

nu eerder naar het noorden te kij-
ken. Langen Transport geldt als een 
van de belangrijkste logistieke spe-
lers in Limburg. Het familiebedrijf 
telt rond de 460 medewerkers en 
beschikt, naast een wagenpark van 
225 trucks en 450 trailers, over en-
kele distributiecentra (Geleen, 
Tudderen en Maasmechelen). Vorig 
jaar schreef het bedrijf een winst 
voor belastingen van twee miljoen 
euro op een omzet van vijftig mil-
joen euro.  

Nedcar
Voor Katoen Natie is de Limburgse 
transporteur al de tweede grote Ne-
derlandse acquisitie binnen een 
jaar. Eerder kochten de Belgen de 
Zeeuwse afvalverwerker Indaver.
Langen, dat naast de autofabrieken 

en tot een stilstand in gans Vlaande-
ren gaat leiden’, aldus de topman. 
Daarnaast wil Huts ook de proble-
men rond de wet-Major, die werkge-
vers in de Belgische havens ver-
plicht enkel erkende havenarbeiders 
in dienst te nemen, omzeilen met 
de koop van de Nederlandse weg-
vervoerder, die in Born aan de Maas 
ook over een rail- en binnenvaart-
terminal beschikt voor de afwikke-
ling van containerverkeer. 
Huts had in dat verband al eerder 
een confl ict met de vakbonden en 
annuleerde in 2013 een geplande in-
vestering van 211 miljoen euro in lo-
gistiek vastgoed in het Antwerpse 
havengebied. Hij dreigde toen zijn 
bedrijven desnoods naar Frankrijk 
te verhuizen. 
Met de koop van Langen lijkt Huts 
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Katoen Natie krijgt met 
Born logistieke armslag

Een nieuwe beveiligde zone bij 

Calais moet immigranten ervan 

weerhouden aan boord van 

wachtende vrachtwagens te 

klimmen. Frankrijk en Groot-

Brittannië gaan die nieuwe zone 

met een capaciteit van 230 voer-

tuigen samen inrichten. Volgens 

de Britse minister van Binnen-

landse Zaken Theresa May zijn 

in minder dan een maand tijd 

meer dan 8.000 immigranten 

tegengehouden die illegaal naar 

Engeland probeerden te komen. 

Ook springen er regelmatig 

verstekelingen op vrachttreinen 

voordat die de Kanaaltunnel 

binnenrijden.

‘Veilige zone’ 
bij Calais
WEGVERVOER

mensen kunnen in de nieuwe 

megahal van Bol.com aan de 

slag. De grootste webwinkel 

van Nederland bouwt een 

enorm distributiecentrum in 

Waalwijk. De webshop koopt 

een terrein van 10 hectare en 

bouwt dat voor de helft vol. Er 

komt een pand van 17 meter 

hoog, met een vloeropppervlak-

te van 130.000 vierkante meter. 

In 2017 gaan de deuren open. 

1000
Bol.com bouwt 
mega-distributiehal

Containerstuwadoor ECT 

hoopt op termijn de helft van 

de overgeslagen import- en 

exportlading van en naar het 

achterland  te vervoeren via het 

eigen EGS-netwerk. Dat zegt 

de nieuwe topman Leo Ruijs, de 

opvolger van Jan Westerhoud. 

Volgens Ruijs heeft ECT in het 

achterlandvervoer een voor-

sprong op de nieuwe terminals 

RWG en APMT2 op Maasvlakte 

2, die in de loop van dit jaar in 

bedrijf komen.

ECT: ‘Voorsprong in 
achterlandvervoer’
EGS-NETWERK
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DOSSIER

POLL Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 72 mensen op de stelling van 7 juli

ER IS NOG HOOP VOOR MARTINAIR 

NIEUWE POLL  Goed dat de Griekse reders worden aangepakt

14 %

51 %

35 %

Ja, de ondernemingsraad presenteerde een goed plan

Nee, de tegenwerking in de holding is te sterk

Een vrachtmaatschappij kan succesvol zijn, maar alleen zelfstandig

Reageer ook! nieuwsbladtransport.nl/poll

COMMENTAAR

Een ‘race naar de bodem’, noemen bonden, werkgevers en mi-
nister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
het. De prijsconcurrentie in het Europese wegvervoer is moor-
dend en ondernemers ontkomen er niet aan op hun loonkosten 
zo scherp mogelijk te besparen. Ook als ze daarbij niet zelden 
over het randje gaan van wat door de meeste mensen als nog 
net sociaal verantwoord en legaal wordt beschouwd.

Dan worden Europese richtlijnen en nationale wetgeving in de 
interpretatie eindeloos opgerekt, schimmige ‘uitzendbureaus’ 
in appartementjes driehoog achter in de arm genomen om 
goedkope Oost-Europeanen in te schakelen voor dure West-
Europese werkzaamheden en eigen werknemers buitenboord 
gezet om hetzelfde werk voortaan tegen een lager arbeidsloon 
als ‘zelfstandige ondernemer’ te verrichten.

Een ander fenomeen in deze race naar de bodem is de ‘door-
start’, waarbij een in de concurrentiestrijd gesneuvelde 
ondernemer zich, soms met actieve hulp van de curator, van 
zijn schulden kan bevrijden en met een deel van zijn personeel 
de activiteiten voortzet – personeel dat dikwijls tegen een lager 
loon in dienst kan blijven.

Werkgevers en bonden in de bedrijfstak zijn het er sinds enkele 
jaren over eens dat het zo niet verder kan, omdat de eerlijke 
ondernemer in de race naar een startplaats ver achter de ‘pole 
position’ wordt verdoemd en gaandeweg nog verder achter 
komt te liggen. Daarmee winnen de rotte appels in de mand 
het van de blozend gezonde exemplaren, met als resultaat dat 
de hele mand beurs op de fruitschaal of bij de ciderfabriek 
terechtkomt.

De afgelopen week gaf, in dit geval in het Europese pak-
ketvervoer, enkele voorbeelden te zien van wat je, hoopvol 
tegen wil en dank, als het begin van een ommekeer kunt zien. 
PostNL kwam met de bonden overeen dat zelfstandige en vaak 
‘verzelfstandigde’ pakjesbezorgers er – weer – voor kunnen 
kiezen bij het post- en pakjesbedrijf in dienst te treden, tegen 
een loon dat niet onderdoet voor dat van de huidige PostNL-
werknemers.

Wie dat niet wil, mag zelfstandige blijven, maar krijgt een 10% 
hogere vergoeding om als ondernemer de eindjes aan elkaar te 
kunnen knopen. Interessant is dat deze zelfstandige bezorgers 
hiervoor gezamenlijk actie hebben gevoerd, gesteund door 
de vakbonden en als waren ze feitelijk - nog - in loondienst 
van PostNL. Wettelijk is het ondernemingen streng verboden 
samen in het geweer te komen voor hogere tarieven, omdat dit 
als ‘kartelvorming’ kan worden opgevat.

Een andere kant ging het op bij Deutsche Post DHL. Dit bedrijf 
wil 6500 pakketbezorgers onderbrengen in onder het con-
cern hangende sub-bedrijven, waar ze hun werk tegen lagere 
arbeidsvoorwaarden mogen voortzetten. De Duitse FNV, Verdi, 
heeft hiertegen actie gevoerd, maar is nu toch akkoord gegaan 
omdat een algemene loonsverhoging en ontslagbescherming 
voor alle bestaande personeel, met inbegrip van de pakketbe-
zorgers, er tegenop zou wegen.

Volgend jaar is Nederland, de eerste zes maanden althans, 
voorzitter van de Europese Unie. Lodewijk Asscher wil de ‘race 
naar de bodem’ hoog op de agenda zetten, onder het motto: 
‘decent work’ (fatsoenlijk werk). In het westen van Europa kan 
hij op ruime steun rekenen. Eens zien wat Asscher kan berei-
ken waar Europa jarenlang faalde.

FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Race naar de bodem
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DAGELIJKS BROOD  LUNCHPAUZE OP VLET

MELS DEES

Ze krijgen weinig aandacht in de 
krant, maar zijn beslist belang-
rijk: personeelsvletten die wor-
den ingezet voor het overzetten 
van personeel bij baggerwerken, 
of te hulp schieten bij verschil-
lende activiteiten op het water. 
De ‘Zuid-Holland’ is een van de 
drie personeelsvletten die Mar-
tens en Van Oord in zijn vloot 
heeft. 

We betrappen het schip hier in een 
onnatuurlijke omgeving: op het 
droge. Dat eet natuurlijk wel lekker, 

zonder deining, de koelbox hoeft 
niet extra gefi xeerd te worden. Zo 
geeft Cadzand ook bij werkzaamhe-
den nog een beetje strandgevoel.
Aan de kust van Zeeuws-Vlaande-
ren, bij Cadzand-Bad, is Martens 
en Van Oord, samen met aannemer 
BAM, aan het werk om de kustvei-
ligheid te verbeteren. Daarnaast 
wordt een jachthaven aangelegd en 
de openbare ruimte verbeterd. Bij-
zonder aan het project is dat voor 
de nieuwe strekdammen die de 
beide partijen hier aanleggen, zo-
genoemde Xblocks worden ge-
bruikt. Het gaat om X-vormige 
blokken beton ter grootte van an-

derhalve of vier kuub, die in elkaar 
worden gehaakt. Het verwerken 
van die elementen vereist een spe-
ciale techniek. Martens en Van 
Oord legde een ‘proefveldje’ aan 
zodat medewerkers zich de vaar-
digheid eigen kunnen maken. 
Maar eerst even lunchen. 

Zonder deining

Dit is de eerste afl evering in 

onze zomerserie ‘Dagelijks 

brood’, waarin we wekelijks 

professionals in de sector 

Transport, Logistiek, Offshore 

portretteren tijdens de 

maaltijd.

Foto: Ries van Wendel de Joode
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Nederlandse havens in 
werkgevers top-100

Containercarriers: 
steeds meer apps

Minder vrachtresultaat 
Frankfurt Airport 

Geen overgangsperiode 
bij uitbreiding Maut

ARBEIDSMARKT
Acht logistieke organisaties ma-

ken kans op de titel ‘Beste Werk-

gever van Nederland’. De top-

100 is samengesteld door 

Effectory en Intermediair die 

jaarlijks de verkiezing organise-

ren. In de categorie boven de 

duizend werknemers staan DAF 

Trucks, DB Schenker Logistics, 

Havenbedrijf Rotterdam, Heere-

ma Marine Contractors, Sandd 

en Schiphol Group. In de catego-

rie kleinere organisaties gaat het 

om het Havenbedrijf Amster-

dam en Marin.

SCHEEPVAART
Containerrederijen zijn massaal 

aan het appen geslagen. Het 

merendeel van de grootste con-

tainercarriers is via apps bereik-

baar voor de klanten. Mobiele 

apps zijn steeds belangrijkere 

platforms voor contact tussen 

reder en klant. Zestien van de 

twintig grootste rederijen heb-

ben apps ontwikkeld voor hun 

klanten. Van de top vijftig zijn 

dat er 22, 37,5% meer dan een 

half jaar geleden.

LUCHTVRACHT
De luchthaven van Frankfurt zag 

het vrachtvolume over de eerste 

helft van dit jaar afnemen met 

1,8% naar 1,04 miljoen ton. Voor 

de maand juni werd er op de 

grootste vrachtluchthaven van 

Europa 2,5% minder lading over-

geslagen. Het tonnage kwam uit 

op ruim 174.000 ton. 

Schiphol heeft nog geen cijfers 

bekendgemaakt over de maand 

juni. Mei liet een kleine daling 

zien van 1,5%.

WEGVERVOER
Alle vrachtauto’s en combinaties 

van 7,5 ton en meer moeten op 1 

oktober meteen de Duitse kilo-

meterheffi ng gaan betalen. Er 

komt geen soepele overgangsre-

geling voor ‘nieuwe Mautbeta-

lers’. Ongeveer een kwart mil-

joen bedrijven uit binnen- en 

buitenland die met bijvoorbeeld 

een bestelwagen plus aanhan-

ger over het Duitse tolwegennet 

rijden zullen voortaan ook Maut 

moeten afdragen.

KORT

vooral richt op de marktsegmenten 
en klanten die betere marges ople-
veren. Dat doen de Zwitsers nu al 
een aantal jaren, met betere fi nanci-
ele resultaten als gevolg.
Onlangs kondigde Kuehne + Nagel 
de overname aan van het Ameri-
kaanse ReTrans, een aanbieder van 
een intermodaal netwerk in het 
landvervoer. De Zwitsers dekken 
zich daarmee in tegen de gevolgen 
van de langdurige stakingen van de 
afgelopen tijd in havens aan de 
westkust van de Verenigde Staten.
De meest fl etse resultaten werden 
behaald in de contractlogistiek. 
Grote klanten in West-Europa 
schroefden de aangeboden vracht-
volumes terug en in het Verenigd 
Koninkrijk vond bij deze divisie een 
herstructurering plaats.

FOLKERT NICOLAI

Ondanks de hoge koers van de 
Zwitserse frank en een lagere om-
zet, wist Kuehne + Nagel in de eer-
ste helft van dit jaar bedrijfsresul-
taat en winst op te voeren.

De omzet daalde licht, van 8,5 naar 
8,225 miljard frank (7,89 miljard 
euro). Het bedrijfsresultaat voor 
rente, belastingen, afschrijvingen 
en bijzondere posten steeg echter 
2,1% naar 497 frank (477 euro). De 
nettowinst steeg zelfs 4,2% naar 326 
miljoen frank (313 miljoen euro).
De expeditiedivisie draaide weer 
uitstekend. In de zeevracht daalde 
weliswaar het vrachtvolume, in aan-
tallen containers, maar dat kwam 
vooral doordat Kuehne + Nagel zich 

door Peter Pardoel, manager busi-
ness development, van het in Lim-
burg gevestigde Cabooter. Hij wijst 
er op dat het om een verkennend 
onderzoek gaat. Indien de resulta-
ten positief zijn, zal er pas volgend 
jaar een dienst kunnen worden aan-
geboden, voegt hij eraan toe.   
Volgens Pardoel is daarbij de in-
steek om de lading van Herik Rail 
uit Amsterdam allereerst naar de 
railterminal van Cabooter in Venlo 
‘te trekken’. Vanuit de Limburgse 
grensstad biedt de vervoerder al een 
spoordienst aan op Milaan. ‘Wat we 
met Herik Rail nu onder meer on-
derzoeken is of wij ook een spoor-
dienst vanuit Venlo op Verona kun-
nen beginnen. We krijgen dan in 
feite twee smaken vanuit Venlo’, al-
dus de manager.

JOHN VERSLEIJEN

Herik Rail onderzoekt of het sa-
men met Cabooter Rail Cargo een 
nieuwe achterlandverbinding op 
kan zetten. Het betreft een spoor-
verbinding tussen Amsterdam en 
Italië.

De Amsterdamse raildienst van He-
rik Rail op Milaan werd in mei van 
het vorig jaar gestaakt na amper 
twee maanden. Sindsdien onder-
zoekt eigenaar-directeur Gerard 
van den Herik met andere partijen 
mogelijkheden voor een herstart 
van de railgoederendienst. Inmid-
dels kondigt Herik Rail op zijn web-
site aan dat een nieuwe verbinding 
met Italië wordt opgezet.
De samenwerking wordt bevestigd 

RESULTAAT SPOORVERVOER

Frank drukt winst 
Kuehne + Nagel niet

Herik en Cabooter 
bekijken Italië-lijn 

De markt functioneert helemaal niet 

meer. Er is geen cashfl ow.

zal invoeren.  Zij vrezen dat een ein-
de komt aan belastingvoordelen die 
het jarenlang zeer aantrekkelijk 
maakten om gevestigd te blijven in 
het Zuid-Europese land. 

Griekse rederijen exploiteren onge-
veer een vijfde van alle koopvaardij-
schepen in de wereld, en hebben 
meer dan de helft van de Europese 
vloot in handen. De sector is goed 
voor 7,5 procent van de totale Griek-
se economie en voorziet zo’n 
200.000 mensen van werk. Door al-

lerlei belastingvrijstellingen vor-
men de reders voor de Griekse fi s-
cus echter al jaren een relatief kleine 
bron van inkomsten.
De scheepvaartondernemers zijn 
vorig jaar al een hogere tonnagebe-
lasting gaan betalen, in totaal zo’n 
420 miljoen euro over een periode 
van vier jaar, maar die heffi  ng wordt 
waarschijnlijk verhoogd.  Daarnaast 
ziet het ernaar uit dat de Griekse re-
gering vanaf 2016 de fi scale voorde-
len voor reders die actief zijn in het 
buitenland geleidelijk gaat afschaf-
fen. Deze wet laat activiteit van de 
scheepvaartbedrijven buiten de ei-
gen landsgrenzen onbelast. Analis-
ten van de Amerikaanse bank JP-
Morgan Chase denkt dat veel reders 
Athene de rug zullen toekeren. Re-
ders als Star Bulk, Diana Shipping 
en Navios zoeken inmiddels fi scaal 
asiel in Cyprus.

DVZ/REDACTIE

De logistieke sector in Grieken-
land snakt naar adem, voor veel 
bedrijven dreigt de ondergang. 
Rederijen vrezen ondertussen 
nieuwe belastingwetgeving. ‘De 
bureaucratie is een enorm pro-
bleem in het land.’

‘Als de situatie in Griekenland nu 
snel stabiliseert, dan is er nog red-
ding mogelijk voor een groot aantal 
logistieke ondernemingen in het 
land.’ Dit stelt Nikos Rodopoulos, 
de president van de Griekse bond 
voor Logistieke ondernemingen. 
Hij voegt er in een gesprek met zus-
terblad DVZ echter aan toe dat het 
waarschijnlijk ‘nog maanden gaat 
duren voor er een normale situatie 
ontstaat in het land’.
De kapitaalrestricties die werden 
ingevoerd en het sluiten van de 
Griekse banken, hebben grote scha-
de aangericht binnen de logistieke 
sector. Rodopoulos: ‘De markt func-
tioneert helemaal niet meer. Er is 
geen cashfl ow.’ De omzetten in de 
handel zijn met minstens 70% ge-
daald in de afgelopen weken.
‘Er is in feite geen sprake meer van 
distributieactiviteiten. Bestellingen 
zijn geannuleerd.’ Ook de import 
van goederen ligt volgens de presi-
dent zo goed als stil. ‘Voor elke im-
portzending moet toestemming ge-
geven worden.’ Een extra probleem 
hierbij is de enorme bureaucratie in 
Griekenland. ‘Het duurt minstens 
drie dagen om een importvergun-
ning te krijgen.’

Privatisering
Alle hoop is nu gevestigd op het pri-
vatiseringsfonds van 50 miljard 
euro, dat eurogroep-voorzitter Dijs-
selbloem maandag aankondigde. 
Geld dat met de privatisering van 
staatsbedrijven verdiend wordt 
vloeit via dat fonds terug in de eco-
nomie, onder meer door de herkapi-

talisatie van banken. Dit fonds 
brengt de volledige privatisering 
van de havens van Piraeus en Thes-
saloníki dichter bij. Rederij Cosco 
heeft al een belang in de haven van 

Piraeus en zou dat uit willen bou-
wen, maar ook de Maersk-groep 
toonde eerder al interesse.

Reders vluchten
Griekse scheepvaartondernemers 
wachten met ingehouden adem af 
welke wetten de regering in Athene 

EUROCRISIS Rederijen ontvluchten Griekenland

Griekse logistiek ingestort
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woon’ het geldende loon in het land 
van herkomst te betalen. Daar komt 
bij dat de naleving van de cabotage-
regels zo goed als onmogelijk te 
controleren is, of dat controles in de 

praktijk uitblijven. Gaat het voer-
tuig trouwens na de drie cabotage-
ritten het gastland weer ‘uit’ als een 
Poolse chauff eur de Duits-Poolse 
grens overschrijdt om in Polen wel-
geteld vijf kilometers op de teller te 
brengen?
De interpretaties die het Europese 

In Scandinavië 

kwam het twee 

keer tot vak-

bondsacties 

tegen de onder-

betaling van 

werknemers uit 

de Baltische 

landen.

Vicepremier Lodewijk Asscher wil dat de Detacheringsrichtlijn wordt herzien. Foto: ANP/Bart Maat

SOCIALE DUMPING  Steun voor aanpak gesjoemel neemt toe

FOLKERT NICOLAI

Lodewijk Asscher krijgt steeds meer 
internationale steun bij zijn strijd 
tegen de ‘race naar de bodem’. Vo-
rige maand kon de Nederlandse mi-
nister van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid zes landen begroeten die 
samen met hem willen optrekken 
tegen schijnconstructies, ‘sociale 
dumping’ en oneerlijke concurren-
tie door ontduiking van de geldende 
arbeidsvoorwaarden en sociale re-
gelgeving.
Behalve Nederland willen nu ook 
België, Luxemburg, Duitsland, 
Frankrijk, Zweden en Oostenrijk 
dat de ‘Detacheringsrichtlijn’, die 
het tijdelijk in andere Europese lid-
staten te werk stellen van – bijvoor-
beeld – chauff eurs in het goederen-
vervoer over de weg regelt, wordt 
aangescherpt. Er zitten in deze uit 
1996 daterende richtlijn te veel ma-
zen die het bedrijven mogelijk ma-
ken om personeel, al dan niet via 
een uitzendconstructie, in een an-
dere lidstaat te laten werken tegen 
arbeidsvoorwaarden die veel slech-
ter zijn dan wat daar in wetgeving 
en cao’s is vastgelegd.
Ook het Europees Parlement heeft 
zich vorig jaar al eens met een fl inke 
meerderheid van stemmen voor een 
herziening van de Detacherings-
richtlijn uitgesproken. Die steun en 
de bijval van nog eens zes West-Eu-
ropese lidstaten zullen Asscher van 
pas komen als Nederland in de eer-
ste helft van 2016 het voorzitter-
schap van de Europese Unie op zich 
neemt. Asscher wil dan bereiken dat 
eindelijk gestalte wordt gegeven 
aan een belangrijk beginsel van de 
Europese wet- en regelgeving: voor 
gelijk werk dat op dezelfde plaats 
wordt uitgevoerd, dient een gelijk 
loon te worden betaald.

Aspergesteker
Concreet betekent dit dat bijvoor-
beeld een chauff eur uit Oost-Euro-
pa die in een West-Europees land 
wordt ingezet om daar werk te ver-
richten, niet meer wordt beloond 
op grond van de voor hem/haar veel 
ongunstiger arbeidsvoorwaarden-
regelingen die in het land van her-
komst gelden, maar op grond van – 
in de praktijk – de laagste 
cao-loonbepalingen en de sociale 
basisregelingen in het land waar dit 
werk wordt verricht. Voor deze 
chauff eur betekent dat doorgaans al 
een zeer aanzienlijke verbetering. 
Dat principe is ook vastgelegd in ar-
tikel 3 van de Detacheringsrichtlijn.
Datzelfde geldt uiteraard – mutatis 
mutandis – voor de ‘Poolse asperge-
steker’, de Hongaarse loodgieter en 
de Slowaakse champignonplukker. 
Maar er is een belangrijk verschil. 
Dat de laatste groepen in Nederland 

werk verrichten, ook al zou dat ge-
beuren in opdracht van een Oost-
Europese werkgever, is overduide-
lijk. Voor chauff eurs is het vaak veel 
moeilijker te bepalen of zij inder-
daad ‘in Nederland werk verrichten’ 
dat ook volgens Nederlandse nor-
men moet worden beloond.
Daarom riep de Belgische wegver-
voerorganisatie Febetra de Europe-
se Commissie nog maar eens op de 
geldende regels in het Europese 
goederenwegvervoer te verduidelij-
ken. Febetra vindt de al twintig jaar 
oude Detacheringsrichtlijn op dit 
en andere punten veel te vaag. De 
regelgeving, al bijna twintig jaar 
oud, laat uiteenlopende interpreta-
ties toe. Dat geldt ook voor het be-
grip cabotage. De welbekende regel 
luidt dat na afl oop van een interna-
tionale rit binnen één week tijd in 
het land van bestemming nog drie 
cabotageritten mogen worden ge-
maakt, waarna het voertuig het land 
weer dient te verlaten.

Zuiver
Dat die drie ritten zuiver binnen-
lands vervoer zijn, is zonneklaar. 
Welbeschouwd zou dat werk dan 
ook moeten worden beloond naar 
de maatstaven van het land waar het 
wordt uitgevoerd. Maar de cabota-
geregels geven een legale uitweg 
voor werkgevers of hun onderaan-
nemers en uitzendbureaus om ‘ge-

Hof van Justitie tot dusver van de 
Detacheringsrichtlijn heeft gege-
ven, zijn weinig bemoedigend voor 
voorstanders van een strengere 
aanpak van ‘sociale dumping’ en 
‘uitbuiting’. Er zijn in de loop der ja-
ren drie arresten geproduceerd, die 
zonder uitzondering de mazen in de 
richtlijn in stand lieten. Zo oordeel-
de deze hoogste Europese rechter 
in dit soort aangelegenheden dat de 
Duitse deelstaat Nedersaksen niet 
mocht verlangen dat een Poolse 
aannemer de Nedersaksische bouw-
cao naleeft als hij zijn mensen in die 
deelstaat een overheidsklus laat uit-
voeren. Dit was het Rüff ert-arrest.
In Scandinavië kwam het twee keer 
tot vakbondsacties tegen de onder-
betaling van werknemers uit de Bal-
tische landen, die we voor het ge-
mak hier maar tot ‘Oost-Europa’ 
rekenen. In het Viking-arrest wees 
het Hof zulke acties af tegen het feit 
dat personeel op veerboten naar 
Finland, die voeren onder de vlag 
van Estland, naar Estse normen 
werden beloond. In het Laval-arrest 
kregen de bonden nul op het rekest 
bij hun protestacties tegen de lage 
lonen die een Letse aannemer zijn 
mensen uitbetaalde voor de bouw 
van een Zweedse school. Dit betrof 
allemaal geen zaken die uit het goe-
derenvervoer werden aangedragen, 
want die hebben het Hof tot dusver 
niet gehaald.

Een speerpunt van Asscher is de 
duur van de detachering. Die geldt 
nu voor ‘onbepaalde tijd’, wat er toe 
leidt dat chauff eurs lange perioden 
ver van huis in het buitenland door-
brengen en hun welbekende potje 
koken op parkeerplaatsen. Oost-
Europese bouwvakkers worden 
voor vele maanden ondergebracht 
in provisorische onderkomens bij 
de bouwplaats, terwijl de Oost-Eu-
ropese champignonplukker met 
nog acht collega’s voor lange tijd 
zijn intrek neemt in een krap beme-
ten fl atje.
Dit betekent nog niet dat deze men-
sen niet naar West-Europese nor-
men zouden worden beloond, maar 
het wekt tenminste de schijn dat dit 
beslist niet het geval is. Het Neder-
landse kabinet heeft zich inmiddels 
uitgesproken voor beperking van de 
detacheringsduur. Verder is wetge-
ving uit de koker van Asscher om 
schijnconstructies (‘postbusbedrij-
ven’) aan te pakken en hoofd- en on-
deraannemers in bijvoorbeeld het 
transport hoofdelijk aansprakelijk 
te stellen voor onderbetaling met 
grote meerderheid aangenomen in 
zowel Tweede als Eerste Kamer. 
Datzelfde gebeurde vorig jaar ook al 
in het Europees Parlement.

Louche
Asscher wil tijdens het Nederlandse 
EU-voorzitterschap, in de eerste 
helft van volgend jaar, zijn agenda 
voor ‘decent work’ aan de orde stel-
len. In eigen land heeft hij daarvoor 
brede steun, niet alleen in het parle-
ment, maar evengoed van werkge-
vers en vakbonden en bijvoorbeeld 
de Sociaal-Economische Raad. In de 
ons omringende landen is die steun 
er ook. We hebben in ons wereld-
deel immers niets tegen het vrije 
verkeer van mensen, diensten en 
goederen, ook niet in het bedrijfsle-
ven, maar zijn alleen het misbruik 
van dit principe door handige of 
zelfs louche ondernemers zat om 
zich een oneerlijk voordeel in de 
Europese loonconcurrentie te ver-
schaff en.
Het aardige is dat Luxemburg alvast 
wat voorwerk voor Asscher zou 
kunnen doen. Dit land is in de twee-
de helft van het lopende jaar voor-
zitter van de Europese Unie en zou 
onder andere Transportcommissa-
ris Violeta Bulc en de Europese 
Raad van Transportministers nog 
eens kunnen aansporen haast te 
maken met een zo belangrijk dos-
sier. Het zal niet gemakkelijk wor-
den. In de Europese Raad zijn de 
Oost-Europese lidstaten vandaag 
de dag ruim vertegenwoordigd. Die 
hebben minder aandrang om het 
vraagstuk van de sociale dumping 
en de ‘race naar de bodem’ tot een 
oplossing te brengen.

De Europese steun voor maatregelen tegen ‘sociale dumping’ neemt toe. Natuurlijk 

blijft het de vraag of Oost-Europese lidstaten hun concurrentievoordeel – goedkoop 

personeel – zomaar willen opgeven.

Verslaat Lodewijk het monster?
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Stena Line krijgt extra 
ligplaats bij Europoort

FloraHolland krijgt 
aansluiting op A44

Cleve pakt dienst naar 
Los Angeles weer op 

RO/RO
Stena Line krijgt een tweede lig-

plaats bij de Stena Line terminal 

in Europoort. Havenbedrijf Rot-

terdam en Stena Line gaan die 

ligplaats samen realiseren. Ste-

na Line heeft meer ruimte nodig, 

omdat de vrachtvolumes tussen 

Rotterdam en het Verenigd Ko-

ninkrijk weer groeien en de 

prognoses voor verdere groei erg 

positief zijn. De nieuwe ligplaats 

kost 27 miljoen euro, wordt 212 

meter lang en 6,30 meter diep.

INFRASTRUCTUUR
De A44 vanuit de richting Am-

sterdam krijgt bij de afslag 

Oegstgeest/Rijnsburg een direc-

te aansluiting op het FloraHol-

land-complex. De aansluiting is 

eind 2016 gereed. In de nieuwe 

situatie krijgt het verkeer van en 

naar de bloemenveiling een di-

recte aansluiting op de A44. Dit 

leidt tot een fl inke impuls voor 

de bereikbaarheid van FloraHol-

land en de 180 handelsbedrijven 

op het veilingterrein.

SCHEEPVAART
Cleve hervat per direct zijn we-

kelijkse dienst van Rotterdam en 

Antwerpen naar Los Angeles. De 

logistieke dienstverlener had de 

service op de Californische ha-

ven opgeschort vanwege de ver-

tragingen door werkonderbre-

kingen en congestie die de 

havens aan de West-Amerikaan-

se kust lange tijd hebben geteis-

terd. Nu de rust is weergekeerd, 

pakt Cleve de dienst weer op. 

KORT

ROB MACKOR

‘Daar gaan wij niks van vinden.’ 
Zo reageert het Havenbedrijf op 
een pleidooi van Deltalinqs-di-
recteur Bas Janssen om minder 
dividend aan het Rijk en de ge-
meente Rotterdam uit te keren.

Hij deed dat in een interview in het 
FD. Hij zegt dat de bedrijven ‘te wei-
nig terugzien’ voor de onroerend 
goed-belasting en voor het dividend 
van het Havenbedrijf, ‘dat uiteinde-
lijk door de bedrijven in de haven’ 
wordt opgebracht.
De aandeelhouders, de gemeente 
Rotterdam (71%) en het Rijk (29%) 
ontvingen vorig jaar gezamenlijk 89 
miljoen euro dividend. Daarvan is 
69 miljoen gebaseerd op de bij de 

verzelfstandiging per 2004 gemaak-
te afspraak dat jaarlijks een vast di-
vidend van 4% over het ‘ingelegde 
vermogen’ wordt uitgekeerd. Daar 
bovenop komt een extra winstuit-
kering van in totaal 20,2 miljoen.
De ondernemersvereniging Delta-
linqs pleit al jaren voor verlaging 
van de dividendafdracht en wil dat 
een groter deel van de winst van het 
Havenbedrijf, vorig jaar 215,4 mil-
joen euro, terug naar de haven 
vloeit.
Een woordvoerder van het Haven-
bedrijf wil niet inhoudelijk reage-
ren: ‘Dat is een zaak van de aandeel-
houders’. Hij wijst erop dat er 
langlopende afspraken zijn gemaakt 
tussen het in 2005 verzelfstandigde 
Havenbedrijf enerzijds en het Rijk 
en de gemeente anderzijds.

DELTALINQS

Havenbedrijf ‘vindt 
niks’ over dividend

Veel bezorgers zouden faillissement 

riskeren wegens hun belastingschuld.

de gespecialiseerde bond Subco 
Partners lagen de bonden ‘op ram-
koers’ met de werkgever over de 
loon- en arbeidsvoorwaarden waar-
op zelfstandige bezorgers (weer) 
door het post- en pakketbedrijf in 
loondienst zouden worden geno-
men.

Fiscus
De vraag was toen ook nog: wat ge-
beurt er met hun bus en met hun 
BTW- en inkomstenbelasting-
schuld, zoals onderhandelaar Mau-
rice Jacobs van Subco Partners het 
formuleerde. 
PostNL heeft nu dus aangeboden 
voor eigen en leasebussen een op-
lossing te gaan zoeken. Volgens Ja-
cobs riskeren veel zelfstandige be-
zorgers een persoonlijk faillissement 
zodra ze bij het bedrijf in dienst tre-
den.

FOLKERT NICOLAI

Het rommelt nog bij PostNL Pak-
ketten, maar een oplossing van 
het sociale confl ict met de zelf-
standige bezorgers die voor dit 
bedrijf werken lijkt in zicht. Post-
NL biedt hun aan in vaste dienst 
te treden.
 
PostNL biedt pakketbezorgers, die 
als zelfstandige voor dit bedrijf wer-
ken, aan om bij hun opdrachtgever 
voor onbepaalde tijd in loondienst 
te treden. Ze worden dan betaald 
volgens de cao van PostNL. De 
werkgever zoekt verder naar een 
oplossing om de bestelbus of het 
leasecontract daarvan over te ne-
men. Willen ze zelfstandig blijven, 
dan zal PostNL hun vergoedingen 
met circa 10% verhogen.
Over dit bod heeft het bedrijf feite-
lijk geen akkoord bereikt met FNV 
Transport en Logistiek, aangezien 
het in één van de drie ledenraadple-
gingen van de bond door een meer-
derheid is afgewezen. 
Toch spreekt de bond van een ‘ver-
betering voor veel pakketbezorgers’ 
en is bondsonderhandelaar Reinier 
Stroo blij dat PostNL het aanbod 
aan de bezorgers voorlegt. Stroo 
voorziet betere tarieven voor zelf-
standige bezorgers, die er boven-
dien voor kunnen kiezen in loon-
dienst te treden.

Stap
Volgens Yme Pasma, directeur Post-
NL Pakketten Benelux, zet het be-
drijf een ‘belangrijke stap’ naar een 
bezorgmodel dat tegelijk sociaal en 
concurrerend is. PostNL denkt jaar-
lijks vijftien tot twintig miljoen euro 
aan extra kosten kwijt te zijn, omdat 
de kosten van bezorging door zelf-
standigen nu worden opgetrokken 
naar het niveau van dat van de eigen 
medewerkers.
Niet alle zelfstandige bezorgers 

zien het ook zo. Dinsdag, toen deze 
krant op de drukpers ging, kwam 
het tot acties van een deel van hen 
bij de depots van PostNL in Amster-
dam, Utrecht, Almere en Ridder-
kerk. 

In Amsterdam stemden eerder, bij 
de ledenraadpleging, de bezorgers 
zich in meerderheid uit tegen het 
onderhandelingsresultaat dat FNV 
en PostNL hadden bereikt.
Aan dat resultaat gingen in maart al 
acties van bezorgers vooraf voor 

een betere beloning van zelfstandi-
gen, die een voldoende vergoeding 
verlangden voor hun werkkosten. 
Ze stelden toen dat de meesten van 
hen per saldo aan het werk voor 
PostNL niets zouden overhouden. 

Dit ook al omdat ze met het bedrijf 
een overeenkomst waren aange-
gaan op grond waarvan ze niet voor 
andere opdrachtgevers mogen wer-
ken.
Begin deze maand waren er nieuwe 
actiedreigingen. Volgens de FNV en 

Foto: ANP

PAKKETVERVOER  Gebaar in strijd tegen ‘schijnzelfstandigheid’

PostNL omarmt bezorgers

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden  
van onze zeer gewaardeerde collega en vriend

Raymond van der Heide

Wij verliezen in Raymond een zeer geliefde en enthousiaste collega  
die zijn werk gedurende 15 jaar met veel plezier en toewijding uitvoerde.  

Wij zullen hem blijven herinneren als een fijne collega met een grote  
betrokkenheid bij zijn werk binnen ons bedrijf.

Wij wensen zijn familie en dierbaren alle sterkte toe om dit  
enorme verlies te dragen.

 

Directie en medewerkers Expeditors International BV
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JOHN VERSLEIJEN

Het vrachtvervoer van Lufthansa 
Cargo is over de eerste helft van 
dit jaar met 811.000 ton nauwe-
lijks toegenomen. Tegelijkertijd 
zag Frankfurt Airport de overslag  
met bijna 2% verminderen.

De mindere cijfers uit de grootste 
luchtvrachtmarkt in Europa laten 
zien dat de sector zich langzaam op-
maakt voor enkele moeilijke zomer-
maanden. Of dit de voorbode is 
voor een bijzonder slechte tweede 
helft van dit jaar durven analisten 
nog te zeggen. De lancering van een 
nieuwe iPhone dit najaar kan hier al 
wonderen bewerkstelligen, terwijl 
ook de goedkope euro tegenover de 
dollar Europa op luchtvrachtgebied 
in de race kan houden als vanaf sep-
tember de inkoopmanagers weer 
gaan shoppen. 
De bescheiden vrachtgroei van 
Lufthansa Cargo van nauwelijks een 
half procentje stemde de vrachtdi-
rectie van de Duitse vrachtvervoer-
der alsnog tevreden ‘gezien de 
moeilijke marktomstandigheden in 
Europa’.  Wereldwijd staan  de volu-
mes onder druk. Dan is een lichte 
toename, hoe klein ook, al gauw een 
prestatie. 
De kritische beladingsgraad van de 
aangeboden vrachtruimte liep bij de 
grote concurrent van Air France-
KLM wel een deukje op door de af-
nemende vraag en viel met 67,6% 
rond de 2,5 procentpunt lager uit 
dan over de eerste helft van 2014. 
Daarmee dreigt de winstgevend-
heid van de Duitse vervoerder van 
de afgelopen jaren langzaam te ver-
dampen onder druk van een minde-
re marktvraag en prijsdruk.
Lufthansa Cargo ziet met het oog 
op de krappe fi nanciën en het afne-
mende ladingaanbod voorlopig dan 
ook af van de bouwplannen voor 
een nieuw vrachtcentrum op 

Fraport. Voor dit project was een 
bedrag van 800 miljoen euro gere-
serveerd, maar een besluit over het 
project is zeker twee jaar uitgesteld. 
Lufthansa wil het geld de komende 
jaren liever steken in nieuwe vlieg-
tuigen dan in bakstenen. Ook bij de 
verdere modernisering van de 
vrachtvloot met B777F’s , maken de 
Duitsers voorlopig pas op de plaats. 
Air France-KLM Cargo wist on-
danks het snoeien in de freighterca-
paciteit met 22% sinds vorig jaar de 
benuttingsgraad van de vrachtvloot 
niet te verbeteren. Die daalde over 
de maand juni met bijna 1 procent-
punt en kwam daarmee voor de 
tweede achtereenvolgende maand 
onder de kritische grens van 60% 
terecht. Probleem voor de Frans-
Nederlandse vrachtvervoerder 
blijft dat het vervoer (-6,6%) sterker 
afnam dan de capaciteit (-5,2%). 
Vooral de komst van nieuwe passa-
giersvliegtuigen met extra belly-
ruimte blijft druk zetten op de bela-
dingsgraad van de vrachtcombinatie,  
ofschoon daar weer lagere exploita-
tiekosten tegenover staan. 

Brussel
Dat het mindere vrachtaanbod ook 
de halfjaarcijfers van Schiphol zal 
beheersen likt nu al zeker. Ofschoon 
de luchthaven nog niet met de cij-
fers over juni is gekomen, blijkt uit 
de statistieken over april en mei al 
dat het volume vergeleken met vo-
rig jaar aan het afnemen is. Alleen 
Brussels Airport lijkt nog geen hin-
der te ondervinden van een afne-
mende vraag. Het vrachtvolume 
steeg op de Belgische luchthaven 
met bijna 10% naar 245.000 ton 
over het afgelopen halfjaar door de 
komst van nieuwe vrachtvervoer-
ders zoals Ethiopian Airways, Qatar 
Cargo en Yangtze River Express. Sa-
men met de ‘constante groei’ van 
DHL valt er in Brussel voorlopig 
dan ook weinig te klagen.

LUCHTVRACHT

Los van Brussel blijft 
de vraag tegenvallen

Containers gaan momenteel spotgoedkoop de oceaan over.

schroeven. Zo kwam Maersk Line 
op 1 juli met een tariefsverhoging 
van 900 tot 1.300 dollar per teu. Die 
poging was weinig succesvol. De re-
cente vrachtstatistieken laten al-
weer een forse prijsdaling zien. Zo 
sloot de Shanghai Containerized 
Freight Index (SCFI) eind vorige 
week op 666,02 punten, 10,7 punten 
lager dan de week ervoor. De SCFI 
weegt vijftien routes van Shanghai 
naar de rest van de wereld.
Ondanks de dalende trend wil de 
Franse containerrederij CMA CGM 
haar tarieven per 1 augustus met 
950 dollar per teu verhogen. Af-
gaande op de begin deze week uitge-
komen Container Forecaster van de 
Britse data-analist Drewry is die 
verhoging gedoemd te mislukken.
Drewry ziet tevens de bezettings-

GERT VAN HARSKAMP

Na twee weken van aanzienlijke 
verbeteringen zijn de vrachtta-
rieven op de route tussen Azië en 
Europa afgelopen week onderuit 
gegaan. Ook de bezettingsgraad 
blijft afnemen.

De containerprijzen op de route 
tussen Azië en Europa daalden afge-
lopen week 20,5% tot een spotprijs 
van 690 dollar per teu, meldt het 
Amerikaanse zakenblad The Journal 
of Commerce. Halverwege juni be-
reikte het tarief nog een historisch 
dieptepunt van 205 dollar, een prijs 
waarbij een rederij onmogelijk geld 
kan verdienen.
Sindsdien hebben rederijen gepro-
beerd om de prijzen weer iets op te 

graad van de containerschepen over 
de gehele linie dalen. Op het belang-
rijkste vaargebied, de oost-west 
route, kwam die in het eerste kwar-
taal van dit jaar uit op 86%. Dat was 
in de eerste drie maanden van vorig 
jaar nog bijna 90% en in het derde 
kwartaal van 2014 zelfs 96%.

Orderboeken
Wereldwijd verloren de reders over 
het eerste kwartaal bij een bela-
dingsgraad van 83% twee procent-
punten vergeleken met 2014. 
Drewry concludeert dat het voor re-
derijen onmogelijk is om de tariefs-
verhogingen in de toekomst vast te 
houden. De orderboeken voor nieu-
we schepen zijn daarvoor te vol en 
de marktvraag naar containerver-
voer is te zwak. 

ZEEVRACHT

Vrachttarieven containervaart in 
vrije val bij minder ladingaanbod

goederen- als de personenlogistiek. 
Voor zo’n hoog bedrag moeten we 
teruggaan naar de tweede helft van 
2010. In de jaren daarna was er dui-
delijk minder overnamewerk aan de 
winkel.
Dit jaar is veelbelovend begonnen. 
In 2013 en 2014 waren er telkens 
slechts zestien ‘megadeals’ in de lo-
gistieke sector. In de eerste helft 
van het lopende jaar alleen al waren 
dat er vijftien. In zeven gevallen 
moesten we de overgenomen partij 
in Azië en het Pacifi sch Gebied zoe-
ken en in vijf gevallen in Europa. Er 
waren drie grote overnames in de 
Verenigde Staten. Het segment ‘lo-
gistiek en wegvervoer’ domineerde, 
met zes grote overnames.
Hoewel in de logistiek drie overna-

FOLKERT NICOLAI

De wereldwijde overnamemarkt 
komt op stoom. In de eerste jaar-
helft gingen wereldwijd logistie-
ke bedrijven voor samen dik een 
half biljoen euro in andere han-
den over. Dat is in jaren niet ver-
toond.

XPO liet er geen gras over groeien. 
De vrachtauto’s van Norbert Den-
tressangle, al jarenlang de vaste lo-
gistieke dienstverlener van de Tour 
de France, reden bij de Grand Dé-
part van de ronde in Utrecht in 
XPO-kleuren in de karavaan mee. In 
april namen de Amerikanen voor 
een bedrag van bijna 2,8 miljard dol-
lar, omgerekend 2,54 miljard euro, 
Norbert Dentressangle over. Daar-
mee betrad XPO voor het eerst op 
grote schaal de Europese markt. En 
dat moest het grote publiek meteen 
maar weten ook. Norbert is van nu 
af XPO, ook in de Oude Wereld.
Het was niet eens de grootste trans-
actie in de logistieke sector die in 
het eerste halfjaar werd beklonken 
of werd aangekondigd en waarbij 
een Europees bedrijf in overzeese 
handen viel. Dat was immers de 
overname van TNT Express door 
het Amerikaanse Fedex. Er ligt een 
bod op TNT op tafel met een waar-
de van bijna 4,8 miljard dollar. Die 
transactie is op een haar na afge-
rond, maar Fedex kan zijn kleuren 
nog niet op het materieel van de Ne-
derlandse prooi aanbrengen.
De grootste deal in de goederenlo-
gistiek sloot in de eerste zes maan-
den van dit jaar Japan Post, zo blijkt 
uit een overzicht van PwC, vroeger 
bekend als PriceWaterhouseCoo-
pers, een grote consultant op fusie- 
en overnamegebied. De Japanse 
posterijen telden bijna 5,1 miljard 
dollar (4,6 miljard euro) neer voor 
Toll Holdings. Daarmee verwierven 
ze een Australische logistieke 

dienstverlener actief in contractlo-
gistiek, wegvervoer, lucht- en zee-
vracht en spoorvervoer, met 1.200 
vestigingen in vijftig landen en een 
omzet van omgerekend bijna 6 mil-
jard euro. Toll heeft, dit terzijde, 
niets met tol te maken; de oprichter 
was Albert Toll, die zijn bedrijf in 
1888 in Newcastle begon.

Hoog bedrag
Volgens PwC belooft het een goed 
overnamejaar te worden. In de eer-
ste zes maanden werden er wereld-
wijd 111 transacties gedaan met een 
omvang van vijftig miljoen dollar of 
meer. De totale waarde van die 
transacties kwam op 568 miljard 
Amerikaanse dollar (515 miljard 
euro) voor acquisities in zowel de 

MEGADEALS  Dit jaar bracht tot nu toe al evenveel grote deals als heel 2014

Overnamemarkt in ho
NIEUWSBLAD TRANSPORT 15-21 JULI 2015



7Conjunctuur & Markt

BINNENVAARTINDEX HOUDT HOGE STAND VAST

De deelindex binnenvaart van de Transportindex bereikte begin deze week een stand van bijna 122 punten. 

De stand van vorig jaar rond deze tijd was 124. In de twee jaren ervoor, 2013 en 2012 dus, lag deze bij de 85 

punten. In die jaren maakte de binnenvaart een diepe crisis door. Een kleine twee jaar geleden kwam daar 

verandering in, maar het is tot dusver vooral de droge-ladingvaart geweest die een sterke verbetering liet 

zien. Het wachten is op herstel in de tankvaart, maar dat kan nog even duren. Als het zover is, kan de 

binnenvaartindex zomaar tot waarden van 150 punten stijgen.
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ROB MACKOR

Een onbekende gegadigde heeft 
een ‘niet-bindend bod’ uitge-
bracht op de drie terminals van 
Vopak in het Verenigd Koninkrijk.

Het Rotterdamse concern zegt ‘ver-
kennende’ gesprekken te voeren 
met de potentiële koper en geeft 
daarover geen informatie. Het gaat 
om twee middelgrote olie- en che-
mieterminals in Engeland en een 
kleine chemieterminal in Wales van 
samen bijna 700.000 kubieke me-
ter. Wie het initiatief voor de ge-
sprekken over de Britse terminals 
heeft genomen is niet duidelijk.
Vopak maakte vorige maand wel be-
kend dat een lap grond van 160 hec-
tare aan de Theems vlakbij de con-
tainerterminal DP World London 
Gateway wordt verkocht. De groep 
was daarvan medio 2012 samen met 
Shell UK en de Engelse brandstof-
distributeur Greenenergy eigenaar 
geworden door de overname van de 
stilgelegde Coryton-raffi  naderij. 
Die stond leeg sinds het fallisse-
ment van de toenmalige eigenaar, 
het Nederlandse Petroplus.
Die operatie levert Vopak nu een 
boekverlies van zo’n 45 miljoen 
euro op, vooral omdat er eerst op-
stallen gesloopt moeten worden 

voor de grond kan worden afgesto-
ten. De drie partners houden nog 65 
hectare grond. Daar was aanvanke-
lijk de Thames Oilport gepland, 
maar de status van dat project is 
‘under review’.
De Britse terminals maken geen 
deel uit van de lijst van ongeveer 
vijftien af te stoten kleinere termi-
nals, die het concern medio vorig 
jaar vaststelde. Ze zijn samen goed 
voor ongeveer 4% van de omzet. Die 
desinvestering is onderdeel van een 
programma om de winstgevend-
heid van Vopak te vergroten.  Sinds-
dien zijn er al vier terminals in Zwe-
den en drie in de VS verkocht. Ook 
in Turkije is een stuk land van de 
hand gedaan, waarop een terminal 
gepland was.

Cavernes
De Zweedse terminals (Göteborg, 
Gävle, Malmö en Södertälje) heb-
ben een gezamenlijke capaciteit van 
1,3 miljoen kubieke meter, waarvan 
300.000 kuub in ondergrondse ca-
vernes. De Amerikaanse terminals 
meten gezamenlijk 300.000 kubie-
ke meter. Een ervan, in South Wil-
mington (North Carolina), was al 
geruime tijd buiten bedrijf gesteld. 
De verkoop omvatte verder nog een 
stuk grond  in Perth Amboy, vlakbij 
New York.

VOPAK

Gegadigde meldt zich 
voor Britse terminals

De havenbedrijven van Rotter-
dam en Amsterdam moeten  
500.000 euro afschrijven op de 
verkoop van hun aandelen in Key-
rail, de exploitant van de Betuwe-
route, aan spoorbeheerder Pro-
Rail.

Dat blijkt uit de recente jaarversla-
gen van de twee havenbeheerders.
Het Amsterdamse havenbedrijf 
(15%) heeft een bedrag van 150.000 
euro als boekwaarde van zijn belang 
‘afgewaardeerd op nihil’. Het ha-
venbedrijf spreekt daarbij de ver-
wachting uit dat dit bedrag na de 
volledige integratie van Keyrail in 
ProRail ‘niet zal worden gecompen-
seerd’. Havenbedrijf Rotterdam, 
voor 35% minderheidsaandeelhou-
der in Keyrail, heeft intussen een 

verlies van 350.000 euro genomen. 
Alle aandelen van de twee havenbe-
drijven zijn begin van dit jaar over-
gedragen aan spoorinfrastructuur-
beheerder ProRail. De exploitatie 
van de Betuweroute kwam daar-
door geheel in handen van ProRail. 
Offi  cieel is deze samenvoeging be-
gin deze maand afgerond waarbij de 
zestig medewerkers van Keyrail zijn 
verhuisd naar ProRail  

Aanspreekpunt 
Door de overname van Keyrail komt 
er nu een eenduidig aanspreekpunt 
voor het totale spoorgoederenver-
voer in Nederland. Daarnaast moet 
de komst van de Keyrailmanagers 
bij ProRail voor meer expertise op  
vrachtgebied zorgen. ProRail had al  
een belang van 50% in Keyrail. JV

SPOORVERVOER

Verkoop Keyrail kost 
havens half miljoen

In de eerste zes maanden werden er 

wereldwijd 111 transacties gedaan van 

vijftig miljoen dollar of meer.

werd op GE Capital Fleet Services 
US een bod van 4,3 miljard dollar 
uitgebracht door de Canadese fi rma 
Element Financial Corp, die ook 
een bod heeft uitstaan op GE Capi-
tal’s vloot in Australië. De Europese 
vloot van GE Capital komt overi-
gens in handen van de Franse bran-
chegenoot Arval Service Lease. Een 
ander investeringsfonds uit Canada 
wil zich ontfermen over ABP (Jer-
sey), de exploitant van meer dan 
twintig Britse havens. De Canade-
zen zijn bereid daarvoor bijna 2,4 
miljard Amerikaanse dollar neer te 
tellen.

Kleiner
In dit geweld van de grote bedragen 
vallen kleinere overnames een beet-
je weg. Zo verkocht Vopak zijn be-
drijf in Zweden aan het Canadese 
Inter Pipeline Ltd voor 105 miljoen 
dollar. Rhenus rondde in de eerste 
zes maanden in Europa twee over-
names in het spoorvervoer af, die 
deze intermodale groep bij uitstek 
verder moeten versterken aan de 
railkant. Maar die transacties vallen 
al buiten de categorie van deals van 
50 miljoen dollar en meer die tot het 
overzicht van PwC weten door te 
dringen.
Europa is wereldwijd gezien het 
vaakst de verkopende partij. Van 
alle transacties in de eerste zes 
maanden, ter waarde van 21,5 mil-
jard dollar samen, ging het voor 14 
miljard dollar om verkopen aan een 
partij uit een ander werelddeel. In 
Noord-Amerika, waar bedrijven 
voor in totaal 32,4 miljard dollar aan 
transacties sloten, werden voor bij-
na 15 miljard dollar aan bedrijven 
overzee gekocht. 
In Azië, de derde grote markt voor 
logistieke fusies en acquisities in de 
logistieke sector, ging voor een be-
drag van 10 miljard dollar het over-
namegeld naar een rekening buiten 
dat werelddeel.

mes van rond de 5 miljard dollar 
konden worden begroet, blijft de 
branche volgens PwC toch nog 

steeds gefragmenteerd, als je haar 
vergelijkt met bijvoorbeeld de far-
maceutische en de halfgeleiderin-
dustrie en met de telecommunica-

tie. Daar werden super-megadeals 
gesloten van tussen de 14 en 74 mil-
jard dollar. Maar er zit wel veel dy-

namiek in de logistieke overname-
markt.
Dat komt ook doordat zich veel 
durfkapitaal aan het front meldt. Zo 

ogere versnelling

Beeldbewerking: Barry Hage
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8 Feature

U was tien jaar fi nancieel directeur van ECT, maar 
daarvoor deed u hele andere dingen, zoals CFO van 
AND International Publishers en La Perla Internatio-
nal Living. Waarom dan toch uiteindelijk ECT?

Dat had ik zelf ook nooit gedacht, maar feit is wel dat 
ECT behoorlijk geworteld is in mijn familie. Drie neven 
van mij hebben hier gewerkt en mijn vader was tally-
man (ladingschrijver, red.) in de Rotterdamse haven. 
Dus op familiebijeenkomsten was ECT altijd wel onder-
werp van gesprek. Ik woonde en werkte als fi nancieel 
directeur in Zuid-Spanje toen er op een gegeven mo-
ment heimwee in het spel kwam bij mijn partner.
Ik ben op zoek gegaan naar een mogelijkheid om terug 
te keren naar mijn geboortestad Rotterdam en kwam 
via via in contact met ECT, waar Hutchison toen net de 
controle kreeg. ECT had eigenlijk geen vacature, maar 
de toenmalige fi nancieel directeur Michiel Gilsing wor-
stelde wat met de organisatorische opzet. Een tijdje la-
ter belde hij me op en zei dat Hutchison de divisiestruc-
tuur omvormde tot een functionele organisatie. Michiel 
kon daar wel wat hulp bij gebruiken en zo ben ik begon-
nen. Alleen hij ging na anderhalf jaar weg en toen kwam 
ik op zijn stoel terecht. 

Als fi nanciële man heeft u het gevecht van uw voorgan-
ger Jan Westerhoud met Havenbedrijf Rotterdam van 
nabij meegemaakt. Hoe kijkt u terug op die periode?
Dat was geen gevecht van mijn voorganger met het Ha-
venbedrijf, maar een dispuut tussen ECT en de haven-
beheerder. Jan was dan wel het uithangbord, maar Wan-
do Boevé (directeur Marketing en Sales, red.) en ik 
waren al ver voor de zaak naar buiten kwam in gesprek 
gegaan met het Havenbedrijf over Maasvlakte 2. Op een 
gegeven moment kies je zo’n juridisch pad en daarin 
stond Jan zeker niet alleen.

Hoe kijkt u terug op de afl oop?
Dat was natuurlijk teleurstellend, maar de uitspraak is 
de uitspraak en daar hadden we het mee te doen. Ove-
rigens zijn wij daar altijd duidelijk over geweest: wij zijn 
nooit tegen de aanleg van Maasvlakte 2 geweest. Dat is 
ook logisch, want we hebben daar zelf ook recht op 
1.800 meter uitbreiding. De hele zaak is terug te bren-
gen tot het economische principe dat er een balans 
moet zijn tussen vraag en aanbod. In 2008 groeiden de 
bomen nog tot in de hemel. Maar ik denk dat als Leh-
man drie maanden eerder was omgevallen (het begin 
van de kredietcrisis, red.) de bouw van Maasvlakte 2 op 
dat moment niet was begonnen. Het enige wat wij 
steeds hebben gevraagd, is capaciteitsmanagement. De 
aanleg is één ding, de ingebruikneming is twee.
Er is in de planning totaal geen rekening gehouden met 
de mogelijkheid dat het wel eens wat minder zou kun-
nen worden. Wij vinden dat het Havenbedrijf daar on-
juist in heeft gehandeld. Maar goed, dat is nu water on-
der de brug, de terminals liggen er. Ik denk trouwens 
dat men zich nu bij het Havenbedrijf realiseert dat dat 
misschien toch wel iets anders had gemoeten, in het be-
lang van Rotterdam. We hebben echt een hele sterke 
propositie in West-Europa als wij die balans haven-

Water onder 
de brug 

ROB MACKOR

Leo Ruijs (49) is sinds vier maanden CEO van ECT. Hij is de 

opvolger van Jan Westerhoud, die eind vorig jaar plotseling 

met pensioen ging. Die stap markeerde het eind van een 

hectische periode, waarin de containerstuwadoor een 

juridische strijd met het Havenbedrijf uitvocht, en verloor. 

Een kennismaking, en een terugblik.

breed vinden, waarbij we Antwerpen en Hamburg ach-
ter ons kunnen  laten. Hamburg zeker. Dat worstelt met 
de steeds grotere schepen en de Duitse havens zullen 
het straks toch echt moeten hebben van Wilhelmsha-
ven. Anderzijds moet ik zeggen dat de Belgen het ra-
zend knap doen. Ze hebben het toch maar voor elkaar 
gekregen dat MSC zijn 18.000 teu-schepen de Schelde 
opstuurt, al zal je mij niet horen zeggen dat geen enke-
le kapitein zich daar zorgen over maakt. Het is ook niet 
uitgesloten dat 2M (de samenwerking met Maersk 
Line, red.) in de toekomst voor een wat andere route-
ring kiest en bijvoorbeeld de wat kleinere schepen naar 
Antwerpen stuurt.

Heeft u inmiddels een beter beeld van het tempo waar-
in rederijen zullen overstappen naar de twee nieuwe 
terminals, RWG en APMT2?
Het korte antwoord is nee. Door de alliantievorming 
van de afgelopen jaren is de wereld ingrijpend veran-
derd. Zo ontstonden bijvoorbeeld G6, 2M, CKYHE en 
O3. Die laatste is eigenlijk is eigenlijk een alliantie tus-
sen China Shipping en United Arab Shipping Company, 
die een slot charter agreement heeft met CMA CGM, 
waardoor de CMA-schepen niet echt in het samenwer-
kingsverband zitten. 
China Shipping en United Arab zijn nu klant bij ECT en 
wij doen er alles aan om dat zo te houden, waardoor ik 
er toch van uitga dat er ook CMA-containers op termi-
nals van ECT terecht gaan komen, ondanks het feit dat 
CMA voor tien procent aandeelhouder is in RWG. Nou, 
da’s maar één voorbeeld.
Dan hebben we 2M van MSC en Maersk Line. De trans-
Atlantische en Verre Oosten-diensten zullen op een ge-
geven moment wel APMT2 aan gaan lopen. Maar ik 
hoop dat de Noord/Zuid-diensten van MSC, met wie we 
trouwens een samenwerking hebben, wel bij ons zullen 
blijven.
Dan hebben we de G6. Daarvan is de helft aandeelhou-
der bij RWG, maar de andere helft niet. Dus ik ga ervan 
uit dat niet zomaar al dat volume ineens naar RWG toe 
kan en wij voorlopig daarvan ook een deel zullen blij-
ven behandelen.
Dit hele palet wil ik eigenlijk plaatsen in het kader van 
balans tussen vraag en aanbod en dat moet uitmonden 
in een zekere stabiliteit in de Rotterdamse haven en dat 
is volgens mij in het belang van iedereen. 

Maar wat betekent dat voor ECT?
Elke rederij heeft straks een terminalbelang in Rotter-
dam en dat spel is nog niet ten einde. Dat betekent dat 
het allemaal ‘captive’ volume wordt en dat de echte 
concurrentie zich gaat afspelen in het achterland. Ik 
denk dat wij met ons achterlandnetwerk een voor-
sprong hebben. Stel dat we straks hele grote call sizes 
hebben van 8.000 moves. Als je dat allemaal in je stack 
hebt staan, gaat je terminal vastlopen. Dus willen we die 
containers al lossend zo snel mogelijk afvoeren. We zijn 
daarom bezig om met rederijen,  verladers en andere 
partijen in de logistieke keten afspraken te maken om 
het initiatief te krijgen over  het transporteren van de 
containers naar het achterland. Als wij binnen de eisen 

van onze klanten kunnen bepalen wanneer die contai-
ner op de tweede modaliteit wordt gezet, kunnen we 
schaalgrootte creëren. Dat is bijvoorbeeld cruciaal voor 
effi  ciënte en betrouwbare rail- en binnenvaartverbin-
dingen. Dat zijn nou net elementen, waardoor je in het 
achterland geld zou moeten kunnen besparen. Als je dat 
dan ook nog zou kunnen delen, wordt je daar allemaal 
beter van.
Andersom precies hetzelfde. Bij export zouden wij zo 
laat mogelijk die container op de deepseaterminal wil-
len hebben. Dit is wel een proces dat tijd kost. Toen wij 
een aantal jaren geleden met EGS (ECT’s achterland-
netwerk, red.) begonnen, was de reactie van een aantal 
rederijen: je zit aan mijn business. Dat begint langzaam 
te veranderen. Onze ambitie is om op termijn vijftig 
procent van de im- en export via EGS te laten lopen. Die 
lat ligt dus heel hoog.

Waarom is er nog steeds geen overeenstemming over 
de aanleg van de interne baan, die de terminals op de 
Maasvlakte moet gaan verbinden?
Nou ja, uiteindelijk gaat het toch ook om geld. Hadden 
ze die nu niet gelijk met Maasvlakte 2 kunnen aanleg-
gen? Dat is niet gebeurd, maar daarmee is de discussie 
over geld niet van tafel. Want het zijn wel extra kosten 
en hoe ga je die extra kosten in de keten terugverdie-

Leo Ruijs (ECT): 

‘De echte 

concurrentie gaat 

zich afspelen in 

het achterland.’  

Foto: Ries van 

Wendel de Joode
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Wij horen vanuit de markt 

dat er nu zelfs maanden 

zijn dat de export groter is 

dan de import, dat hebben 

wij hier eigenlijk nog nooit 

meegemaakt. 

nen? En je ziet toch ook dat partijen er aan moeten wen-
nen om dingen samen te doen. Want bedenk maar even 
hoe het Havenbedrijf het gecreëerd heeft, concurrentie 
in de Rotterdamse haven. Vervolgens komen we er er-
achter dat we enerzijds moeten concurreren en krijgen 
we anderzijds de opdracht of het verzoek om samen te 
werken. Nou, hoe erg kan je in een spagaat terecht ko-
men? Dat kost tijd om daar uit te komen.
 
ECT investeert zelf ook zo’n 250 miljoen in een ingrij-
pende modernisering van de Delta Terminal met on-
der meer acht superkranen. Is dat het antwoord op de 
nieuwe terminals?
Het is een hele logische stap. Als wij met de Delta Ter-
minal in de markt willen blijven, hebben we geen keus. 
Dan moet je mee om überhaupt die grote schepen te 
kunnen afhandelen. Maar het is wel balanceren op een 
koord, want wij houden ook rekening met volumever-
lies. Daar krijg je natuurlijk een discussie met aandeel-
houder Hutchison over. Maar uiteindelijk, en dat is dan 
weer een voordeel, is ‘Hutch’ een wereldwijde speler 
met wereldwijde klanten. Als we de keus voor verdere 
modernisering nu niet zouden maken, roepen we een 
deel van het potentiële ladingverlies over onszelf af. 
Daarom gaan we tussen nu en een jaar of drie nog een 
deel van de kranen vervangen.
 

Die nieuwe kranen worden ook op afstand bediend?
Op termijn zou dat zomaar kunnen, ja. Die ontwikke-
ling houd je niet tegen. Het klinkt misschien een beetje 
gek, maar technisch is het niet zo ingewikkeld. 

De bonden voorspellen dat er tussen de 200 en 800 ba-
nen in de containersector verdwijnen. ECT zal dan het 
grootste slachtoff er zijn. Hoe ziet u dat?
Dat de nieuwe terminals geen directe nieuwe arbeids-
plaatsen opleveren, is inmiddels wel helder, denk ik. En 
dat er een mate van overtolligheid zal ontstaan, ligt ook 
wel voor de hand. De vraag was steeds hoe je dat proces 
managet. Daar is nauwelijks op geanticipeerd. Wij heb-
ben dat wel gedaan, wij hebben al jaren een vervroegde 
uittredingsregeling. De OVA heet dat bij ons. Die blij-
ven we ook voortzetten en dat wordt dan nu omarmd 
in het sociaal overleg. Daarbij houden we wel in het oog 
dat dit soort regelingen niet wordt gebruikt om aan de 
ene kant mensen uit te faseren en aan de aan de andere 
kant op andere plekken goedkoop personeel binnen te 
loodsen. We vinden het prima om dat instrument in te 
zetten, maar niet om het te misbruiken.  

Wat zou wat ECT betreft de uitkomst van die sociale 
dialoog onder leiding van topman Allard Castelein van 
het Havenbedrijf moeten zijn?
Eerst proberen om te voorkomen dat er een overcom-

pleet ontstaat. Maar als dat toch ontstaat proberen dat 
op een verantwoorde manier te managen.

Bent u het met de bonden eens dat het Havenbedrijf 
moet meebetalen aan een sociaal vangnet?
Op zich zou het niet gek zijn als het Havenbedrijf daar-
in meedoet, ja. Dat lijkt me geen bijzondere constate-
ring. Ik heb er ook wel vertrouwen in dat het Havenbe-
drijf daar voor een deel verantwoordelijkheid voor zal 
nemen. 

Iets anders. Klachten uit de binnenvaart over wacht-
tijden, het is bijna een jaarlijks terugkerend fenomeen. 
Wat voor oplossingen ziet u?
We hebben pas nog samen met vervoerders en inland 
terminals bij het ministerie van I en M aan tafel geze-
ten. We hebben daar gezegd dat we te allen tijde bereid 
zijn om overleg te voeren en dat we open staan voor 
suggesties. Maar als er berichten naar buiten gaan, wil-
len we wel graag dat die objectief en juist zijn. Het be-
gint vaak al met de wachttijden. We hanteren daarbij 
volstrekt verschillende defi nities. Als ik over een week 
bij de tandarts terecht kan, dan kan ik wel zeggen dat ik 
168 uur moet wachten maar dat is natuurlijk niet hele-
maal reëel. Maar zo wordt dat wel gehanteerd. Daar be-
reik je geen ene fl uit mee en zit je volstrekt langs elkaar 
heen te praten. Soms wordt daar de pers voor gebruikt, 
dat is contraproductief en leidt alleen maar tot irritatie.
Dus we hebben heel duidelijk aangegeven dat we de 
problematiek het hoofd willen bieden, maar dat het niet 
gaat werken als ze naar ons gaan zitten kijken en wach-
ten tot wij met de oplossing komen. Als het alleen maar 
is van ‘jullie moeten dit en jullie moeten dat’, gaat het 
niet werken. Dat kan alleen maar als je bereid bent sa-

men te werken. De bargesector is redelijk versnipperd 
en ik snap wel dat dat lastig is, maar uiteindelijk zullen 
ze ook moeten bundelen en met grote units hiernaar-
toe moeten. Dan is het de kunst om het zodanig te or-
ganiseren dat het voor de keten niet duurder wordt, 
want je krijgt wel een extra overslag. Dus je moet kijken 
of je die kosten er ergens anders uit kunt halen. Dan is 
het cirkeltje rond, want dat is nu precies wat wij zouden 
willen faciliteren voor de markt. Als je dat met grotere 
transporteenheden doet, moet dat effi  ciënter kunnen.  
Dat is natuurlijk ook de kracht van de binnenvaart, het 
vervoer van grote hoeveelheden. Dus laten we dat dan 
ook zo gebruiken.

Maar is de druk inmiddels niet een beetje van de ketel? 
Het is toch niet meer zo druk in de haven?
Als de drukte van de eerste drie maanden had doorge-
zet, was het niet meegevallen. Maar het volume van mei 
dit jaar is lager dan mei vorig jaar. Bij elkaar zitten we 
nog wel een procent of vier boven vorig jaar, maar het 
loopt wel hard terug. Dus het is nog best onzeker. Chi-
na valt een beetje tegen en, zo horen wij vanuit de 
markt, er zijn nu zelfs maanden dat de export groter is 
dan de import. Dat hebben we hier eigenlijk nog nooit 
meegemaakt.

Wat staat er bovenaan uw verlanglijstje?
Dat heb ik al gezegd, stabiliteit in de Rotterdamse ha-
ven. De situatie zoals die nu ontstaan is, zou je in de 
toekomst nooit meer moeten willen. Natuurlijk is het 
dramatisch als de grootste klant van het Havenbedrijf, 
want dat zijn wij, naar de rechter stapt tegen het Haven-
bedrijf als leverancier van terreinen. We wilden dat ook 
niet in de rechtszaak tot een uitspraak laten komen, 
maar uiteindelijk loopt het traject zoals het loopt. Maar 
ik denk nog steeds, en ook dat is water onder de brug, 
dat het vermijdbaar was geweest. Dus laten we daar dan 
één ding van leren, namelijk dat het in de toekomst 
nooit meer deze vorm aanneemt.
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‘We zitten goed in de 

De ontwikkelingen in de 

containerlijnvaart zijn 

dagelijks in het nieuws. Dat 

betekent echter niet dat er 

over de actuele situatie op 

de bulkmarkt niets te 

melden is, al was het maar 

omdat de haven van 

Amsterdam een sterke 

positie heeft als het om 

deze activiteiten gaat.

JOHN VERSLEIJEN

Amsterdam is in Europa de nummer één en twee in respectievelijk de 
benzine- en steenkolenoverslag. Minder bekend is dat de hoofdstad in 
de sector agribulk, de overslag van mais en soja, met een marktaandeel 
van bijna 25%, nummer drie is na Rotterdam en Hamburg.

Samen met Rotterdam heeft Amsterdam 
meer dan de helft van de Europese markt 
in dit ladingsegment in handen, terwijl de 
havens van Duinkerken, Gent en Antwer-
pen op afstand volgen. ‘We hebben met die 
derde plek een goed uitgangspunt om onze 

markpositie verder te versterken via een uitbouw van 
opslagcapaciteit in de haven’, zegt clustermanager 
Marcel Gorris van Havenbedrijf Amsterdam, verant-
woordelijk voor onder meer de sector agribulk. ‘We 
zitten dan ook als haven goed in de wedstrijd in dit 
segment.’
Recent heeft het havenbedrijf voor deze expansie een 
nieuw huurcontact afgesloten met overslagbedrijf 
Igma. Deze grootste speler in de Europese agribulk en 
onderdeel van het Amerikaanse Cargill gaat daarbij in 
het najaar 25.000 vierkante meter opslagruimte toe-

voegen aan de bestaande capaciteit in de Amsterdamse 
Vlothaven. De uitbreiding is jaarlijks goed voor 100.000 
ton aan extra opslag van graan en soja in de haven. 
Volgens Gorris is bij dit nieuwe project een aantal facto-
ren op het juiste moment bij elkaar gekomen. ‘Zo zijn wij 
enkele jaren geleden begonnen met een grondige markt-
verkenning in de agribulkséector en wilde Igma de ver-
snipperde opslag in de haven bundelen. Uit ons eigen on-
derzoek bleek dat de veevoedermarkt sterk aan het 
veranderen is en op zoek is naar extra opslagcapaciteit 
voor graan en soja-achtige producten. Dat is de trend. 
Die extra ruimte is nodig omdat de stroom aan soja en 
mais uit de grote exportlanden als Brazilië en Argentinië 
sterk fl uctueert. Soms krijg je een enorme berg en dan 
stagneert het weer doordat er iets mis gaat in de export-
havens daar of door andere logistieke problemen. 
De groothandel in veevoeders is daarom op zoek naar 

Marcel Gorris: 

‘We hadden 

mazzel dat 

Cotterell wilde 

verkopen’ 

Foto: 

Havenbedrijf 

Amsterdam 
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Afval- en energiebedrijf AEB in de Amsterdamse 

haven onderzoekt samen met het havenbedrijf de 

mogelijkheid om meer Brits afval over zee aan te 

voeren voor verdere verwerking in de hoofdstad.

Het energiebedrijf ontvangt nu al grote hoeveel-

heden zogeheten gebaald afval uit het Verenigd 

Koninkrijk, maar dat vuilnis wordt grotendeels 

over de weg aangevoerd en zorgt voor veel 

congestie bij de verbrandingsovens van AEB in de 

Amsterdamse haven, zegt clustermanager Marcel 

Gorris van Havenbedrijf Amsterdam. ‘De vracht-

wagens komen in een grote golf elke dag van de 

veerdienst tussen Newcastle en IJmuiden af en 

dan praat je al heel snel over veertig tot vijftig 

trucks die zich bijna tegelijkertijd melden bij de 

poorten van AEB. Ze komen dan bij AEB terecht in 

het regulier afvalvervoer uit de hoofdstad. Dat 

zorgt voor veel drukte en logistiek oponthoud en 

wij zijn nu aan het kijken of wij die wegvervoer-

stromen meer via het water naar Amsterdam 

kunnen krijgen.’ 

Daarnaast is het om ook milieuredenen veel beter 

om over het water te vervoeren.

Volgens Gorris gaat het om een vergelijkbaar 

project als met Igma. ‘We zijn in gesprek met AEB 

en samen kijken we nu hoe wij hoe wij die 

afvalstromen uit Groot-Brittannië meer naar het 

water kunnen verleggen, wat daarvoor nodig is en 

hoe we elkaar het beste kunnen helpen. Dat is de 

insteek.’ 

Volgens Gorris moet het alternatief ‘op z’n minst’ 

qua prijs kunnen concurreren met het huidige 

wegvervoer. ‘Dat is een uitdaging’, geeft hij toe. 

‘Daarnaast moeten wij ook niet te lang wachten, 

want dit zijn ladingstromen die er niet altijd 

zullen zijn. Je kunt er dan ook niet drie jaar 

onderzoek voor uittrekken.’ Gorris hoopt dan ook 

samen met AEB al volgend jaar een concrete 

oplossing te kunnen presenteren aan de markt.

AEB en haven willen 
Brits afval over het 
water aanvoeren

vloeren en reparaties aan het dak’, legt Gorris uit. ‘Het 
gaat om een kleine opknapbeurt want cacao en graan 
kunnen min of meer in dezelfde loods worden opgesla-
gen zonder al te grote aanpassingen.’ Igma heeft intus-
sen een huurcontract van 25 jaar ondertekend voor de 
nieuwe faciliteit die ergens na de zomer in gebruik zal 
worden genomen, voegt hij eraan toe.

Watervlakte 
Volgens Gorris is een ‘mooi neveneff ect’ van de bunde-
ling van de opslag bij Igma dat straks kleine loodsruim-
te in de haven vrijkomt voor andere opslagactiviteiten. 
Daarnaast vraagt de drijvende opslag nu veel van de be-
schikbare watervlakte in de haven, stelt hij. ‘Vooral dat 
laatste wordt wel eens vergeten. Als haven heb je niet 
alleen te maken met beperkte ruimte aan de wal, maar 
ook op het water. Er komen immers steeds grotere 
schepen, meer scheepvaart en meer binnenvaart, ter-
wijl de totale watervlakte niet toeneemt. Daar moet je 
dan ook heel zuinig op zijn.’
Volgens Gorris wordt Amsterdam met de uitbreiding 
voor de klanten van Igma een stuk interessanter voor 
de overslag van agrarische bulkproducten. Zo heeft een 

van de grote klanten van de logistiek dienstverlener al 
aangegeven Amsterdam straks te gaan gebruiken als 
Europese draaischijf voor al zijn agri-overslag en vanuit 
de hoofdstad graan en soja uit te venten - naar het Eu-
ropese achterland via de Rijn, en met de kustvaart naar 
Engeland, Polen, de Baltische staten en Scandinavië. 
‘Onze positie zal dan ook door deze investering aan-
zienlijk worden versterkt.’ 
Naast Igma zijn ook de overslagbedrijven OBA en Maja 
actief in agribulk. Ook voor deze bedrijven staat het ha-
venbedrijf open voor gezamenlijke investeringen zodra 
zich kansen aandienen, zegt Gorris. Hij wijst er verder 
op dat de meeste commerciële contacten rechtstreeks 
verlopen tussen de overslagbedrijven en de klanten en 
dat het havenbedrijf primair een facilitair bedrijf is. 
‘Veel hangt dan ook af van wat de diverse partijen, zo-
als de groothandel, onderling afspreken met logistiek 
dienstverleners als Igma, OBA en Maja. Daar zijn wij als 
havenbedrijf geen partij in.’

De grootste speler in de 

Europese agribulk voegt 

25.000 vierkante meter 

toe aan de capaciteit in 

de Vlothaven.

Igma kan 

straks flink 

groeien op de 

overslagterminal 

aan de Vlothaven 

Foto: Wikimedia

wedstrijd’
aanvullende capaciteit op de plekken waar die grote 
graanschepen uit Latijns-Amerika de Europese Unie 
binnenkomen. Ze willen daarmee een extra buff er cre-
eren om de sterke schommelingen in de aanvoer van 
agribulk op te kunnen vangen en daardoor de reguliere 
afzet naar hun afnemers, de boeren, beter te doen ver-
lopen. Die aanvullende marktvraag sloot mooi aan bij 
de behoefte van Igma om de opslag op één punt te con-
centreren in onze haven en ook verder de capaciteit uit 
te bouwen. Zij huren nu nog vaak bij derden extra capa-
citeit in. Een deel wordt ook opgeslagen in grote duw-
bakken in de haven. Daarnaast hadden wij de mazzel 
dat het op- en overslagbedrijf Cotterell, buurman van 
Igma, aangaf de activiteiten op het gebied van cacao in 
de Vlothaven te willen overdragen aan een derde partij 
en de eigen overslagterminal inclusief kade en opslag-
loods te koop aanbood. Hierdoor ontstond de mogelijk-
heid om op één locatie alle activiteiten van Igma te con-
centreren. Daarop hebben wij dan ook ingezet met het 
dochterbedrijf van Cargill.’

Vernieuwen
Het grondbedrijf van de gemeente Amsterdam heeft 
daarvoor de gronden aangekocht en wederom verpacht 
aan het havenbedrijf. Cotterell heeft zich als onderdeel 
van deze transactie verplicht de zestig jaar oude kade 
geheel te vernieuwen. De oude opslagloods wordt door 
het havenbedrijf als nieuwe huurbaas opgeknapt. ‘Het 
gaat daarbij om achterstallig onderhoud zoals het ver-
vangen van elektriciteitskabels, het vlak maken van de 

Rotterdam Bulk Terminal, your dry Bulk Cargo Specialist

www.rbtrotterdam.com
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Zij werd vorig oktober met veel bombarie 
aangekondigd, de fusie tussen Knights-
bridge en Golden Ocean. De twee droge 
bulkcarriers die beide ontsproten uit de 
schoot van scheepvaartmagnaat John 
Fredriksen, zouden onder de naam Gol-

den Ocean Group met een vloot van 72 schepen samen 
de grootste droge bulkrederij ter wereld vormen. 
Wat driekwart jaar geleden echter niemand kon ver-
moeden, was dat de droge bulkmarkt als een plumpud-
ding in elkaar zou zakken. Het fusieproces was nog 
geen drie maanden bezig, of de markt werd al gecon-
fronteerd met een enorme tegenwind. Een slechtere 
periode konden de twee bulkrederijen zich niet voor-
stellen voor een fusie. Desalniettemin hebben zij het 
fusieproces doorgezet.
‘De markt gaat nu al zes maanden naar beneden’, ver-
telde Herman Billung, CEO van Golden Ocean Group, 
vorige week tegen de pers toen hij in de Verengde Sta-
ten op zoek was naar de sympathie van beleggers. Hij 
erkent dat hij bij de start van de nieuwe onderneming 
een andere markt voor ogen had.  
Het gaat immers slecht met de droge bulkmarkt en die 
neerwaartse spiraal kwam heel onverwacht. De win-
sten van de droge bulkmarkt liggen in de eerste helft 
van dit jaar op een heus dieptepunt. Een bulkcarrier le-
verde in de periode januari tot en met mei gemiddeld 
6.364 dollar per dag op. Over dezelfde periode in 2014 
was dat meer dan 10.000 dollar per dag. 
Die belabberde markt vindt zijn weerklank in de prijs 
van tweedehands schepen. Die is in een jaar tijd met 
40% gedaald. Een Panamax kost nu 16,5 miljoen dollar, 
de laagste prijs sinds 2002. Het orderboek is nog nooit 
zo dun geweest. Er zijn tot en met mei 35 nieuwe 
bulkschepen besteld, de helft van het aantal dat in de 
eerste vijf maanden van 2014 werd gekocht. De sloop-
bedrijven draaien echter recordtijden. Volgens de in-
ternationale redersvereniging BIMCO is er dit jaar al 
meer dan 20 dwt naar de sloop gebracht. 
De malaise in de droge bulkvaart is simpel te verklaren. 
De Chinese honger naar grondstoff en is gestild nu de 

economische groei hapert. Het land importeert minder 
ijzererts en andere metalen. Met name de Europese 
economie komt langzamer op stoom dan verwacht, 
waardoor er minder grondstoff en voor de productie 
nodig zijn. 
Desalniettemin is niet iedereen somber over de ont-
wikkeling van de droge bulkmarkt. Verwacht wordt dat 
de droge bulkmarkt weer zal aantrekken. De internati-
onale markt van de droge bulkscheepvaart zal in de 
tweede helft van 2015 weer opkrabbelen, voorspelt de 
Shanghai International Shipping Institute (SISI). Een 
herstel naar het gemiddelde niveau van afgelopen jaren 
zit er volgens SISI nog lang niet in.
Het instituut wijst erop dat India het gat zou kunnen 
opvullen dat China achterlaat met zijn vertragende 
economie. Het ontwikkelingspotentieel van India is 
immens. Op dit moment vangt India zelfs de daling 
van de Chinese kolenimport van driekwart op. 
Maar herstel blijft broos. ‘Het leidt ook weer tot min-
der sloopactiviteit’, zegt Peter Sand, hoofd scheep-
vaartanalyse bij BIMCO. Juist het ontmantelen van 
overcapaciteit is nodig om weer een balans te krijgen 
tussen vraag naar en aanbod van droge bulkvervoer. 
Die balans is er nu onvoldoende, waardoor de vracht-
tarieven niet evenredig mee kunnen bewegen met de 
ontwikkeling van de markt. 

Niet onbekommerd
Dat is een gegeven dat de kredietbeoordelaars zeker 
niet onbekommerd laat. Moody’s heeft daarom bij-
voorbeeld het rapportcijfer van de Japanse rederij 
MOL naar beneden bijgesteld. Naast de zwakke con-
tainermarkt, heeft de carrier ook erg veel last van de 
slechte omstandigheden in het droge bulksegment. 
Voor kredietbeoordelaar Moody’s reden genoeg om 
investeerders te waarschuwen dat MOL waarschijn-
lijk moeilijker aan zijn fi nanciële verplichtingen kan 
voldoen. 
Bij MOL zelf is er echter voldoende vertrouwen dat 
het weer beter gaat met droge bulk. Hoewel de winst-
gevendheid onder druk staat, meent MOL-topman 

Haperend China werpt 
GERT VAN HARSKAMP

Het is sappelen op de droge bulkmarkt. Maar zo 

onverwacht als de dip dit jaar kwam, zo spoedig 

verwachten reders en analisten alweer een omslag.

C.H. ROBINSON EUROPE B.V. IS EEN TOONAANGEVEND 
LOGISTIEK DIENSTVERLENER IN EUROPA.
Neem contact op met onze experts via info-europe@chrobinson.com  
of kijk op www.chrobinson.com voor meer informatie.
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Kenichi Nagata dat de bulkdivisie dit jaar nog aantrekt. 
‘Wij doen nog steeds ons best om dit boekjaar gelijk uit 
te komen met het vorige’, zei hij eerder dit jaar.
Ook bij de Britse maritieme data-analist Drewry wordt 
verwacht dat de droge bulkscheepvaart nog dit jaar op-
leeft. Sterke handelsgroei, matige vlootgroei en inzet 
van nieuwe brandstofeffi  ciënte en milieuvriendelijke 

schepen zorgen voor een opleving van de tarieven in 
de droge bulkvaart, aldus de prognose van Drewry. 
‘Moderne schepen krijgen hogere tarieven vanwege 
hun superioriteit op gebied van brandstofeffi  ciëntie 

en hun milieuvriendelijke karakter. Sinds 2011 is de 
gemiddelde leeftijd van de bulkvloot gedaald van 

twaalf tot negen jaar. Dat is een van de factoren 
die bijdraagt aan verbeterende vrachttarie-

ven in een verder zwakke markt.’
Met die prognose kan zelfs Golden Ocean-
topman Billung een onverwacht negatieve 
wending goed verkopen aan beleggers. 

‘Golden Ocean heeft met deze markt nu 
een waarde die erg aantrekkelijk is voor be-

leggers. Zeker Amerikaanse beleggers zoeken naar gro-
tere bedrijven. Voor investeerders in de Verenigde Sta-
ten geldt: size matters.’
Of de droge bulkmarkt op dit moment op een omslag-
punt zit, moet nog blijken. Feit is dat spottarieven in het 
droge bulksegment de markt heel snel volgen, zodat 
een herstel ook erg snel kan gaan. Billung: ‘Als je me op 
dit moment zou vragen of ik met de kennis van nu ook 
voor een fusie tussen Golden Ocean en Knightsbridge 
zou hebben gekozen, dan is dat absoluut ja.’

De belabberde markt vindt 

zijn weerklank in de prijs 

van tweedehands schepen: 

die is in een jaar tijd met 

40% gedaald.

 bulkvaart in dal

CA_Fotobijschrift

Foto: XXXX

Natte bulk
Waar de droge bulk kampt met een enorme dip en 

eigenlijk alle spelers en scheepvaartanalisten nog 

dit jaar een omslag verwachten, zit de natte 

bulkmarkt en stuk complexer in elkaar. Het 

tankvaartsegment bestaat uit twee, misschien 

wel drie compleet verschillende werelden. 

De reders in de chemische tankvaart hebben het 

zwaar. Overcapaciteit en een vloot die blijft 

groeien, terwijl het volume stagneert. In 2014 

bleef het volume stabiel, voor 2015 en komende 

jaren wordt een groei van 2,5% per jaar verwacht. 

De vloot groeit dit jaar echter met bijna 10% naar 

101 miljoen dwt.

Hu Qing, hoofdanalist Chemical Shipping bij de 

Britse maritieme dataverzamelaar Drewry, 

verwacht echter dat de reders zullen besluiten de 

vloot minder te laten groeien, omdat zij schepen 

overhevelen van de chemische markt naar de veel 

fl exibelere markt van producttankers. Met de 

producttankvaart gaat het erg goed. Dat blijkt wel 

uit de verschuiving die afgelopen jaren plaats-

vond. Drie jaar geleden vervoerde 46% chemica-

liën. Nu is dat nog maar 40%.

Beurswaarde
De markt van ruwe olievervoer over zee piekt al 

enige tijd. Spottarieven op de verschillende routes 

zijn in jaren niet zo hoog geweest. Dat de markt 

het zo goed doet, laat beleggers dan ook niet 

onberoerd. Oliecarriers doen het erg goed op de 

beurs. Zo heeft Nordic America Tankers afgelopen 

vijf maanden zijn beurswaarde met 44% zien 

groeien. De aandelen van Teekay Tankers en Taskos 

Energy Navigation werden ook respectievelijk 38% 

en 36% meer waard. De verwachting is dat door 

de lage olieprijs de vraag naar tankcapaciteit nog 

wel even doorzet. Gevaar is wel dat er veel 

capaciteit bijgebouwd wordt, wat een remmend 

effect zal hebben op de ontwikkeling van de 

tarieven. Daarnaast is de ontwikkeling van de 

markt voor een groot deel afhankelijk van de 

winning van schalieolie in de Verenigde Staten. 

Met de huidige olieprijs is die winning echter niet 

interessant.
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WERELDHAVENDAGEN 
4 T/M 6 SEPTEMBER 
De Wereldhavendagen laten zien 

hoe veelzijdig en fascinerend de ha-

ven van Rotterdam is. De activitei-

ten bij de Erasmusbrug maken de 

haven zichtbaar in het hart van de 

stad.  Met veel excursies. 

• Wereldhavendagen.nl

MOSSELEN AAN DE MAAS 
10 EN 11 SEPTEMBER
Netwerken op het SS Rotterdam. 

Het thema van Mosselen aan de 

Maas is quality meets quality. Suc-

cesvol zakendoen in een exclusieve 

en sfeervolle ambiance, dat is de op-

zet van de vakbeurs. 

• madm.nl

LOGISTIEKE WEBSHOP 
VAN HET JAAR 2015
15 SEPTEMBER
Verkiezing om webshops te belonen 

die hun logistieke proces op een 

vooruitstrevende manier hebben 

georganiseerd. De award wordt in 

2015 voor de vierde keer uitgereikt. 

• logistiekewebshopvanhetjaar.nl

VLAAMSE HAVENDAG 
20 SEPTEMBER
De havens van Antwerpen, Gent, 

Oostende en Zeebrugge gooien hun 

deuren open voor het grote publiek 

om hen zo vertrouwd te maken met 

de veelzijdigheid van het havenge-

beuren. 

• vlaamsehavendag.be 

NUFAM
24 T/M 27 SEPTEMBER
Meer dan 350 exposanten komen 

naar deze bedrijfswagenbeurs in 

Karlsruhe, op een totale beursop-

pervlakte van 60.000 vierkante me-

ter. Alle merken uit de branche zwa-

re bedrijfswagens zijn er bij. 

• nufam.de

AGENDA

RAAD & RECHT

Een transactie tussen een exporteur en een in Nederland ge-
vestigde importeur dreigt voor de afhandelende expediteur in 
Nederland een vervelende wending te krijgen.

Wat is het geval? Een partij hightech goederen met een waarde 
van 1,2 miljoen dollar wordt door een in de Verenigde Staten 
gevestigde exporteur verkocht aan een in Nederland gevestigde 
importeur, die uiteraard van plan is deze goederen af te zetten 
op de Nederlandse markt. Let wel, af te zetten.

De goederen – verpakt in kartons en geladen en gestuwd in een 
container – komen per schip aan te Rotterdam en de expedi-
teur geeft aan de ontvanger het bericht, dat zijn goederen zijn 
aangekomen en vraagt deze om nadere instructies. De goede-
ren zijn dan nog niet ingeklaard.

De importeur laat de expediteur weten, dat hij de goederen 
(nog) niet kan ontvangen. Door een vergissing van een mede-
werker bij de expediteur worden de goederen alsnog ingeklaard 
en dient de expediteur een behoorlijk bedrag aan invoerrechten 
voor te betalen aan de douane. De importeur wenst de goede-
ren dan nog steeds niet te ontvangen en deze gaan derhalve in 
opslag.

Even terzijde: een opvallend detail in deze zaak is dat er tussen 
de importeur en de expediteur een zogenaamde overeenkomst 
tot direct vertegenwoordiger is gesloten, echter, de ingangsda-
tum van deze overeenkomst ligt ná de datum van de inklaring 
van de goederen en is derhalve nog niet van kracht.

De importeur geeft na vijf maanden nog steeds niet thuis en de 
invoerrechten zijn daarom ook niet voldaan.

De expediteur haalt na vijf maanden opslag elders de goederen 
naar zijn eigen loods en wil gebruik maken van zijn pand- en 
retentierecht. Hij troost zich met de gedachte dat de goederen 
een behoorlijke waarde vertegenwoordigen, hetgeen voldoende 
zou moeten zijn om zijn eigen vordering op de importeur te 
vereff enen.

Maar bij lossing in zijn loods en het openen van de betreff ende 
kartons, blijkt dat deze slechts lege hoesjes bevatten en dat de 
aanwezige inhoud weinig tot geen waarde vertegenwoordigt.

Uit een ingesteld onderzoek en bij controle door een expert 
van, onder andere, de handelsfactuur komt naar voren, dat het 
daarop vermelde aantal en gewicht nimmer in de ingevoerde 
kartons heeft kunnen zitten. Het aantal kartons en ook het ge-
wicht komt volgens de berekening van de expert veel hoger uit. 
Dan blijkt ook dat de exporteur in de Verenigde Staten letterlijk 
en fi guurlijk met de noorderzon is vertrokken. De importeur 
stelt op enig moment zelfs, dat hij niets heeft gekocht. Wel 
blijkt dat er in de V.S. inmiddels door de autoriteiten een on-
derzoek naar het exporterende bedrijf en de mensen daarach-
ter is ingesteld. 

Voorlopig blijft de expediteur met de brokken en een aanzien-
lijke fi nanciële schade achter. In dit geval was voor de expedi-
teur een half ei beter geweest dan een lege dop.

COR VAN MAURIK, VERZEKERINGSEXPERT
corvanmaurik@brrgroep.nl

Half ei of lege dop

T

HISTORISCHE ONTWIKKELING  Welke rol is weggelegd voor Rotterdam?

KLARA PAARDENKOOPER

Rotterdam is eind 19e eeuw groot 
geworden als zeehaven en werd in 
de 20e eeuw zelfs de grootste ha-
ven van de wereld. Een positie die 
inmiddels op z’n retour is. In de 
21e eeuw is een aantal ingrijpende 
veranderingen te verwachten in 
de wereldhandel, veroorzaakt 
door mondiale ecologische, eco-
nomische, politieke en technolo-
gische processen. Deze verande-
ringen zullen hoogstwaarschijnlijk 
grote invloed hebben op de com-
petitieve positie van de haven op 
het gebied van containeroverslag. 
Dit artikel schetst deze ontwikke-
lingen en plaatst ze in een breder 
historisch perspectief.

RRotterdam aan de periferie 
(16e eeuw – 1966)
Het is tegenwoordig vanzelfspre-
kend dat Rotterdam een wereldha-
ven is. Toch is dat niet altijd zo ge-
weest. In de 16e en 17e eeuw was 
Nederland een grote zeemacht, ge-
stoeld op de handel in graan (Oost-
zeegebied), exotische luxe produc-
ten, specerijen en slaven (Azië en 
Afrika). Deze negotie gebeurde via 
de haven van Amsterdam. 
Rotterdam heeft pas aan belang ge-
wonnen vanaf de 19e eeuw, toen het 
begon te fungeren als grondstoff en- 
en voedselleverancier voor het 
groeiende Ruhrgebied. Het ging 
hier om bulkproducten. De opko-
mende haven had nog vooral Euro-
pese betekenis. In 1890 speelde Rot-
terdam slechts een marginale rol in 
de wereldhandel. Rond 1925 werden 
Rotterdam, Hamburg, New York en 
Singapore belangrijke knooppunten 
binnen wereldhandelsnetwerken. 
Vanaf 1962 werd de haven van Rot-
terdam de grootste in de wereld, 
dankzij de belangrijke overslag-
functie voor goederen afkomstig uit 
de Verenigde Staten.

Rotterdam en de Atlantische 
route (1966 - jaren 1990)
De Amerikaanse zeecontainer 
maakte zijn entree in Rotterdam in 
1966. Dit transportconcept was ont-
wikkeld door de transportonderne-
mer Malcom McLean. Om de groei-
ende fi les op de Amerikaanse 
snelwegen te omzeilen vervoerde 
hij zijn trucks met kustschepen. 
Vanwege effi  ciëntie-overwegingen 
ontwikkelde hij het concept van in-
termodaal vervoer van gestandaar-
diseerde containers. Zijn innovatie 
werd alom bekend, nadat hij in de 
Vietnamoorlog het toenemende be-
voorradingsprobleem van de Ame-

rikaanse troepen oploste door con-
tainervervoer. Na dit succes werd 
Amerikaans militair vervoer in rap 
tempo gecontaineriseerd. Daarom 
was de komst van de Amerikaanse 
containerschepen niet alleen aan 
Frans Posthuma, de legendarische 
directeur van het Havenbedrijf, te 
danken. Het had meer te maken met 
de oplopende spanningen van de 
Koude Oorlog, waardoor de bevoor-
rading van het Amerikaanse leger in 
Duitsland werd opgevoerd. 
Direct na de Tweede Wereldoorlog 
werden deze troepen bevoorraad 
via Bremen. Het achterlandvervoer 
gebeurde per trein, wat aanzienlijk 
duurder was dan via Rotterdam per 
binnenschip. De keuze werd ingege-
ven door het deviezentekort in 
Duitsland. 
Bovendien werden de hoge kosten 
door de Amerikaanse legerleiding 
pas storend gevonden vanaf de 

tweede helft van de jaren 1950, toen 
het leger zelf de vervoerskosten 
moest betalen. Op dat moment 
werd het ontvankelijk voor het idee 
van het goedkoop binnenvaartver-
voer vanaf loshaven Rotterdam. Ge-
leidelijk verschoof het vervoer dus 
van Bremen naar Rotterdam. 
Daarom wekt het geen verbazing 
dat de inhoud van de eerste zeecon-
tainers in Rotterdam bestond uit 
spijkerbroeken, autobanden, ka-
toen en elektrische apparaten, typi-
sche producten van de Amerikaanse 
industrie, bedoeld voor soldaten ge-
legerd in Duitsland. Door deze be-
staande goederenstromen werd het 
gemakkelijk om schaalvoordelen te 
halen met andere producten en zo 
ontstond een omvangrijke Atlanti-
sche handel.

Rotterdam en de Aziatische 
route ( jaren 1990 – 2010)
De vroege jaren 1980 werden geken-
merkt door opkomende Aziatische 
landen. Zodanig veelbelovend dat 
staatssecretaris van Verkeer en Wa-
terstaat Neelie Kroes een onder-
zoek liet uitvoeren in 1983 naar het 
belang van Nederlandse handel met 
China en Taiwan. In haar rapport 
relativeert ze het belang van deze 

landen. Containervervoer wordt 
niet genoemd. 
Toch zou het tij keren. Oudjaarsdag 
2010 opende NRC Handelsblad zelfs 
met de kop: ‘China krijgt greep op 
haven R’dam’. In die tijd groeide het 
containervervoer exponentieel. 
Een kwart van de in Rotterdam 
overgeslagen containers was af-
komstig van of onderweg naar Chi-
na. De ingevoerde containers waren 
gevuld met computers, elektrische 
apparaten, auto-onderdelen, halff a-
brikaten en andere Aziatische in-
dustriële producten.
Wat was er in de tussentijd ge-
beurd? Vóór de komst van goed-
koop intermodaal transport moes-
ten eindproducten zo weinig 
mogelijk worden vervoerd. Trans-
port verhoogde de kostprijs van een 
eindproduct. In die tijd werden 
grondstoff en het meest vervoerd. 
De komst van intermodale maritie-

me containers heeft hierin verande-
ring gebracht door de dramatische 
verlaging van transportkosten, met 
reducties die oplopen tot 80%. 
Schaalvergroting in de container-
vaart reduceerde de transportkos-
ten per vervoerde eenheid in rap 
tempo. Hierdoor werd het verplaat-
sen van delen van de productie naar 
lagelonenlanden mogelijk, wat 
zorgde voor de verlenging van sup-
ply chains. Er werden steeds meer 
halff abrikaten vervoerd in contai-
ners.

Rotterdam en de nieuwe routes 
(2010 – 2030)
De vraag is wat de nabije toekomst 
betekent voor Rotterdam en de 
mondiale goederenstromen. Er zijn 
drie recente, wereldwijde ontwik-
kelingen die op grote veranderingen 
wijzen. Ten eerste: de gemiddelde 
vervoersafstand van goederen 
neemt af. Dit wijst op toenemende 
regionalisering in plaats van globa-
lisering. Transportsystemen ver-
dichten en werken steeds beter. Ke-
tenregie veronderstelt toenemende 
coördinatie met minder overbodige 
kilometers en minder lege kilome-
ters naast hogere bezettingsgraad. 
Productie komt zelfs weer terug 

Rotterdam: overslag 

Eén ding is zeker, het is geen moment 

voor de haven om op haar lauweren 

te blijven rusten.
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 en wereldhandel

Uitzicht op de Rijnhaven in de eerste helft van de vorige eeuw. 

Foto: Rijkswaterstaat

richting grote consumptiecentra 
vanwege wegvallende loonverschil-
len. Bovendien drijven opkomende 
nieuwe economieën, investerend in 
indrukwekkende containertermi-
nals, direct handel met elkaar zon-
der bemiddelende rol van grote 
containerhubs. 
De gemiddelde vervoersafstand 
neemt in de tweede plaats af vanwe-
ge het negatieve imago dat goede-
renvervoer momenteel heeft: de pu-
blieke opinie kantelt richting 
energiezuinig en duurzaam vervoer 
of geen vervoer. Het Europees lan-
getermijn-transportbeleid, ver-
woord in de zogeheten witboeken, 
dwingt fabrikant en gebruiker van 
goederenvervoer de transportmid-
delen schoner te maken, wat nog ex-
tra aantrekkelijk gemaakt wordt 
door emissies meer en meer te fi s-
caliseren. 
Ten derde: er zijn twee nieuwe con-

currerende transportroutes, die de 
eeuwenoude transportroutes kun-
nen openbreken. Door de opwar-
ming van de aarde is de kortere, Arc-
tische route een serieus alternatief 
voor de traditionele routes tussen 
Azië, Noord-Amerika en Europa. 
Zijn de mega-investeringen in Suez-
kanaal en Panamakanaal nog wel 
nodig? Zou deze aardverschuiving 
met een smeltende Noordpool 
Nuuk (Groenland) en Moermansk 
(Rusland) tot nieuwe mainports 
maken in 2030? 
Er is ook nog een andere mogelijke 
route tussen Europa en Azië, de 
Trans-Siberische spoorweg. Die 
heeft weliswaar een afwijkende 
spoorbreedte en leidt door politiek 
instabiele landen, maar er wordt 
zwaar in geïnvesteerd. Zeker door 
stakeholders als China en Rusland.
Naast de bovengenoemde routever-
anderingen worden hier vier veran-

deringen genoemd, die de toekomst 
van goederenvervoer grondig zou-
den kunnen veranderen. Door in-
ternalisering van de externe kosten 
van transport – het toepassen van 
het principe dat de vervuiler betaalt 
– zou transcontinentaal transport 
duur en onaantrekkelijk kunnen 
worden. 
Verder zou brede toepassing van 
3D-printing kunnen leiden tot een 
terugkeer van het vervoer van 
grondstoff en als dominante la-
dingsoorten. Betekent dit meer 
tanktransport en meer pijpleidin-
gen in plaats van containertrans-
port? 
Bovendien zou 3D-printing de pro-
ductie van veel artikelen kunnen 
verschuiven van ver weg gelegen fa-
brieken naar dicht bij de consu-
ment, de 3D-printshop om de hoek. 
De opkomst van de veelbelovende 
biobased/circulaire economie, ge-

baseerd op nieuwe groene bouw-
stenen, in combinatie met schaars-
te van ‘fossiele’ en minerale 
grondstoff en zou kunnen beteke-
nen dat producten dicht bij de con-
sumptiecentra worden geprodu-
ceerd, maar ook hergebruikt en 
gerecycled. 
De productie zou door de opkomst 
van robotica en life sciences kun-
nen terugkeren van lagelonenlan-
den naar volledig gerobotiseerde fa-
brieken en ‘biospheres’ in Europa. 
Deze ontwikkelingen zouden de 
wereldwijde transportstromen 
grondig kunnen veranderen. Is daar 
wel een rol weggelegd voor de 
zeecontainer?

De rol van Rotterdam
De vraag rijst wat voor rol er is weg-
gelegd voor de haven van Rotter-
dam in deze snel veranderende we-
reld. Eén ding is zeker, het is geen 

moment voor de haven om op haar 
lauweren te rusten. Veelbelovende 
ladingstromen als biomassa wor-
den serieus bestudeerd door het ha-
venbedrijf. Alleen een fl exibele en 
innovatiegerichte haven kan mee-
doen en zich staande houden. Dat 
vergt veel van inwoners, beleidsma-
kers en investeerders. 
Rotterdam heeft zich sinds de ne-
gentiende eeuw kunnen aanpassen 
aan mondiale ontwikkelingen en 
uitdagingen: de opkomst van 
Duitsland, Verenigde Staten en 
China. Houden deze landen de 
technologische en economische 
groeitempo’s van de laatste hon-
derd jaar vol? Kunnen we dan ach-
terover leunen als haven? Of is het 
tijd voor een nieuwe stap? Was het 
niet Darwin, die zei: ‘Niet de sterk-
ste of de slimste overleeft, maar 
degene met het grootste aanpas-
singsvermogen’?

Ahoy Rotterdam
30 / 09 - 01 / 10 / 2015
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16 De Marge

Günter Platter, gouverneur 
van de Oostenrijkse 
deelstaat Tirol, in DVZ.

We zullen het 
sectorale rijverbod 
voor vrachtwagens 
weer invoeren.

QUOTE VAN DE WEEK

COLUMN

Bazen en bonden in de Europese zeescheepvaart hebben eind 
vorig jaar een akkoord bereikt over een betere behandeling 
van zeelui. De European Community Shipowners’ Association 
(ECSA) wijst er nu met trots op dat dit akkoord - aanzet tot 
een nieuwe Europese richtlijn die dit terrein moet regelen - 
door het Europees Parlement is aangenomen en aan de Raad 
van ministers zal worden voorgelegd. De European Transport 
Workers’ Federation (ETF), de sociale partner van de ECSA in 
zulke zaken, is over dit feit natuurlijk even opgetogen.

Mooi, denk je dan. De Europese zeeman/vrouw mocht al niet 
meer worden gekielhaald als deze weigerde het dek te boenen 
met groene zeep of de scheepshuid te schilderen met verf 
waarvan je ’s avonds, in je hut, vreemde blaren ontwikkelde. 
Dit werk moest voortaan worden overgelaten aan zeelieden die 
werden geronseld uit landen met een ‘lesser God’: Indonesië, 
de Filipijnen en al die andere landen die ook wel bereid zijn het 
onder erbarmelijke werkomstandigheden slopen van schepen 
van ECSA-scheepseigenaren op hun grondgebied toe te staan.

Straks kunnen zeelui die onder de Europese jurisdictie vallen 
rekenen op een ruimhartiger overwerkvergoeding, langere tijd 
aan wal en het recht om tegen de kapitein te zeggen dat het aan 
boord geserveerde eten toch niet helemaal voldoet aan de kwa-
liteitsstandaard die een gemiddelde Europeaan mag aanleggen. 
Sterker nog, zodra het schip aanlegt, ontvlucht de Europese 
bemanning massaal de kombuis op zoek naar een beter maaltje 
aan wal: vissoep in Marseille, couscous in Tanger, empanadas 
in Valparaíso, borsjt in Vladivostok.

Ik lees dat van alle Grieken eigenlijk alleen de scheepseigena-
ren goed uit de eurocrisis in hun land zijn gekomen. Terwijl de 
geitenkaasindustrie in hun land in zwaar weer terecht kwam 
en het pensioen voor honderdjarige, naar verluidt ‘alive and 
kicking’, Griekse oma’s en opa’s op de tocht staat, hebben deze 
‘owners’ hun schaapjes nog steeds op het droge. Zouden zij 
zich ook maar een ogenblik zorgen maken over de deal die hun 
ECSA met de ETF heeft gesloten?

Welnee. Zij laten hun luxejacht ronken en hun moderne Maria 
Callas pronken met haar juwelen. Hun vermogen staat allang 
niet meer op een Griekse ‘trapeza’, maar is bij een nette bank-
instelling in Monaco, Zwitserland of op de Bermuda’s onderge-
bracht, waar ze geen weet hebben van de ECSA en de ETF.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Borsjt in Vladivostok

Het ziet er naar uit dat P&O 
Containers nog dit jaar een 
bestelling zal plaatsen voor 
een eerste reeks container-
schepen van 6.000 teu. 
Plannen voor nog grotere 
eenheden van 8.000 teu lig-
gen al een tijdje klaar bij de 
scheepsbouwers. Grotere 
schepen betekenen voor de 
reders lagere kosten. 
De schaalvergroting in de 
lijnvaart is al decennia lang 
aan de gang. Sinds de introductie 
van de eerste containerschepen aan 
het einde van de jaren zestig is de 
gemiddelde capaciteit van de sche-
pen voortduren blijven toenemen. 
Af en toe wordt daar bij stilgestaan 

20 JAAR GELEDEN IN NIEUWSBLAD TRANSPORT

8.000 teu is 12 procent goedkoper
15 juli 1995

d i als weer eens een grens wordt ver-
legd. Zo hadden de eerste schepen 
van 2.500 teu in het begin van de ja-
ren zeventig veel bekijks. De lat ligt 
nu een stuk hoger. Verschillende re-
derijen bestelden gezamenlijk al 25 

gouverneur
jkse
n DVZ.

en het
le rijverbod 
achtwagens 

nvoeren.

E VAN DE WEEK VAN D

schepen met een capaci-
teit van meer dan 5.000 
teu. De grootste ontwer-
pen die vandaag op de te-
kentafels liggen, zijn sche-
pen van 8.000 teu. Die 
worden ongeveer 335 me-
ter lang en 46 meter breed. 
Volgens studies is het in-
zetten van een schip van 
8.000 teu ongeveer 12 pro-
cent goedkoper dan het in-
zetten van twee schepen 

van 4.000 teu. De grootste bespa-
ring zit in bemannigskosten en 
brandstof. Per 40’ container kan in 
het Europa/Azië-verkeer op een reis 
280 liter brandstof bespaard wor-
den met een dubbel zo groot schip.

resultaten van onderzoek naar de 
impact van de nieuwe verbinding en 
hebben last van lichtoverlast. Hun 
opinie, duidelijk leesbaar op een 
dundoek: ‘Steenbergenaren zijn de 
lul’. Een mediator bracht de proble-
men weliswaar in kaart, maar de be-
woners hoeven niet te rekenen op 
een schadevergoeding of een extra 
geluidswal.

Krochten
Houthakker Peter de Koning zal het 
houten lichaamsdeel ondertussen 
goed in de gaten gehouden hebben, 
want bij een eerdere actie werd de 
fallus in beslag genomen en raakte 
zelfs zoek in de duistere krochten 
van het justitieel apparaat. Zover 
kwam het nu niet. De minister 
meldde op Twitter dat ze in haar 
functie al veel had meegemaakt, 
maar deze actie was een nieuwe er-
varing voor haar.

MELS DEES

Infrastructuurprojecten in Ne-
derland gaan doorgaans met zo-
veel polderoverleg gepaard dat 
protesten van gemeenten en om-
wonenden verstomd zijn bij de 
feestelijke opening van een dijk, 
tunnel of weg. Twee Steenberger 
families blijven boos en boden 
minister Schultz een enorme 
houten fallus aan.

Voor de metershoge nep-penis be-
zochten protesterende Steenber-
gers niet de vestiging van de keten 
Christine le Duc in Breda of Dor-
drecht. De Steenberger houtkunste-
naar Peter de Koning maakte het 
object al eerder – de dildo wordt re-
gelmatig gebruikt bij protestacties.
Minister Schultz was in Steenber-
gen om een nieuw traject in de A4 
offi  cieel te openen. Nu was die ope-

ning een pro forma actie, want het 
verkeer gebruikt de weg al een half 
jaar. We schreven in deze krant al 
eerder over het vrij unieke feit dat 
een weg ongeveer een half jaar eer-
der open gaat dan gepland. Maar 
toen liet de agenda van de bewinds-
vrouw blijkbaar geen openingsactie 
toe.
Door de aanleg van dit deel van de 
A4, dat de vroegere rijksweg N259 
vervangt, hoeft het verkeer tussen 
Dinteloord en Bergen op Zoom niet 
langer via lokale wegen. Dat zou be-
ter zijn voor de verkeersveiligheid 
en het milieu.

Lichtoverlast
Ondanks een veelvoud aan geluids-
werende maatregelen zijn niet alle 
bewoners blij met de nieuwe weg. Zij 
vragen zich af waarom het toegezeg-
de fl uisterasfalt niet is aangelegd, 
menen dat er gerommeld is met de 
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Niet op kantoor? 
Lees NT online.

PROTEST  Steenbergers voelen zich lullig

‘Een nieuwe ervaring’, zo meldde de minister op Twitter.

Fallus voor Schultz
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