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HAVENBEDRIJF  Mogelijk hogere bijdrage Brussel aan project Theemsweg-tracé

ROB MACKOR

De interne baan voor de uitwis-
seling van containers tussen de 
terminals op de Rotterdamse 
Maasvlakte is over twee jaar be-
schikbaar.

Dat belooft Havenbedrijf Rotter-
dam, dat het project na drie jaar 
overleg met het bedrijfsleven nu de 
hoogste prioriteit geeft. De defi ni-
tieve investeringsbeslissing moet 
nog worden genomen, maar top-
man Allard Castelein verwacht dat 
de eerste schop nog dit jaar de 
grond in gaat. Hij zei dit bij de pre-
sentatie van de halfjaarcijfers, die 
een overslaggroei van bijna 7% tot 
236 miljoen ton lieten zien.
Hij wilde geen bedragen noemen, 

maar er later om budgettaire rede-
nen uit werd geschrapt.
Castelein toonde zich ook optimis-
tisch over het project Theemsweg-
tracé van 366 miljoen. Dat behelst 
het verleggen van de Havenspoor-
lijn, zodat die langs, in plaats van 
over de Calandbrug loopt. Die moet 
ingrijpend gerenoveerd worden.
Hij erkende dat er nog een gat van 
ongeveer 70 miljoen euro in de fi -
nanciering zit, maar ziet mogelijk-
heden om dat gat te dichten. ‘Wij 
voeren het zelf uit en onderzoeken 
nu of het goedkoper kan. En moge-
lijk kan de bijdrage uit Brussel nog 
omhoog. Die deur is nog niet dicht.’ 
Brussel heeft tot nu toe 60 miljoen 
toegezegd. Het Havenbedrijf legt 
zelf 80 miljoen op tafel en het Rijk 
157 miljoen.

eerst afspraken zouden maken over 
de technische uitvoering en de kos-
tentoedeling voor er een schop de 
grond in zou gaan. Hoewel ze het op 
hoofdlijnen met elkaar eens zijn, is 
daarover nog geen defi nitief ak-
koord. Wel is afgesproken dat het 
transport zal worden uitgevoerd 
met bemande voertuigen, niet met 
automated guided vehicles (agv’s).
De CER is bedoeld voor het bunde-
len van containerstromen, bijvoor-
beeld omdat die per trein of binnen-
schip aan- of afgevoerd moeten 
worden of omdat containerlijnen 
van consortia verschillende termi-
nals aanlopen. Het bedrijfsleven 
heeft de afgelopen jaren stevig ge-
lobbyd voor het project, dat overi-
gens oorspronkelijk deel uitmaakte 
van de plannen voor Maasvlakte 2, 

maar sprak van ‘serieus geld’, veel 
meer dan het bedrag van tachtig 
miljoen dat tot nu toe circuleerde. 
De Central Exchange Route (CER), 
zoals het project nu heet,  gaat de 
terminals ECT Delta, AMPT-R, 
APMT2, RWG en Euromax met el-
kaar verbinden en sluit aan op de 
bestaande interne baan tussen ECT 
Delta, Kramer en het Distripark 
Maasvlakte. Op een aantal plekken 
moeten viaducten over de bestaan-
de infrastructuur worden gebouwd, 
wat de kosten fl ink opdrijft.
Het Havenbedrijf neemt de investe-
ringen in de baan zelf, de aanslui-
ting op de terminals en de benodig-
de ICT voor zijn rekening en de 
terminals gaan betalen voor het ge-
bruik ervan. De havenbeheerder 
heeft steeds geëist dat de terminals 

Het vervoer over de Central Exchange Route zal met bemande wagens worden uitgevoerd. Foto: Terberg

‘Maasvlakte beschikt in 
2017 over interne baan’

De maximumsnelheid op het 

gewestelijke wegennet van 

Vlaanderen wordt in 2017 stan-

daard zeventig kilometer per 

uur. Negentig kilometer wordt 

straks de uitzondering.

Daartoe is besloten door minis-

ter Ben Weyts van Mobiliteit. 

Op veel Vlaamse wegen was de 

snelheid al tot zeventig terugge-

bracht, met als gevolg een woud 

van verkeersborden met dat 

snelheidsmaximum erop.

Die kunnen nu grotendeels weg. 

Waar nog negentig mag worden 

gereden, zal dat met borden ‘90’

worden aangegeven.

Vlaanderen rijdt niet 
sneller dan 70
WEGVERVOER

miljoen euro. Meer 

wil de Europese 

Commissie niet 

geven voor de zee-

sluis IJmuiden. Een 

forse tegenslag voor Minister 

Schultz van Haegen. Zij had een 

subsidie van 96,5 miljoen euro 

aangevraagd. Een woordvoer-

der van de minister stelt  ‘dat 

altijd rekening werd gehouden 

met een lagere subsidie’. Bin-

nen de begroting zou al dekking 

zijn voor de tegenvaller.

11
Brussel schiet gat in 
fi nanciering zeesluis

Erik Varwijk, die dit voorjaar 

vrij verrassend opstapte als 

vrachtbaas van Air France-KLM, 

is bij Virgin Atlantic aan de slag 

gegaan als commercieel direc-

teur.  Varwijk wordt onder meer 

verantwoordelijk voor de sales, 

marketing en het netwerk bij 

de Britse luchtvaartmaatschap-

pij van ondernemer Richard 

Branson. Varwijk, die Camiel 

Eurlings opvolgde als topman 

van de vrachtdivisie nam in 

maart van dit jaar afscheid om 

‘nieuwe uitdagingen’ te zoeken 

na 26 jaar bij KLM.

Ex-vrachttopman 
KLM naar Virgin
LUCHTVRACHT
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POLL Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 116 mensen op de stelling van 14 juli

GOED DAT DE GRIEKSE REDERS WORDEN AANGEPAKT 

NIEUWE POLL  De interne baan komt er

53 %

30 %

16 %

1 %

Hoppa! 

Hou op over die Grieken 

Waarom moeten zij opdraaien voor de toestand in Griekenland? 

Anders

Reageer ook! nieuwsbladtransport.nl/poll

COMMENTAAR

Een naar stemmetje van een beursanalist op RTLZ waarschuw-
de ons laatst dat de ‘seven year itch’ ook in de economie nog 
lang niet is uitgebannen. Het stemmetje zelf was eigenlijk niet 
naar, maar de boodschap wel: 2008-2015, rekent u zelf maar 
uit. Het kon binnenkort wel weer gedaan zijn met de conjunc-
turele opleving waarvan we de laatste paar jaren ook in Europa 
getuige zijn geweest.

Heel wat signalen staan op oranje en heel wat barometers op 
veranderlijk. De Verenigde Staten zien het economische groei-
tempo alweer dalen, China kan de vertrouwde groeicijfers van 
tegen de 10% allang niet meer vasthouden. Met dank aan Duits-
land en het Verenigd Koninkrijk, gevoegd bij het broze herstel 
in Spanje, Frankrijk en Italië, kan Europa daar nog wel iets 
tegenover stellen. Maar dat is onvoldoende om de wereldeco-
nomie te behoeden voor de gevolgen van de volgende zeepbel.

Die zeepbellen bouwen zich in ruime mate op. De Chinese 
onroerend-goedmarkt staat op springen als gevolg van over-
investeringen. De mondiale containerscheepvaart staat een 
catastrofe te wachten naarmate reders blijven investeren in 
steeds grotere schepen terwijl het ladingaanbod achterblijft. 
Het is economen van naam en faam nog steeds niet gelukt 
om op de bovenste verdiepingen van grote rederijkantoren de 
theorie van de varkenscyclus uit te leggen.

Daar, in de directieburelen, trekken de leidinggevenden liever 
de champagnefl es open op de tewaterlating van het zoveelste 
recordschip. Soms hebben ze de feiten op hun hand. De kwar-
taal- en jaarcijfers van de meeste grote reders zijn de afgelopen 
tijd tamelijk positief geweest. Maar wat zeggen ons die cijfers? 
Ze betreff en het verleden. We mogen niet vergeten dat nog 
maar enkele jaren geleden verliezen moesten worden gerappor-
teerd die dieper waren dan de gemiddelde Maan-krater.

Daar krijgen we over enkele jaren, als de ‘seven year itch’ 
opnieuw heeft toegeslagen, zonder twijfel weer mee te maken. 
Scheepseigenaren zullen andermaal onvoorstelbare verliezen 
moeten nemen op het staal dat ze ‘en gros’ bij een Chinese 
of Koreaanse werf hebben besteld. De luchtvaart, één van de 
vroegcyclische bedrijfstakken in het transport, zal dan inmid-
dels, na de harde saneringen in de huidige jaren, misschien 
weer een vleugje herstel waarnemen aan de economische 
morgenlucht.

In delen van de transportsector gaat het momenteel rede-
lijk voor de wind. Die waait uit de goede hoek, maar kan elk 
moment omslaan. De kleine verliezen in het Nederlandse en 
Belgische wegvervoer kunnen dan allengs weer groter worden. 
De binnenvaart, waarin vooral de droge-ladingvervoerders al 
een kleine twee jaar goede zaken doen, krijgt het tij weer tegen. 
Het spoorvervoer, dat zijn structurele problemen nog altijd 
niet heeft overwonnen, mag de seinen weer op rood zetten.

Zover zijn we nog niet. Bedrijven hebben nog steeds de tijd de 
bakens te verzetten om op andere tijden te zijn voorbereid als 
die zich aandienen – en niet pas daarna. Wie dat nalaat, gaat 
alsnog het putje van het bankroet in, en geheel in de stijl van 
‘The Seven Years Itch’, de fi lm van Billy Wilder uit 1955, met 
Marilyn Monroe, zal de omgeving roepen: ‘good riddance’. 

FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Cyclus terug bij crisis?
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DAGELIJKS BROOD TRUCKPARKING WAALHAVEN

MELS DEES

Het gevaar van een Nederlandse 
fotoserie met als onderwerp ‘de 
gezamenlijke maaltijd’ is dat er 
wekenlang broodjes en glazen 
melk te zien zijn. Deze Turkse 
truckers bewijzen dat het ook an-
ders kan. 

Sterker nog: de foto past naar de let-
ter genomen niet in een rubriek on-
der de titel ‘dagelijks brood’. En 
toch weer wel, want we fotografeer-
den de heren tijdens de jaarlijkse 
vastenperiode, en wel op klaarlichte 
dag. Ze pauzeren op de bewaakte 
truckparking in de Rotterdamse 
Waalhaven.

Reizigers hoeven zich niet aan de 
strenge ramadan-voorschriften te 
houden; het is alleen de vraag of een 
vrachtwagenchauff eur een reiziger 
genoemd mag worden, of dat hij ‘ge-
woon’ zijn beroep uitoefent. 
In elk geval wordt er niet gegeten – 
wel gedronken: slappe thee met sui-
ker. Het dekzeil vermeldt Orion 
Transport, een Turkse fi rma die met 
een vloot van 120 wagens actief is in 
heel Europa.

Groeiende import
De Turkse import is de afgelopen vijf 
jaar bijna verdubbeld en die trend 
kan waarschijnlijk worden voortge-
zet aangezien de Turkse bevolking 
steeds meer te besteden heeft. 

Een groot aantal transporteurs is 
actief op de route Nederland – Tur-
kije, waaronder dus ook Turkse be-
drijven met Turkse chauff eurs. 
Toch komen ze minder vaak in het 
nieuws dan hun Oost-Europese col-
lega’s wanneer die in hun truck sla-
pen, of eten koken op een parkeer-
plaats.

Ramadan

Dit is de tweede 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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Shtandart-terminal 
defi nitief van de baan 

Contargo zet 
‘laagwatertrein’ in 

Volvo Trucks 
verdubbelt winst 

Continental gaat 12.000 
truckbanden vervangen

EUROPOORT
De bouw van de Russische olie-

terminal Shtandart TT in de Rot-

terdamse haven gaat defi nitief 

niet door. Daarmee komt een 

moeizaam traject van vier jaar 

ten einde. In 2011 tekenden Ha-

venbedrijf Rotterdam en het 

Russische Summa een contract, 

dat had moeten resulteren in de 

bouw van een distributietermi-

nal in de Europoort, met een ca-

paciteit van drie miljoen kubieke 

meter. Jaarlijks had de terminal 

zo’n dertig miljoen ton olie uit 

de Oeral moeten ontvangen.

BINNENVAART
Contargo zet met het oog op de 

dalende waterstand op de Rijn 

vanaf volgende week een extra 

containertrein in tussen de 

Maasvlakte (de terminals ECT 

Delta, Euromax en APMT1) en 

Basel. De logistiek dienstverle-

ner zegt zijn klanten zo ‘ondanks 

de beperkingen op de route over 

het water toch de mogelijkheid 

te willen bieden om containers 

snel en tegen lage kosten te 

transporteren’. 

RESULTATEN
Vrachtwagen- en machinefabri-

kant Volvo heeft zijn nettowinst 

in het tweede kwartaal zien ver-

dubbelen. De nettowinst van 

Volvo steeg vorig kwartaal naar 

5,2 miljard Zweedse kroon (558 

miljoen euro), tegen 2,5 miljard 

kroon een jaar eerder. Een stij-

gende verkoop in Europa en 

Amerika droegen hier mede aan 

bij. Volvo boekte in het tweede 

kwartaal een omzet van bijna 85 

miljard kroon. 

WEGVERVOER
Bandenfabrikant Continental 

gaat 12.000 vrachtautobanden 

in Europa vervangen omdat ze 

mogelijk een defect vertonen. Ze 

kunnen plotseling druk verlie-

zen. Het gaat om banden van 

het type 205/75R17.5 Conti Hy-

brid LS3 die zijn geproduceerd 

tussen week 27 in 2014 en week 

26 dit jaar. Op de band is dat 

aangegeven met de code HW96 

F7T9, met daarachter 2714, 2814 

enzovoort tot en met 2615.  

KORT

minals bij Kwai Tsing van Hatchison 
Port Holdings, Modern Terminals 
en Cosco. Die zagen hun gezamen-
lijk volume met 14% dalen.

Vernietigende prognose
Vergeleken met andere hubs in de 
regio presteert Hong Kong slecht. 
In de eerste helft van 2015 zag 
Shanghai het volume stijgen met 
4,5%, terwijl Singapore 4,4% meer 
goederen oversloeg.
Een prognose die Deutsche Bank in 
mei heeft uitgebracht over de toe-
komst van de haven van Hongkong 
is vernietigend. In het meest posi-
tieve scenario kan Hongkong een 
daling van 30% in de containerover-
slag verwachten. Het meest nega-
tieve scenario gaat echter uit van 
een daling van maar liefst 50%. 

GERT VAN HARSKAMP

Hongkong bereikte in juni een 
sombere mijlpaal: voor het eerst 
in de geschiedenis daalde de op- 
en overslag voor de twaalfde 
maand op rij.

De haven behandelde in juni 1,7 mil-
joen teu, dat is 13% minder dan in 
dezelfde maand vorig jaar. Daarmee 
is het niet alleen de twaalfde maand 
op rij dat het volume gedaald is, het 
is ook nog eens de vierde maand op 
rij een daling van dubbele cijfers, 
eveneens een noviteit voor Hong-
kong. Over de gehele eerste helft 
van 2015 komt de daling uit op een 
miljoen teu, ofwel 11% minder dan 
in de eerste zes maanden van 2014.
Het zwaarst getroff en waren de ter-

en Oostende om (nieuwe) overca-
paciteit te voorkomen.
Volgens Weyts is er nog geen defi ni-
tieve beslissing en moet ‘het hele 
plaatje en zeker de mobiliteitsont-
sluiting volledig duidelijk zijn voor 
het licht fi naal op groen gaat’. Lo-
kaal is er veel verzet tegen de haven-
uitbreiding. De bekende Antwerpse 
havenondernemer Fernand Huts is 
tegen omdat de aanleg volgens hem 
tot een verkeersinfarct leidt.
De kosten van de eerste fase met 
een 1.400 meter lang dok en 300 
hectare bedrijfsterrein worden ge-
schat op ruim 700 miljoen euro. De 
tweede fase van circa 500 hectare 
vergt eenzelfde bedrag. De capaci-
teit van de eerste fase is  ruim vier 
miljoen teu per jaar, de tweede fase 
voegt daar 5,5 miljoen teu aan toe.

ROB MACKOR

De Vlaamse regering heeft in 
principe ingestemd met de bouw 
van het Saeftinghedok in de ha-
ven van Antwerpen.

Die laat nu een milieueff ectenrap-
port maken voor het project, dat ge-
zien kan worden als het antwoord 
op Maasvlakte 2. Als het volledig 
wordt uitgevoerd, komt er een ha-
vengebied van 800 hectare en een 
(container)dok van vier kilometer.
Het project moet de groei van de in-
ternationale containervaart helpen 
opvangen, aldus de Vlaamse minis-
ter van Mobiliteit en Openbare 
Werken Ben Weyts. Hij stelt als 
voorwaarde dat Antwerpen nauwer 
gaat samenwerken Gent, Zeebrugge 

TEGENVALLER ANTWERPEN

Haven Hongkong 
presteert abominabel

Aanleg Saeftinghedok 
weer stap dichterbij

Routes Martinair zijn een mooie 

aanvulling op ons bestaand netwerk.

Martinair Cargo uiteindelijk ver-
dwijnt uit de internationale lucht-
vrachtmarkt. ‘Het bedrijf heeft nog 
steeds een bijzonder goede naam in 
de mondiale luchtvrachtmarkt.’
Diverse andere partijen in de vader-
landse en internationale lucht-

vrachtmarkt hebben ook anoniem 
aangegeven nog steeds belangstel-
ling te hebben om Martinair als zelf-
standige vrachtmaatschappij buiten 
de KLM-groep voort te zetten. Ook 
de Ondernemingsraad van Marti-

nair, dat via een alternatief plan met 
zes vrachtvliegtuigen de maat-
schappij in de lucht wil houden, 
heeft onlangs aangegeven open te 
staan voor elk gesprek met iedere 
partij om het voortbestaan van Mar-
tinair te garanderen. Het huidige 
plan van de KLM om de vrachtvloot 
terug te brengen van tien naar drie 
vrachtvliegtuigen zien zij als een 
‘sterfhuisconstructie’.

Scenario
Directeur Bram Gräber van Air 
France-KLM Cargo zegt weinig te 
zien in nieuwe overnamegesprek-
ken. ‘Dat is niet langer aan de orde. 
Wij hebben vorig jaar vastgesteld 
dat een dergelijke transactie niet 
mogelijk is en zijn nu bezig met het 
implementeren van het bedrijfsplan 
voor Martinair. Aan dat scenario 
hebben wij onze handen vol.’ 

JOHN VERSLEIJEN

Martinair is voor diverse partijen 
in de luchtvrachtmarkt nog 
steeds een interessante overna-
mekandidaat. Een heeft zich we-
derom gemeld: het AirBridgeCar-
go (ABC Cargo). 

De Russische vrachtmaatschappij 
heeft nog steeds interesse om Mar-
tinair Cargo over te nemen en als 
zelfstandige vrachtonderneming 
voort te zetten op Schiphol. Dat 
zegt Robert van de Weg, vice-presi-
dent marketing en sales van ABC 
Cargo desgevraagd. 
De vrachtmaatschappij was ander-
half jaar geleden al in de race om de 
Nederlandse onderneming te ko-
pen toen de KLM naar overname-
kandidaten zocht voor de vracht-
dochter. Die gesprekken werden 
door de verkopende partij plotse-
ling stopgezet, aldus de topmanager 
van AirBridgeCargo. Voor de ach-
terliggende reden verwijst Van de 
Weg, voormalig manager van onder 
meer KLM en de Luxemburgse 
vrachtmaatschappij Cargolux, naar 
de directie van Air France-KLM. 
Eerder heeft de KLM aangegeven 
dat er geen geschikte kopers waren 
te vinden. 
‘Onze belangstelling voor Martinair 
is nog steeds latent’, onderstreept 
Van de Weg.  ‘Als zich alsnog een 
mogelijkheid zou voordoen, zijn wij 
bijzonder geïnteresseerd het ge-
sprek weer op te pakken met de 
KLM’, voegt hij eraan toe.
Hij geeft aan dat Martinair nog 
steeds ‘een geweldig vrachtbedrijf ’ 
is en dat de vrachtmaatschappij 
strategisch vanuit Europa op de zo-
geheten Noord-Zuid op Afrika en la-
tijns-Amerika ‘een prima aanvul-
ling’ zou zijn op het huidige 
vrachtnetwerk van AirBridgeCargo, 
dat vooral intercontinentale vracht-
vluchten onderhoudt tussen de VS, 
Europa en Azië. ‘Daarnaast is na-

tuurlijk de standplaats Schiphol van 
veel waarde voor ons.’ Voor de Rus-
sische vrachtmaatschappij is de Ne-
derlandse luchthaven al een belang-
rijke vrachthub in Europa. Uit 
recente vrachtgegevens van de 
IATA blijkt dat de Russische vracht-

maatschappij een zesde plaats in-
neemt op Schipholo met een markt-
aandeel bij de uitgaande 
vrachtstromen van 4,5%.
Van de Weg voegt er tevens aan toe 
dat het ‘doodzonde’ zou zijn als  

ABC Cargo ziet brood in een overname Martinair en vindt het doodzonde dat het bedrijf eventueel verdwijnt uit de markt. Foto: NT Archief

OVERNAME Voor AirBridgeCargo is de KLM-dochter nog steeds ‘een mooi vrachtbedrijf’

Interesse voor Martinair 
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Nieuwe West-Afrika 
dienst Hapag-Lloyd 

Rechter: blokkades bij 
PostNL onrechtmatig

‘Extra parkeerplaatsen 
bij Calais onvoldoende’

AirBridgeCargo ziet 
vrachtvolume groeien

SCHEEPVAART
Hapag-Lloyd begint een nieuwe 

containerdienst op de West 

Africa Express Service (WAX) 

vanaf Antwerpen. De nieuwe 

dienst moet zorgen voor snellere 

transittijden op de WAX en een 

betere verbinding met de grote 

lijndiensten. Zo garandeert de 

dienst binnen dertien dagen van 

Antwerpen in Dakar te zijn en 

binnen veertien dagen van Abid-

jan weer in Antwerpen. De eer-

ste afvaart is 10 augustus 

en gaat van Antwerpen naar 

Hamburg.

PAKKETJES
Zelfstandige pakketbezorgers 

mogen de depots van PostNL 

niet meer blokkeren. PostNL had 

een kort geding aangespannen. 

Volgens de rechter is het on-

rechtmatig om de normale be-

drijfsvoering van PostNL te frus-

treren. De pakketbezorgers 

voerden vorige week vijf dagen 

achtereen actie omdat ze onte-

vreden zijn over de afspraken die 

het postbedrijf heeft gemaakt 

met de vakbonden.

WEGVERVOER
Verladersorganisatie EVO vraagt 

zich af of 230 extra parkeerplaat-

sen in de nieuwe veiligheidszo-

ne bij Calais voldoende zijn in 

geval van calamiteiten. Frankrijk 

en Groot-Brittannië gaan samen 

voor die extra parkeerplaatsen 

zorgen. Maar EVO verwacht dat 

er meer nodig zijn, gelet op de 

fl inke groei van de Britse econo-

mie en de toeneming van het 

vrachtverkeer over en onder het 

Kanaal.

LUCHTVRACHT
AirBridgeCargo Airlines (ABC 

Cargo) zag het vrachtvervoer 

over de eerste helft van dit jaar 

toenemen met 17% naar 218.000 

ton. In gevlogen vrachttonkilo-

meters lag de productie zelfs 

22% hoger vergeleken met de 

eerste helft van 2014. De bela-

dingsgraad van de vrachtvlieg-

tuigen kwam daarbij uit op 67%, 

schrijft de vrachtmaatschappij, 

onderdeel van het Russische 

Volga Dnepr. 

KORT

ROB MACKOR

Bulk Terminal Zeeland (BTZ) 
heeft een langlopend huurcon-
tract gesloten met Zeeland Se-
aports voor de voormalige 
Flushing Marine Terminal aan de 
Quarleshaven.

Het begin dit jaar opgerichte bedrijf 
wil de locatie ontwikkelen tot een 
terminal voor de op- en overslag 
van agribulk en denkt jaarlijks rond 
een miljoen ton te behandelen. Vol-
gens directeur Ko de Kraker is de lo-
catie dankzij een diepgang van 11,5 
meter geschikt voor Panamax-bulk-
carriers van zo’n 65.000 ton.
De terminal heeft een oppervlakte 
van zo’n 35.000 vierkante meter en 
is voorzien van een kade van 225 

meter. Op het terrein staan drie 
loodsen van samen zo’n 6.000 vier-
kante meter, die volgens De Kraker 
geschikt zijn voor de opslag van 
agribulk. Die huurt het bedrijf al 
sinds begin dit jaar.

Samenwerking
De Kraker, afkomstig van de Zeeuw-
se groep Sagro, heeft BTZ samen 
opgericht met Marijn van Nispen, 
die tevens algemeen directeur is 
van Shipping Trading and Trans-
port (STT), dat zich met vestigin-
gen in Vlissingen en Terneuzen met 
onder meer scheepsagenturen be-
zighoudt. Volgens De Kraker wordt 
er verder nauw samengewerkt met 
de in Rotterdam gevestigde rederij 
Vertom, al zijn daarmee geen volu-
meafspraken gemaakt.

De internationale wegvervoeror-
ganisatie IRU gaat zich inzetten 
voor de invoering van de elektro-
nische CMR-vrachtbrief in heel 
Europa. 

Dat is de IRU overeengekomen 
met Transport en Logistiek Neder-
land (TLN) en met haar Deense 
zusterorganisatie ITD. Nederland 
en Denemarken zijn al ver met de 
elektronische vrachtbrief, die sta-
pels papier vervangt. Maar in Euro-
pa moeten nog verscheidene grote 
landen een protocol van de Ver-
enigde Naties ondertekenen die de 
digitalisering van de papierwinkel 
rondom internationale vracht-
transporten mogelijk moet maken. 
Duitsland en Frankrijk, bijvoor-
beeld hebben het protocol nog 

steeds niet ondertekend, waardoor 
de digitalisering van de vrachtdo-
cumentatie binnen het Europees 
wegvervoer nog steeds moeizaam 
verloopt.

Transfollow
Beurtvaartadres heeft op initiatief 
van verladersorganisatie EVO en 
TLN onder de naam Transfollow 
een elektronische vrachtbrief ont-
wikkeld die de oude papieren CMR 
kan vervangen. Dit digitale docu-
ment kan het Nederlandse bedrijfs-
leven jaarlijks 180 miljoen euro aan 
besparingen opleveren doordat een 
aantal administratieve handelingen 
komt te vervallen. 
Transfollow is inmiddels door de 
wegvervoerorganisatie ITD ook in 
Denemarken geïntroduceerd. FN

AGRIBULK WEGVERVOER

Nieuwe bulkspeler 
in haven Vlissingen

IRU maakt werk van 
digitale vrachtbrief 

en de bosbouw voor ogen heeft.
Maar dat Wallonië op dit punt een 
toegeving wil doen aan de trans-
portbranche, is toch mooi meege-
nomen. Reul zou overigens liever 
zien dat, net als in Nederland, zes-
assige 50-tonners worden toegela-
ten. Daarover moet de komende 
maanden verder worden gesproken 
met een aantal kabinetten, alsmede 
met de UWE, de UPTR en de Febe-
tra. De UWE wil met Wallonië ook 
nog een appeltje schillen over de 
hoogte van de tarieven van de tol. 
Die zijn volgens deze organisatie te 
hoog.

Lastenverlichting
Van maatregelen om de lasten door 
de kilometerheffi  ng voor vrachtau-
to’s van 3,5 ton en zwaarder in Wal-
lonië voor de wegvervoerbranche te 
verzachten, hangt nog veel in de 

lucht. Het gewest zou een bedrag 
van ongeveer 10% van de geschatte 
opbrengst – aan Waalse kant op 220 
miljoen euro geraamd – aan zulke 
maatregelen willen besteden. Sub-
sidie voor de koop van Euro VI-ma-

terieel zal van dit pakket vermoede-
lijk geen deel uitmaken. Euro VI is 
immers geen ‘toekomstnorm’, 
kreeg Philippe Degraef tijdens be-
raad met Lacroix te horen, en subsi-
die ervoor kan in strijd zijn met de 

De administratieve lasten voor 

vervoerders kunnen omlaag.

Europese staatssteunregels. Eerder 
had Vlaanderen uitgepakt met voor-
stellen voor fl ankerende maatrge-
len. De minister van Mobiliteit, 
Weyts, zegde toe de wegenbelasting 
voor vrachtauto’s te willen vermin-

deren, evenals de administratieve 
lasten voor vervoerders. Hij wil een 
deel van de opbrengst investeren in 
infrastructuur. Concreet zijn die 
toezeggingen, vinden de organisa-
ties in het wegvervoer, nog niet.

FOLKERT NICOLAI

Wallonië verhoogt de gewichtsli-
miet voor vrachtauto’s en wil ook 
ecocombi’s toelaten. Twee ca-
deautjes voor een bedrijfstak die 
de fi nanciële gevolgen van de ki-
lometerheffi  ng vreest.
 
Veel heeft het georganiseerde Belgi-
sche wegvervoer nog niet bereikt in 
het overleg met de gewestelijke re-
geringen over ‘fl ankerende maatre-
gelen’ ter compensatie voor de in 
april volgend jaar in te voeren kilo-
meterheffi  ng. Maar terwijl concrete 
toezeggingen over lagere lasten 
voor de bedrijfstak uitbleven, ont-
vingen Febetra, Transport en Logis-
tiek Vlaanderen en de Waalse UPTR 
in Wallonië alvast wel een aardig ca-
deautje.
Dit gewest wil voortaan 48-tons 
vrachtauto’s op zijn wegen toelaten 
en heeft ook geen grote moeite 
meer met de ecocombi. Dat kreeg 
de UPTR althans te horen tijdens 
een gesprek met minister Christop-
he Lacroix van begrotingszaken. 
Deze legde een ‘ministerieel be-
richt’ op tafel waarop de Waalse 
deelneming aan de te houden proef 
met langere truckcombinaties 
wordt aangekondigd. Wanneer Wal-
lonië gaat meedoen en op welke we-
gen de ecocombi’s mogen rijden, 
werd in dat bericht overigens in het 
midden gelaten.

Ondernemersvereniging
Dat Wallonië 48-tons trucks gaat 
toelaten, maakte geen deel uit van 
het eisenpakket waarmee de UPTR 
het beraad met Lacroix inging. Het 
was eerder een verlangen van de 
Union Wallonne des Entreprises 
(UWE), de overkoepelende Waalse 
ondernemersvereniging, die hier-
mee, zegt UPTR-directeur Michael 
Reul, vooral het belang van de 
steenhouwerijen, het melkvervoer 

Het wegvervoer heeft nog niet veel bereikt tegen de kilometerheffing.  Foto: NT Archief

KILOMETERHEFFING  Waalse regering geeft cadeau’s die weinig kosten

Walen staan ecocombi toe
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JOHN VERSLEIJEN

Na het eerste halfjaar nemen de 
analisten in juli altijd de tussen-
stand op in de luchtvrachtmarkt. 
Dit keer valt er bitter weinig te 
concluderen. ‘Er is even geen 
trend in de markt’, constateert de 
Amerikaanse analist Cargofacts.

De vrachtcijfers over de eerste zes 
maanden leveren een sterk wisse-
lend beeld op, aldus de vrachtcon-
sultant in het meest recente markt-
rapport. De resultaten wisselen van 
regio tot regio en zelfs binnen die 
gebieden zijn er winnaars en verlie-
zers. Zo wist Air China over de eer-
ste zes maanden van dit jaar met bij-
na 24% te groeien, terwijl de lokale 
concurrent EVA Air 18% inleverde 
over dezelfde periode. In de VS zijn 
het United Cargo (+9%) en Delta 
Air (-2%), die afwijkende vracht-
prestaties neerleggen. Hetzelfde 
wisselende beeld laten ook de Euro-
pese luchthavens zien, waarbij 
Brussels Airport in Europa met 10% 
groeit en Frankfurt Airport 2% aan 
overslag verliest. In Azië wist Shang-
hai Airport (+10,9%) sterk te groei-
en en hebben Taipei Airport(-2,9%) 
en de luchthaven van Tokio Narita 
(-2,7%) even het nakijken.
In Europa laten de grote luchtvaart-
maatschappijen op vrachtgebied 
nog geen echt herstel zien. Air Fran-
ce-KLM (-9,7%) en British Airways/
Iberia (-3,2%) blijven terrein verlie-
zen, maar ook Lufthansa Cargo 
(-0,6%) ziet het volume nu dalen. 
Daarentegen lijkt het goed te gaan 
met de twee Europese vrachtmaat-
schappijen AirBridgeCargo (ABC 
Cargo) en Cargolux. Die zagen het 
vrachtvolume met meer dan 10%  
toenemen en lijken geen last te heb-
ben van de malaise in de freighter-
markt. Volgens topman Denis Ilin 
van ABC Cargo is zijn maatschappij 
zelfs spekkoper door de (gedeelte-

lijke) exit van KLM en British Air-
ways uit deze markt. 
In Azië kan de oude marktleider Ca-
thay Pacifi c (Hongkong) de groei 
van Air China Cargo nog maar nau-
welijks bijbenen. De vrachtcarrier 
legde met een groei van 10,5% een 
goede prestatie neer, vergelijkbaar 
aan die van China Southern, maar 
moest alsnog Air China voor laten 
gaan dat over de eerste zes maan-
den van dit jaar bijna een kwart toe-
voegde aan het vrachtvolume. 
Air China Cargo wist over de maand 
juni zelfs 30% meer vracht te ver-
voeren, terwijl de andere grote ver-
voerders in China toen duidelijk 
moesten afhaken. Cathay Pacifi c 
zag het vervoer over die maand met 
slechts 2% toenemen, terwijl China 
Southern -1% verloor en China Eas-
tern bijna 6%.

Winkelnering
Behalve dalende volumes kampen  
de grote Europese maatschappijen 
ook met afnemende rendementen, 
stelt Cargofacts. De steeds grotere 
afhankelijkheid van de belly-capaci-
teit van de passagiersdivisies zou 
daarbij een rol spelen. Het gaat 
daarbij om een gedwongen winkel-
nering tegen een vastgestelde prijs, 
waarbij de lage brandstofprijzen 
nauwelijks zijn verdisconteerd, 
meldt de analist. 
Dat zorgt er voor het grote prijs-
voordeel grotendeels aan de vracht-
divisies voorbij gaat en rechtstreeks 
het resultaat van de passagiersdivi-
sies opvijzelt. Volgens directeur 
Oliver Evans van SwissWorldCargo 
is het daardoor naast prijsdrukover-
capaciteit nauwelijks nog mogelijk 
om winstgevend te opereren als 
vrachtdivisie van een passagiers-
maatschappij. 
Vrachtbedrijven als Cargolux kun-
nen door die lagere brandstofkos-
ten wel direct het resultaat verbete-
ren, zegt hij.

LUCHTVRACHT

Analisten weten het 
ook even niet meer

en naar Groot-Brittannië (+1,9%) 
schraagde het roll-on/roll-off -trans-
port, vooral dankzij de bestemmin-
gen Tilbury en Teesport. Scandina-
vië (+7,6%) kende in dit segment 
een sterke groei, maar het wegval-
len met de verbinding op Bilbao 
duwde de Spaanse cijfers omlaag. 
De ro/ro-verbinding tussen Zee-
brugge en het Schotse Rosyth blijft 
bestaan. DFDS Seaways en Forth 
Ports gaan samen 6 miljoen euro in-
vesteren in nieuwe, ecologisch 
vooruitstrevende infrastructuur in 
de Schotse terminal. Er komen on-
der meer aanpassingen om er ‘dou-
ble stack’ containers te kunnen be-
handelen.
In de containersector startte Oy 
een nieuwe dienst, door de opname 
van Zeebrugge in de wekelijkse ro-

KOEN MORTELMANS

In de eerste helft van 2015 behan-
delde de haven van Zeebrugge in 
totaal 19,4 miljoen ton goederen, 
11,8% minder dan in de eerste zes 
maanden van 2014.

De toenemende betekenis als over-
slaghaven voor nieuwe auto’s houdt 
de haven op de been: tijdens het eer-
ste semester van 2015 werden 
1.153.897 nieuwe wagens overgesla-
gen, een groei van bijna 9%. Nooit 
eerder behaalde Zeebrugge halver-
wege het jaar al zo’n hoog volume. 
Ook de vloeibare (+12,8%, vooral 
LNG) en de vaste (+11,6%) bulk gin-
gen vooruit, maar het containerver-
voer (-26%) zakte fors terug.
De stijging van de activiteiten van 

tatie tussen de Baltische Zee,  
Groot-Brittannië en België. Dit 
hangt samen met de samenwerking 
die de Finse kustvaarder aanging 
met het Belgische ECS. De vermin-
dering van de deepsea diensten op 
Azië en de wijzigingen in de contai-
nerallianties bepalen echter het to-
tale resultaat van de containers.
De aanleg van autosnelweg A11 
heeft in 2015 een positief eff ect op 
de Zeebrugse haven. De import van 
zand en grint en grondstoff en – 
voor de aanleg van de nieuwe snel-
weg – kent een stijging van 14,1%. 
Ook de overslag van haver en ande-
re granen voor voedingsproducten 
voor mensen bij Borlix nam toe 
(+16,8%). De vermindering in pa-
pierpulp zorgde in het stukgoed 
voor een daling van 10,9%.

HAVENCIJFERS

Auto-overslag houdt haven 
van Zeebrugge boven water

De overslagcapaciteit zal in Rotterdam snel toenemen. Foto: Frans Berkelaar

bereikten een nieuwe recordhoogte 
met respectievelijk 339 miljoen 
(+4,5%) en 122,5 miljoen euro 
(+2,6%).
Voornaamste aanjager van de groei-
sprong was de lage olieprijs en de 
daaruit voortvloeiende topdrukte 
op de wereldmarkt voor brandstof-
fen. Raffi  naderijen draaiden op top-
capaciteit omdat de olieconcerns 
wilde profi teren van  de lage olie-
prijs. Volgens de van Shell afkomsti-
ge Castelein maakten ze vier tot zes 
keer hogere marges dan een jaar ge-
leden. Ook stroomden de tanks van 
opslagbedrijven, die hun bezet-
tingsgraden de afgelopen jaren juist 
zagen dalen, weer vol.

ROB MACKOR

Rotterdam als containerhaven zit 
vol. De bestaande terminals 
draaien op volle capaciteit en de 
nieuwe terminals op Maasvlakte 
2 bieden nog onvoldoende soe-
laas.

Dat is volgens president-directeur 
Allard Castelein de reden dat de 
containeroverslag in Antwerpen in 
de eerste helft van het jaar bedui-
dend sterker is gegroeid dan in Rot-
terdam: met 9,5% tot 4,8 miljoen teu 
tegen 3,7% tot 6,2 miljoen teu. Hij 
gaat er van uit dat met het op stoom 
komen van de nieuwe terminals,  
Rotterdam World Gateway (RWG) 
en AMPT2, de balans weer ten gun-
ste van de Rotterdamse haven zal 
verschuiven.
Hij wees erop dat de overslag op 
Maasvlakte 2 snel zal toenemen, 
naarmate het testen en inregelen 
van de nieuwe terminals vordert. Zo 
is bij APMT2 al in één maand 25.000 
teu overgeslagen. ‘Dat verdubbelt 
bij wijze van spreken per maand’, 
verwacht hij. Ook bij RWG, dat in 
september een offi  ciële opening 
houdt, verwacht hij een soortgelijke 
ontwikkeling.
Opmerkelijk is wel dat het groei-
tempo in Rotterdam in het tweede 
kwartaal fl ink is teruggevallen, want 
na het eerste kwartaal stond de con-
tainersector nog op een plus van 
7,6%. Antwerpen daarentegen heeft 
het hoge niveau kunnen vasthou-
den, want in het eerste kwartaal be-
droeg het groeicijfer eveneens 9,5%. 
De Scheldehaven schrijft die winst 
toe aan de alliantievorming in de 
lijnvaart.

Lage olieprijs
Castelein denkt dat die ontwikke-
ling, plus de schaalvergroting in de 
containervaart in de richting van 
schepen tot 20.000 teu, Rotterdam 

uiteindelijk in de kaart zal spelen: 
‘Wij kunnen straks volop nieuwe 
volumes ontvangen. Ik denk dat 
Rotterdam en Antwerpen nog sub-
stantieel kunnen groeien en dat an-
dere havens krimp zullen vertonen.’
Hij zei dit bij de presentatie van de 
overslag- en fi nanciële cijfers over 
de eerste helft van het jaar, die ove-
rigens de beste uit de geschiedenis 
van de Rotterdamse haven zijn. De 
totale hoeveelheid overgeslagen la-
ding is 236 miljoen ton en dat is een 
groei met bijna 7% ten opzichte van 
vorig jaar. Het is lang geleden dat de 
haven zo’n hoog groeicijfer heeft 
kunnen rapporteren. Ook de omzet 
en de winst van de havenbeheerder 

CASTELEIN Haven stevent af op royaal overslagrecord
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De Transportindex voor het wegvervoer is vorige week tien punten gestegen naar ruim 126 punten op 

afgelopen maandag, een stand die alleen in juni vorig jaar werd overtroffen. Precies twaalf maanden 

geleden kwam deze deelindex uit op 122,5, in de twee jaar ervoor schommelde de index rond de 95. Ook de 

binnenvaartindex steeg nog iets, naar ruim 125. 

Daar stond dan weer de fl inke daling, met bijna vijf punten, van de scheepvaartindex tegenover. Op 

maandag werd een stand van nog geen 89 bereikt. Begint de conjuncturele verzwakking in Azië nu echt in 

de wereldscheepvaart door te werken?
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FOLKERT NICOLAI

De distributievervoerders in de 
grote steden van Nederland kun-
nen binnenkort een nieuwe con-
current begroeten. Het Belgische 
Bubble Post gaat in september 
met elektronisch materieel Am-
sterdam en Utrecht in.

Bubble Post is drie jaar geleden op-
gericht in Gent en als stadsvervoer-
der, met elektrische fi etsen en be-
stelbussen, actief in Brussel, 
Antwerpen, Brugge, Leuven, Kor-
trijk, Oostende, Sint-Niklaas en Me-
chelen. In de loop van dit jaar wil 
het bedrijf, waar nu 65 mensen wer-
ken, zijn activiteiten in België uit-
breiden naar Wallonië en de Neder-
landse markt betreden.
Dat gebeurt met steun van de Belgi-
sche overheid, die via het staatsin-
vesteringsfonds PMV het kapitaal 
van Bubble Post met 2,35 miljoen 
euro heeft versterkt. Het bedrijf 
gaat te werk volgens de inmiddels 
beproefde methode: depots aan de 
stadsranden en het vervoer over de 
‘laatste mijl’ met schone vervoer-
middelen, waaronder in dit geval 
ook rijwielen.
In België heeft Bubble Post belang-
rijke klanten als Nespresso, Kiala – 
dat zelf in steden ophaalpunten ex-

ploiteert voor door de consument 
via internet bestelde artikelen -, 
Vente Exclusive, alsmede winkels 
en horecagelegenheden. Het bedrijf 
zegt zich van in Nederland actieve 
fi etsende bezorgers te onderschei-
den doordat het koeling van lading 
kan aanbieden.
Behalve in de binnensteden van 
Amsterdam en Utrecht, waar in sep-
tember met de dienst wordt begon-
nen, wil Bubble Post in november 
ook zijn vleugels uitslaan in Rotter-
dam, Breda en Eindhoven. Dat staat 
in november te gebeuren. In België 
wordt de dienst komend najaar uit-
gebreid naar Hasselt en naar Wallo-
nië, waar Namen, Luik, Charleroi en 
Bergen/Mons aan het rijtje worden 
toegevoegd.
Daarmee stort zich opnieuw een 
dienstverlener op de Benelux-
markt voor relatief duurzame stads-
distributie. In de meeste steden en 
grote plaatsen is die markt de laat-
ste jaren al betreden door andere 
dienstverleners die, soms met sub-
sidie, schone voertuigen inzetten 
om van depots aan de stadsrand de 
laatste kilometers naar het afl ever-
adres af te leggen. De opkomst van 
dit stadsvervoer wordt nog eens be-
vorderd door de groei van het web-
winkelen, met afl evering thuis of op 
afhaalplaatsen in de buurt.

DUURZAAMHEID

Bubble: nieuwe speler 
in stadsdistributie

De Brabantse logistieke dienst-
verlener Jan de Rijk zag de netto-
winst over 2014 bijna verdrievou-
digen van 1,2 miljoen euro naar 
ruim drie miljoen euro. 

Het bedrijfsresultaat nam tegelij-
kertijd toe met 2,4 miljoen euro en 
kwam uit op 5,7 miljoen euro.
Dat blijkt uit de recent bij de Kamer 
van Koophandel gedeponeerde 
jaarrekening over 2014 van Jan de 
Rijk, die naast luchtvrachttrucking 
ook actief is in expeditie/intermo-
dal transport en contractlogistiek. 
De omzet van het bedrijf steeg vorig 
jaar ook sterk met 11,5 miljoen euro 
naar 183,8 miljoen euro. Groei (6,3 
miljoen euro) was er vooral in het 
segment expeditie/intermodal, ter-
wijl ook de kernactiviteit lucht-

vrachttrucking en internationaal 
wegtransport een omzetstijging (3,3 
miljoen euro) zien. Deze divisie is 
met een omzet van ruim 117 miljoen 
euro goed voor bijna 65% van de to-
tale omzet. Ook de distributie- en 
opslagactiviteiten in de Benelux, 
waar de omzet vorig jaar steeg met 
1,7 miljoen euro naar 28,7 miljoen 
euro, leverde een bijdrage aan een 
beter groepsresultaat. 

Uitbesteed
Jan de Rijk had vorig jaar rond de 
1.070 medewerkers in dienst, waar-
onder 735 chauff eurs. De loonkos-
ten, 42 miljoen euro, stegen vorig 
jaar nauwelijks. Wel was sprake van 
een forse stijging van het uitbesteed 
werk met twaalf miljoen euro naar 
zeventig miljoen euro. JV 

WEGVERVOER

Jan de Rijk ziet winst 
bijna verdrievoudigen

Ik denk dat Rotterdam en Antwerpen 

nog substantieel kunnen groeien.

afvoer van het vloeibare aardgas 
nam fors toe, maar wel minder: met 
bijna 50% tot ruim 353.000 ton. Zo 
kwam de totale overslag voor de 
eerste keer in een half jaar boven de 
miljoen ton uit. Daarmee lijkt de 
vier jaar geleden geopende Gate 
Terminal op de Maasvlakte na een 
tegenvallende start nu op stoom te 
komen.
Ook de overslag van breakbulk-la-
ding nam toe, met ruim 4%. Dat was 
vooral te danken aan de ro/ro-sec-
tor, die met bijna 10% groeide als ge-
volg van het aantrekken van de Brit-
se economie en de grote drukte op 
de veerdiensten van en naar Rotter-
dam als gevolg van de stakingen  in 
Calais.

Meer schepen
Tegenvaller was de met ruim 18% 
gedaalde overslag van agribulk, dat 
vooral in veevoeder wordt ver-
werkt. De verklaring daarvoor is 
simpel: vanwege goede graanoog-
sten in Europa was er minder be-
hoefte aan import. Door de lage 
vraag naar staal en de revisie van 
een hoogoven van ThyssenKrupp 
daalde ook de overslag van ertsen 
en schroot, met 3,3% tot 16,9 mil-
joen ton. Ook de kolenaanvoer daal-
de licht, met 2% tot 15,6 miljoen ton, 
ondanks de ingebruikneming van 
twee nieuwe centrales op de Maas-
vlakte.
Al met al toonde Castelein zich 
‘enorm blij en trots’ over de cijfers, 
niet het minst omdat voor het eerst 
sinds jaren het aantal schepen dat 
Rotterdam binnenliep weer een stij-
ging vertoonde, namelijk van 3%. 
Hij gaat er wel van uit dat de groei 
in de tweede helft van het jaar af-
vlakt en dat de groei op jaarbasis 
uitkomt op een procent of 4. Daar-
mee zou het volume uitkomen op 
zo’n 460 miljoen ton, ruim boven 
het record van 441 miljoen ton van 
2013.

De raffi  nagewoede in Noordwest-
Europa en Rusland leidde onder 
meer tot een fors overschot aan 
stookolie, die grotendeels naar het 

Verre Oosten werd afgevoerd. Zo 
nam de overslag van stookolie met 
de helft toe tot elf miljoen ton. Al 
met al groeide de aardolie-overslag 

met ruim 8% tot bijna 52 miljoen 
ton en de enorme plas olieproduc-
ten, zoals gasolie, diesel en benzine 
met bijna 30% tot 46,3 miljoen ton.

Die groeicijfers worden nog royaal 
overtroff en door die van de LNG-
aanvoer, die met een factor 2,5 toe-
nam tot bijna 800.000 ton. Ook de 

otterdam zitten vol 
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V oor het ambitieuze bouwproject, 
geraamde kosten 890 miljoen euro 
(prijspeil 2014), had de minister 
een subsidiebedrag van 96,5 mil-
joen euro aangevraagd bij de Euro-
pese instanties in Brussel, maar 

uiteindelijk kreeg zij met 11,1 miljoen euro slechts 11% 
van het gevraagde bedrag toegekend door de Euro-
pese Commissie. Op de totale bouwsom is dat net 
iets meer dan 1%. Een forse tegenvaller. Eind vorig 
jaar gaf de minister in een interview met Nieuwsblad 
Transport aan dat zij bij een eventueel tegenvallend 
subsidiebedrag van de EU het extra geld ‘elders in de 
begroting’ moest gaan zoeken. Een risicoreservering 
was er niet. 
Op basis van de oude raming uit 2014 gaat het om een 
gat van 85,5 miljoen euro dat Brussel nu in het bouw-
budget voor de zeesluis schiet met de recente beslis-
sing. Daarvan neemt de gemeente Amsterdam op ba-
sis van eerdere afspraken met het Rijk 25% voor haar 
rekening en het ministerie 75%. Dat zou voor Den 
Haag uitkomen op een extra bedrag van rond de 64 
miljoen euro. Amsterdam kan de tegenvaller absor-
beren uit de zogeheten ‘maximale bijdrage’ die het 
vorig jaar voor de bouw van de zeesluis heeft uitge-
trokken. Het gaat daarbij om een bijdrage van 105,5 

miljoen euro, waarin een risicoreservering van 16,5 
miljoen euro is opgenomen voor mogelijke tegenval-
lers. Die moet nu deels worden aangesproken. 
Een woordvoerder van het ministerie van Infrastruc-
tuur betreurt het lagere Europese subsidiebedrag, 
maar wijst er op ‘dat altijd rekening werd gehouden 
met ‘een lagere subsidie’ dan de aangevraagde 96,5 
miljoen euro’. Zij wijst er ook op dat er binnen de be-
groting al dekking zou zijn voor deze tegenvaller. Zij 
kan echter geen bedrag noemen. ‘Als alle fi nanciële in-
formatie bekend is, maken we de eindrekening op. 
Dan is ook de defi nitieve bieding bekend.’ 

Schade
Dat de schade voor de schatkist op 64 miljoen euro 
zou komen te liggen op basis van de kostenramingen 
van vorig jaar is volgens de woordvoerder onjuist. ‘Dat 
bedrag klopt niet. Het uiteindelijk bedrag zal veel la-
ger uitvallen’. Zij wijst er op dat door de lage rentelas-
ten en enkele meevallers de eerder geraamde bouw-
kosten voor de zeesluis van rond de 890 miljoen euro 
zijn achterhaald en naar beneden kunnen worden bij-
gesteld: ‘We gaan nu uit van een bedrag van 813 mil-
joen euro’. Zo komt uiteindelijk de grote fi nanciële 
steun voor de zeesluis niet uit Brussel maar van de in-
ternationale kapitaalmarkten.

Brussel: amper 1% 
JOHN VERSLEIJEN

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) moet op 

zoek naar miljoenen euro’s in haar begroting om de fi nanciering 

van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden rond te krijgen.

RAAD & RECHT

Parelwitte stranden en een helderblauwe zee, wie wil dat niet? 
Tegenwoordig is Mauritius een populaire vakantiebestem-
ming. Het eiland is in 1598 door de Nederlander Wybrand van 
Warwijck gekoloniseerd en vernoemd naar stadhouder Prins 
Maurits. Om in de stemming te komen kun je op Google alvast 
het liedje ‘Welcome to  Mauritius’ beluisteren. Onder interna-
tionale fi scalisten is Mauritius vooral bekend om zijn fi nanciële 
functie, met name als ‘fi nancieringshub’ tussen Afrika, bepaal-
de delen van Azië en Europa. Maar blijft dit ook zo?

Transportbedrijven hebben als kenmerk dat er dikwijls veel ei-
gen bedrijfsmiddelen op de balans staan: schepen bij de reders, 
vrachtwagens bij de wegtransporteur en warehouses bij de 
logistieke dienstverleners. Voor het verkrijgen en het behouden 
van fi nanciering is maatwerk nodig. Ook moeten fi scale rente-
aftrekbeperkingen nauwgezet worden doorlopen. Dit blijkt 
maar weer eens uit het recente Mauritius-arrest.

Een ondernemer mag zelf zijn fi nancieringsstructuren kie-
zen, maar dient daar wel alle facetten bij te betrekken. In 
het Mauritius-arrest scherpt de Hoge Raad de zogenaamde 
rente-aftrekbeperking van artikel 10a van de Wet op de ven-
nootschapsbelasting verder aan. Centraal stond de vraag of de 
renteaftrek mag worden geweigerd wanneer de lening als een 
zogenaamde onzakelijke omleiding kan worden bestempeld. 
In deze zaak draaide het om het geld voor de zakelijke externe 
acquisities van de Nederlandse tak van een internationaal 
concern. Dat maakte gebruik van een op Mauritius gevestigde 
interne fi nancieringsmaatschappij.

De rente werd wel volledig in Nederland in aftrek gebracht. De 
rente-inkomsten werden op Mauritius echter niet in de heffi  ng 
betrokken. De Nederlandse wet kent in dit geval twee tegenbe-
wijsregelingen; óf de rente-inkomsten worden bij de crediteur 
grofweg tegen 10% belast óf de zakelijkheid van de transactie 
en de hiermee verband houdende schuld wordt aangetoond 
(dubbele zakelijkheidstoets). Was deze structuur puur opgezet 
om de Nederlandse belastinggrondslag uit te hollen?

Gegeven is dat bij een derde acquisitie de transactie zakelijk is. 
Wel dient de belastingplichtige – doordat de zaak naar een hof 
wordt doorverwezen – aannemelijk te maken dat de zakelijke 
overwegingen belangrijker waren dan de fi scale overwegingen. 
Mauritius wordt veelal gebruikt om de nadelige eff ecten van 
de Zuid-Afrikaanse deviezenwetgeving te beperken. Mauritius, 
als Afrikaans eiland, hoeft vreemde valuta niet om te wisselen 
in de Zuid-Afrikaanse rand. Daardoor worden valutarisico’s 
beperkt.

Het is de vraag wat straks belangrijker is: deze – en andere 
– zakelijke overwegingen of de fi scale overweging die leiden 
tot een grote fi scale rente-aftrek? Ik ben benieuwd naar de 
hofuitspraak. Een feit is wel dat dit punt tegenwoordig – door 
de discussie over de belastingmoraal en het debat erover bin-
nen de OESO – nog belangrijker is dan een jaar of tien geleden. 
Nederland en andere landen hebben namelijk steeds striktere 
regels ingevoerd om ongewenste rente-aftrek te beperken.

Transportbedrijven hebben veel eigen bedrijfsmiddelen en 
het verkrijgen en het behouden van de fi nanciering is geen 
sinecure. Dat maakt het nog belangrijker dat fi nanciering in 
fi scaal opzicht niet ongunstig verloopt en dat ondernemers 
bijvoorbeeld niet onverwacht tegen zogenaamde fi scale rente-
aftrekbeperkingen aanlopen. Bepaalde structuren zijn beter 
dan andere. 

En voor de vakantiegangers onder ons: ‘Welcome to Mauri-
tius!’.

DICK VAN SPRUNDEL, FISCAAL EXPERT
www.mazars.nl

Welcome to Mauritius

HT
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Een consortium bestaande uit 

BAM, VolkerWessels en 

investeerder DIF haalt het 

contract binnen voor de bouw 

van de nieuwe zeesluis aan het 

Noordzeekanaal. Dat heeft 

bouwheer Rijkswaterstaat 

bekendgemaakt.

Onder de naam OpenIJ worden 

de drie ondernemingen na de 

defi nitieve gunning verant-

woordelijk voor het ontwerpen, 

bouwen, fi nancieren en 

onderhouden van de nieuwe 

zeesluis gedurende 26 jaar, stelt 

de rijksdienst. 

De grotere zeesluis moet de 

bereikbaarheid van de haven 

van Amsterdam verbeteren en 

de economie in de regio stimule-

ren door getij-onafhankelijk 

ruimte te bieden aan de steeds 

groter wordende zeeschepen. 

De nieuwe zeesluis wordt zeven-

tig meter breed, 500 meter lang 

en achttien meter diep. De bouw 

van de sluis begint in het 

voorjaar van 2016 en zal eind 

2019 worden afgerond. 

Rijkswaterstaat, provincie 

Noord-Holland, gemeente 

Amsterdam en Havenbedrijf 

Amsterdam NV werken nauw 

samen bij de bouw van de 

nieuwe zeesluis bij IJmuiden. 

De gemeente Velsen is betrok-

ken als wettelijk adviseur in het 

kader van de ruimtelijke 

ordening.

De totale geraamde bouwsom 

van de zeesluis bedraagt nu 

rond de 813 miljoen euro, meldt 

het ministerie van Infrastruc-

tuur. Dat kan nog veranderen. 

Vorig jaar werd uitgegaan van 

890 miljoen euro.

BAM en VolkerWessels gaan 
zeesluis Amsterdam bouwen

subsidie sluis Amsterdam 

Foto: Beeldbank RWS

Heeft Den Haag te laag ingezet bij subsidieaanvraag?

De totale bouwsom van de sluis was 890 miljoen euro. 
Hoe kan het dat bij de aanvraag voor de subsidie is 
uitgegaan van een bedrag van 643,6 miljoen?
De verklaring is, dat wij zijn uitgegaan van de project-
kosten minus BTW en de rentelasten. Die zijn niet 
subsidiabel. 

Amsterdam en het Rijk hebben uiteindelijk slechts 11% 
van het aangevraagde subsidiebedrag voor de aange-
paste Amsterdamse zeesluis ontvangen. Hoe kan dat? 
De zogeheten DBFM-kosten van het project voor ont-
werp, bouw, fi nanciering en onderhoud – in totaal 615 
miljoen euro -  kwamen niet in aanmerking voor EU-
steun. Waar wij wel fi nanciële steun voor hebben ge-
kregen zijn zaken als de voorbereidingskosten, pro-
jectmanagement en de informatieverspreiding. Dat 
was een bedrag van 27,7 miljoen euro. Over dat bedrag 
is een subsidie van 40% verleend.

Wist het ministerie in het voortraject dan niet dat 
slechts een deel van de kosten voor subsidie in aan-
merking kwamen? 

Nee. Dit heeft de Europese Commissie pas bij de be-
sluitvorming over de projecten besloten. Het was niet 
bekend bij indiening. Het is dus bij de subsidietoeken-
ning een keuze van de Commissie geweest. Eigenlijk 
heeft Brussel met het oog op de 700 aanvragen, drie 
keer zoveel als er budget beschikbaar is, de spelregels 

veranderd. De Commissie heeft een lastige afweging 
moeten maken. Nederland heeft daarnaast ook voor 
andere projecten bijdrages gekregen van de Europese 
Commissie zoals de onder meer de Caland-spoorbrug 
in Rotterdam, de sluis bij Terneuzen en meerdere pro-
jecten op het gebied van spoor in Groningen en Lim-

burg. Aangezien er veel meer subsidie is aangevraagd 
dan er geld beschikbaar was, heeft de Europese Com-
missie ook veel projecten moeten afwijzen. Ook in Ne-
derland. Voor de betrokken projecten is dat teleurstel-
lend.
  
Het ministerie heeft voor de nieuwe sluis van Ter-
neuzen 40% van de kosten als subsidie aangevraagd 
en voor Amsterdam slechts 15%. Hebben jullie niet 
te laag ingezet bij de subsidieaanvraag voor de zee-
sluis bij IJmuiden. Terneuzen heeft uiteindelijk een 
bedrag van vijftig miljoen euro gekregen bij verge-
lijkbare bouw kosten. Vijf keer zo veel als Amster-
dam? 
Op verzoek van Vlaanderen is voor de sluis bij Terneu-
zen 40% aangevraagd. Bij Zeetoegang IJmond was de 
indruk bij ons dat 40% niet haalbaar zou zijn, gezien 
de druk op het budget van de Commissie. Daarom is 
ingezet op 15% van 643,6 milijoen. Uiteindelijk is er 
wederom op basis van de subsidiabele kosten 40% van 
27 miljoen euro toegekend.’

Valt er nog meer te verwachten van Europese Com-
missie. Extra potjes voor het komend jaar?
Dit is het fi nale subsidiebedrag. Voorlopig zijn er niet 
meer subsidiepotjes in Brussel voor de zeesluis Am-
sterdam.

Verandering regels  was bij 

ons niet bekend. 

Minister Schultz heeft voor de sluis van Amsterdam maar een klein 
bedrag in Brussel opgehaald. Het ministerie legt uit waar het mis ging.
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Hightech  
beveiligt  
Schelde

Leo Steenbakker, hoofdbeheerder van de 
SRK, licht toe: ‘Ik zeg altijd: de radars zijn de 
ogen en de marifoon is de mond van de ver-
keersleider. Je kunt het scheepvaartverkeer 
niet in één oogopslag overzien. Je hebt te ma-
ken met de moeilijkheidsgraad van vaartuigen, 
zeker van grote schepen, een soms nauw vaarge-
bied en een bepaalde traagheid van reageren van 
schepen. Dat vraagt een goede begeleiding. De 
Westerschelde is in een aantal blokken verdeeld 
en bij iedere overgang wordt gecommuniceerd 
tussen de verkeersposten van de verschillende 
blokken. Bij een calamiteit bijvoorbeeld wordt de 
scheepvaart direct geïnformeerd. Via het Informa-
tie Verwerkend Systeem wordt informatie doorgege-
ven over de positie van het schip, het type lading en 
het vaardoel. Die info is ook belangrijk voor partners 
als loodsen en havenbedrijven. Laatstgenoemden 
kunnen er bijvoorbeeld hun havenindeling op base-
ren.’

Verouderd
Steenbakker benadrukt dat ICT steeds belangrijker 
wordt voor het beheer van waterwegen. Al was het maar 
omdat er steeds meer data beschikbaar komen. De SRK 
heeft onlangs besloten de inrichting of beter gezegd de 
architectuur van de ICT-voorzieningen te vernieuwen. 
‘De bestaande inrichting voldeed wel, maar op een ge-
geven moment is het verouderd en wil je het aanpassen 
aan de huidige stand der techniek zodat er meer data 
kunnen worden verwerkt.’
De SRK had hiervoor een tender uitgeschreven en die 
is gewonnen door het Nederlandse bedrijf ARS Traffi  c 
& Transport Technology en diens dochteronderneming 
MX Systems in Rijswijk. Samen gaan zij nu de zoge-
naamde Enterprise Architectuur voor de ICT ontwik-
kelen. Dat wordt een modulair platform dat als een 
fl exibele verzameling van bouwstenen wordt ingericht. 
Steenbakker legt uit: ‘In de huidige opzet staan de ver-
schillende applicaties vrij op zichzelf. Ze draaien naast 
elkaar, maar hebben wel deels dezelfde informatie-
stroom. Die informatie moet je dus in iedere applicatie 
apart inbouwen. Om ze met elkaar te laten communi-
ceren, moet je interfaces maken. Dat kost veel dataca-

Nederland en Vlaanderen werken al 
sinds 1991 intensief samen om het 
scheepvaartverkeer in het Schelde-
gebied te volgen en te begeleiden. In 
de zogenaamde Schelde Radar Keten 
(SRK) controleren beide landen de 

circa 160.000 scheepsbewegingen op jaarbasis tussen 
de Noordzeekust en de Nederlandse en Vlaamse ha-
vens. Zeven dagen per week, 24 uur per dag. Om de 
vaartuigen eff ectief te volgen en te begeleiden (Vessel 
Traffi  c Services, zoals het offi  cieel heet) beschikt de 
SRK over een netwerk van 21 (onbemande) radarpos-
ten, drie radiopeilers, twee zichtmeters en vijf beman-
de verkeerscentrales: in het Vlaamse Zeebrugge en 
Zandvliet en het Nederlandse Vlissingen, Terneuzen 
en Hansweert. 
Het werkingsgebied strekt zich op de Noordzee uit van 
de Frans-Belgische grens tot het Nederlandse Dom-
burg, en loopt door tot de Schelde ter hoogte van de 
Kallosluis bij Antwerpen. Het operationeel, functioneel 
en technisch beheer van de systemen van de SRK is in 
handen van het gemeenschappelijke Vlaams-Neder-
landse Beheer- en Exploitatie Team (BET) in Vlissin-
gen.
De radarketen wordt de komende jaren uitgebreid met 
negen nieuwe torens. Deze zijn normaliter veertig tot 
zestig meter hoog, maar de nieuwe toren bij Neeltje 
Jans (waarschijnlijk dit najaar gereed) meet maar liefst 
115 meter en wordt daarmee de hoogste ter wereld. 
Deze is vooral bedoeld om het verkeer aan de noordzij-
de van het werkingsgebied op de Noordzee te traceren. 
Nederland en Vlaanderen nemen gezamenlijk de kos-
ten van de bouw voor hun rekening.

Veiliger 
De informatie van de radarposten over de positie van de 
schepen in het vaargebied wordt continu doorgegeven 
aan het centrale Radar Waarneming Systeem. Andere ap-
plicaties, zoals het zogenaamde Informatie Verwerkend 
Systeem (IVS) van de Schelde Radar Keten, koppelen de 
positiegegevens aan andere informatie, zoals scheepsge-
gevens, vaarplan, type lading en bestemming. Volgens de 
beheerders is het aantal zware ongelukken aanzienlijk 
gedaald sinds de radarketen in werking is.

Lange tijd werd ICT 

vooral ingezet voor het 

automatiseren van 

processen. Inmiddels 

levert digitalisering een 

belangrijke bijdrage aan de 

veiligheid in de logistieke 

keten en vergroot het de 

winstgevendheid van 

ondernemingen.

KARIN KOSMEIJER

De beheerders van het Scheldegebied kunnen binnenkort 
de scheepvaart beter begeleiden door aanpassingen van de 
ICT-voorzieningen. Die zorgen ook voor betere communicatie 
met partners. 
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CA_Fotobijschrift 

Foto: XXXX

Dit bedrijf in Rijswijk is 

gespecialiseerd in technologi-

sche oplossingen voor de 

sectoren ‘water’ en ‘transport 

over water’. MX Systems richt 

zich op ontwikkeling en beheer 

van grote softwaresystemen 

voor het ontsluiten en 

combineren van data en het 

doen van voorspellingen. De 

technologie is vooral bedoeld 

voor ondersteuning van 

watermanagement en andere 

scheepvaartgerelateerde 

vraagstukken. De belangrijkste 

klanten van MX Systems zijn 

de beheerders van vaarwegen, 

zoals Rijkswaterstaat en 

havenbedrijven. 

Een van de projecten van de 

onderneming is het Operatio-

neel Stromingsmodel Rotter-

dam, dat het bedrijf beheert in 

opdracht van het Havenbedrijf 

Rotterdam. Daarin worden 

data zoals waterstanden, 

stroomsnelheden en zoutge-

halte van het water in de regio 

continu bijgehouden. Via een 

website kunnen gebruikers van 

vaarwegen de informatie 

raadplegen. MX Systems is 

sinds 2012 een dochteronder-

neming van ARS Traffi c & 

Transport Technology in Den 

Haag. Dit bedrijf houdt zich 

bezig met intelligente 

transport systemen. ARS is 

vooral bekend door verschil-

lende spitsmijd-projecten in de 

regio Rotterdam en Arnhem-

Nijmegen.

MX Systems

De Schelde Radar Keten is 

voorzien van twaalf ont-

vangststations voor Automa-

tic Identifi cation System (AIS). 

In Nederland moet elk 

beroepsvaartuig zijn voorzien 

van een AIS-transponder. Dit is 

bedoeld voor informatie-uit-

wisseling tussen schippers 

onderling, maar vooral voor 

communicatie tussen wal en 

water. De transponder zendt 

met regelmatige tussenpozen 

informatie uit over positie en 

snelheid van het schip en 

scheepsgegevens. Dit gebeurt 

via een ingebouwde VHF-

zender. Deze signalen worden 

opgevangen door AIS-trans-

ponders die op andere 

schepen zijn geplaatst en op 

walstations. In die stations 

kunnen de gegevens worden 

verwerkt in een elektronische 

navigatiekaart. Rijkswater-

staat beschikt inmiddels over 

een netwerk van ruim veertig 

AIS-basisstations op verkeers-

posten, bruggen en sluizen. 

Door deze informatie hebben 

waterbeheerders een beter 

beeld van het verkeer en 

kunnen ze het scheepvaart-

verkeer beter begeleiden. Ook 

stelt het de autoriteiten in 

staat sneller in te grijpen bij 

calamiteiten. Regulering van 

AIS vindt plaats via de Interna-

tionale Maritieme Organisatie 

(IMO).

AIS-stations

paciteit. Straks komt er een fl exibel systeem waarbij alle 
applicaties van dezelfde kern en informatie gebruik ma-
ken. De info wordt dan enkelvoudig opgeslagen.’
Tsjitske Groen, business consultant bij MX Systems, 
voegt er aan toe: ‘Flexibiliteit is het sleutelwoord. Je 
kunt makkelijker functionaliteiten toevoegen zonder 
dat de rest van het systeemlandschap daar gevolgen van 
ondervindt. Het feit dat iedere bouwsteen zijn specifi e-

ke functionaliteit uitvoert maakt het systeem minder 
complex, in hoge mate schaalbaar en het geeft meer ge-
bruiksgemak. We maken het design vanuit het oogpunt 
dat het systeem de verkeersleider optimaal onder-
steunt in zijn werk. Hij moet snel kunnen schakelen en 
wil het liefst alle reisgegevens in één oogopslag voor 
zich zien. Daar spelen wij op in.’ 

Loodswezen
Bij het ontwerp wordt ook rekening gehouden met goe-
de aansluitingen op de systemen van partners zoals ha-
venbedrijven en het loodswezen. Het nieuw te realise-
ren Informatie Verwerkend Systeem is de eerste 
applicatie die in de nieuwe architectuur wordt onder-
gebracht. Het IVS moet over anderhalf jaar gereed zijn. 
Daarna volgen andere applicaties. 
De gebruikers van de vaarwegen zullen de verandering 
niet direct merken. Steenbakker: ‘Men vraagt niet om 
een ICT-oplossing. Men wil zich zo snel mogelijk van a 
naar b kunnen verplaatsen waarbij men zo min moge-
lijk informatie hoeft te verstrekken aan heel veel partij-
en. Daar is het samenwerkingsverband Schelde Radar 
Keten voor bedoeld. Vlot en veilig scheepvaartverkeer 
is ons kerndoel. Dat wij daarvoor bij wijze van spreken 
onder de motorkap ICT gebruiken, maakt de gebruiker 
verder niet uit. Als het maar goed gebeurt.’ 

Je kunt het verkeer niet in 

één oogopslag overzien.

Foto: VTS Scheldt
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Veilig de beurs op met  
FOLKERT NICOLAI

Vrachtbeurzen zijn vaak groot, 

anoniem, weinig transparant 

en soms ook niet veilig voor 

mensen met kwade 

bedoelingen. Rodney Koopman 

begon een alternatief voor de 

kleinere verlader en de ‘echte’ 

wegvervoerder.  

R uim een jaar geleden bracht Rodney 
Koopman zijn idee in de praktijk: een 
nieuw vrachtuitwisselingsplatform 
voor de middelgrote en kleinere verla-
der en voor de gespecialiseerde weg-
vervoerder. RoadFreightSpecialist.

com, kortweg RFS, brengt verladers in contact met 
landvervoerders die het vervoer ook werkelijk zelf uit-
voeren, met ‘eigen wielen’, en het niet weer uitbeste-
den aan een andere vervoerder. Echte specialisten, die 
bijvoorbeeld de regio Milaan, München of Madrid op 
hun duimpje kennen.
Het idee ontstond twee jaar terug, toen Rodney, toen 21 
jaar oud en werkzaam op de zee- en luchtvrachtafdeling 
van een logistieke dienstverlener, zijn vakantie op Cu-
raçao doorbracht. De gedachte erachter was simpel: de 
grote vrachtbeurzen en zoekmachines blinken niet uit 
door transparantie. De verlader biedt daarop zijn lading 
aan, maar heeft vaak geen idee wie die nu uiteindelijk 
op de bestemming brengt. Dat kan best een Nederland-
se specialist op die bestemming zijn, maar, zegt Koop-
man, ‘evengoed een Bulgaartje met een oude bakwagen 
die toevallig toch die kant op moet’.
RFS werkt inmiddels voor zo’n 250 verladers en 150 ver-
voerders die allemaal zorgvuldig worden gescreend. Zo 
wordt de btw-code gecheckt en de kredietwaardigheid 
nagelopen met behulp van Creditsafe. Als louche bekend 
staande vervoerders worden resoluut uit het bestand ge-
weerd. Ook verladers worden onder de loep genomen, 
‘want we willen voorkomen dat een vervoerder wel net-
jes de lading afl evert, maar vervolgens niet betaald krijgt’.
Koopman en zijn vier collega’s bij RFS stellen dat hun 
zoekmachine de verlader binnen zestig seconden in 
contact kan brengen met de vervoerder die precies voor 
die klus geknipt is. Dan kan het om hele truckladingen 
gaan, maar ook om deelladingen en zelfs om ‘die drie 
pallets per week die op drie postcodes in Noord-Italië 
moeten worden afgeleverd’.
Om een snelle en goede ‘match’ te bereiken moet de 
verladende partij dan wel alle specifi eke zoekcriteria in 
het systeem inbrengen. Daarbij gaat het niet alleen om 
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De vervoerder die gebruik maakt van RoadFreightSpe-
cialist, moet welgeteld negenennegentig eurocent 
neertellen voor een ‘sales lead’, waarbij contact met een 
verlader ontstaat. Daarmee komt RFS voorlopig niet uit 
de kosten. ‘We hebben fl ink moeten investeren in het 
systeem. De zoekmachine en de benodigde software 
hebben we gekocht van een bedrijf uit Leiden, voor 
30.000 euro. We hebben dat uit ons spaargeld betaald. 
Dat moeten we nog steeds aanspreken, want we kunnen 
er nog niet helemaal van leven.’
Het valt volgens Koopman ook niet mee de kleinere 
verlader, die de kern van de doelgroep vormt, te berei-
ken. Veel van die kleinere bedrijven zijn niet erg geïnte-
resseerd in logistiek. ‘Die laten ze over aan dienstverle-
ners, die het vervoer vervolgens uitbesteden of de 
lading op een groot vrachtbeurssysteem zetten. De ver-
lader is dan zogenaamd wel af van de zorg voor het ver-
voer, maar raakt ook het zicht daarop volledig kwijt en 
weet ook niet of het wel goed wordt uitgevoerd. Daar-
mee loopt hij een fl ink risico, bijvoorbeeld als zijn klant 
een dringende zending niet tijdig binnenkrijgt.’

Lage marge
Dat meer en meer vervoerders het feitelijke vervoer 
deels uitbesteden, begrijpt Rodney Koopman wel. ‘Het 
wegvervoer waarin ze actief zijn levert vaak maar een 
heel lage marge op, vooral ook door de sterke concur-
rentie uit Oost-Europa op de markten die ze bewerken. 
Daar kwam de crisis nog overheen. Het grappige is dat 
de vervoerders in ons bestand, als echte specialisten, ei-
genlijk nooit zo’n last van die crisis hebben gehad. Die 
zijn gewoon doorgegaan met waar ze goed in zijn. En 
van die specialisten moeten we het voor de toekomst 
van het wegvervoer hebben.’
RFS is nog maar een kleine speler in de markt van de 
‘matchmaking’, maar heeft fl inke ambities. Koopman: 
‘Ik proef dat die echte specialisten niet zo van die grote 
vrachtenbeurzen zijn gediend. Dat is hun veel te ano-
niem. Ik denk dat wij in de specialistische markt in Eu-
ropa wel een aandeel van 1 tot 3% kunnen opbouwen. 
Dat moet lukken.’ 

Bij ons mag je in 

principe alleen eigen 

wielen aanbieden.

RFS. Wie? RFS
de adressen waar de lading naar toe moet, maar bijvoor-
beeld ook om bijzondere veiligheidseisen en om het 
voor deze lading geëigende materieel. De verlader kan 
in het systeem ook lading aanbieden die in de ‘cross tra-
de’ moet worden vervoerd, bijvoorbeeld tussen Italië 
en Spanje.
RFS beperkt zich tot het landvervoer. In beginsel is dat 
wegvervoer, maar de bij de zoekmachine geregistreerde 
vervoerder kan voor een deel van het traject ook ge-
bruik maken van het spoor of het binnenschip. Onder-
linge uitbesteding van een zending, wanneer een ver-
voerder bijvoorbeeld ‘even geen eigen capaciteit 
beschikbaar heeft’ en daarom maar een collega inscha-
kelt, is echter, behalve in zeer bijzondere gevallen, uit 

den boze. ‘Da t mag alleen als de vervoerder in ons sys-
teem wel de gehele planning in handen blijft houden’, 
zegt Koopman.

Dood in de pot
Steeds meer wegvervoerders treden de laatste jaren 
ook als expediteur op, constateert hij. Dat is volgens 
hem de dood in de pot voor het echte specialisme. ‘Die 
forwarding moet er weer af bij de wegvervoerders’, 
vindt de RFS-account manager. ‘Bij ons mag je in prin-
cipe alleen eigen wielen aanbieden, niet die van iemand 
anders. Daarom onderzoeken we onder meer ook of de 
vervoerder wel beschikt over een CMR-vergunning. Zo 
niet, dan komt hij er niet in.’
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HAVENCONGRES ZEELAND 
3 SEPTEMBER
Een veel gehoorde ambitie in het be-

drijfsleven is innovatie. Bij de haven-

autoriteiten is dat niet anders. Inno-

vatie als middel gebruiken om 

vooruit te komen. Maar hoe dan?  

Daar praten we over in Terneuzen.

•nieuwsbladtransport.nl/Events

WERELDHAVENDAGEN
4 T/M 6 SEPTEMBER 
De Wereldhavendagen laten zien 

hoe veelzijdig en fascinerend de 

haven van Rotterdam is. De 

activiteiten bij de Erasmusbrug 

maken de haven zichtbaar in het 

hart van de stad.  

• Wereldhavendagen.nl

MOSSELEN AAN DE MAAS
10 EN 11 SEPTEMBER 
Deze beurs vindt plaats op de kade 

voor het imposante SS Rotterdam. 

Succesvol zakendoen in een exclu-

sieve en sfeervolle ambiance, dat is 

de opzet van de vakbeurs. Thema: 

quality meets quality.

• madm.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 

CONGRES WEGVERVOER BELGIË
24 SEPTEMBER
De bereikbaarheid van Antwerpen is 

een drama, de concurrentie uit 

Oost-Europa is voelbaar. Hoe staat 

de sector er voor en wat zijn de kan-

sen voor uw organisatie? Daarop 

ligt de focus tijdens dit congres.

• nieuwsbladtransport.nl/Events

AGENDA

Heeft u ook transport of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Het Zwijndrechtse bedrijf Base 
Logistics heeft zijn tarieven voor 

opslag en handling van service 

parts online gezet. Het is wereld-

wijd het eerste bedrijf dat dit 

doet. Na het invullen van 

gegevens als inslag- en uitslag-

aantallen, zien geïnteresseerden 

direct de verwachte maandelijkse 

tarieven op het scherm. Base 

Logistics heeft voor deze stap 

gekozen omdat het vindt dat de 

markt transparanter en toeganke-

lijker zou moeten zijn voor 

potentiële klanten. 

CHEP, bedrijf in pallet- en 

containerpoolingservices, heeft in 

Vlaanderen de Lean & Green Star 

ontvangen. Een jaar geleden 

behaalde CHEP voor zijn voorne-

men om in de komende vijf jaar 

de CO2-uitstoot met minstens 

20% te reduceren al de Lean & 

Green Award. CHEP heeft die 

vooropgestelde doelstellingen 

gerealiseerd en krijgt daarom de 

‘Star’.

Onderdelen en voertuigspecialist 

Rekos uit Almelo gaat uitbreiden 

naar het noorden van Nederland. 

Op het Internationaal Bedrijven-

terrein Friesland in Heerenveen 

betrekt Rekos een pand met een 

opslagcapaciteit van 700 

vierkante meter. Heerenveen is 

een voor de hand liggende optie 

voor Rekos, omdat ze zich dan 

bevinden in het logistiek hart in 

een regio die perfect aansluit op 

het huidige werkgebied. De 

nieuwe vestiging opent in 

Heerenveen in het najaar.

Freesmij, onderaannemers in de 

wegenbouw met het hoofdkan-

toor in Mijdrecht, heeft onlangs 

zestien nieuwe Scania’s in gebruik 

genomen. Acht van deze nieuwe 

trucks waren uitgerust met de 

extreem zuinige 450 pk SCR-only 

motor. De CO2 uitstoot van de 

Scania 450 pk Euro 6 motor 

behoort tot de laagste in de 

markt. De levering van zestien 

nieuwe trucks was gesplitst in 

acht stuks Scania P450 LA 6X2/4 

trekkers en acht stuks Scania P320 

DB 6X2*4 bakwagenchassis. 

Maas Internal LogistiX heeft zijn 

nieuwe onderkomen in Beneden 

Leeuwen geopend, een pand met 

een vloeroppervlakte van 1300 

vierkante meter. Dit gebouw stelt 

Maas IL in de gelegenheid om de 

komende jaren verder te groeien 

met projecten in de intralogistiek, 

niet alleen in Nederland maar ook 

daarbuiten. Het bedrijf bedient 

niet alleen klanten uit Nederland, 

maar ook uit België, Duitsland, 

Frankrijk en Engeland. 

De nieuwe tankwagen van 

Vermeulen Esso uit Kampen is 

een bijzondere verschijning. Door 

toepassing van een 10-tons vooras 

en een hydraulisch gestuurde 

naloopas is de truck volledig 

uitgenut. Het bedrijf heeft drie 

tankwagens in bedrijf, waaronder 

één combinatie. Daarmee 

bevoorraden ze de eigen tanksta-

tions en onder meer transpor-

teurs met eigen tankfaciliteiten. 

De nieuwe truck is voorzien van 

een camerasysteem voor, achter 

en aan de rechterkant. Het 

betekent echt een opmerkelijke 

toevoeging aan het zicht voor de 

chauffeur.

Bas Group gaat dertig nieuwe 

vrachtauto’s uitrusten met 

FleetXPS en Truck4U, de on-board  

units van Trimble Transport & 

Logistics. Met FleetXPS beschik-

ken de chauffeurs over een mobiel 

device dat kan worden gebruikt 

voor proof of delivery, barcodes-

canning en schaderegistratie, 

terwijl de vast ingebouwde 

Truck4U rijstijlanalyse mogelijk 

maakt. 

BEDRIJFSNIEUWS
MALINI WITLOX

Goed nieuws: er zijn eindelijk 

uniforme regels voor wat nu 

eigenlijk op tijd afl everen is. 

Nu nog kijken hoe ze in de 

praktijk werken.

H et is bij evaluaties vaak het grootste 
discussiepunt tussen verladers en lo-
gistiek dienstverleners: leverbetrouw-
baarheid. Dan denkt de logistiek 
dienstverlener zich exact aan de KPI 
(key performance indicator) ‘OTIF’ 

(On time in Full) gehouden te hebben, en dan denkt de 
verlader daar anders over. De kwalifi catie ‘95% OTIF’ 
betekent bijvoorbeeld dat 5% van de zendingen niet op 
tijd of niet volledig is. Soms zijn fi les de oorzaak, vaak 
gaat het echter bij de evaluatie van ‘te laat’ of ‘te vroeg’ 
om misverstanden. 
Wat is bijvoorbeeld 9.00 uur leveren? Is dat om 9.00 
uur melden bij de portier of om 9.00 uur aan het dock 
staan? Zeker bij grote distributiecentra kan hier wel 
een kwartier verschil in zitten. Dat, terwijl er dan wel 
medewerkers klaar staan om de truck snel te lossen of 
laden. Om aan alle discussies een einde te maken, 
kwamen verschillende grote retailers, leveranciers en 
logistiek dienstverleners, verenigd in de stuurgroep 
Supply Chain van GS1 Nederland – een organisatie die 
wereldwijd standaarden ontwerpt en invoert – eind 
juni met een nieuwe richtlijn rondom tijdregistratie 
bij distributiecentra. Weg met de discussies. Alles 
wordt met de boordcomputer of op papier vastgelegd.

Stopwatch
De nieuwe richtlijn kent vier begrippen. Bloktijden, 
exact levertijdstip en vertrektijd en aankomsttijd, zo 
legt Marco van der Lee, sectormanager levensmidde-
len & drogisterij bij GS1 Nederland uit. GS1 is in de lo-

Geen discussie 
over leverbetrouwb

gistieke sector met name bekend vanwege de barco-
des, EDI en de SSCC-labels. Het non-profi t platform 
zet zich echter ook op andere manieren in om het lo-
gistieke proces tussen verladers en retailers te opti-
maliseren. Van der Lee: ‘Initiatiefnemer was Van Uden 
Logistics, dat onder meer de logistiek voor Remia, 
Nestlé, FrieslandCampina en Red Bull verzorgt. Zij 
hadden een duidelijke behoefte aan een eenduidige 
manier van tijdregistratie. De andere leden van de 
stuurgroep onderkenden dit probleem en hebben er 
een speerpunt van gemaakt. 
Als retailers en transporteurs niet op dezelfde manier 
meten, ga je bij een evaluatie appels met peren verge-
lijken. Dat geeft irritaties. Wat is te vroeg, wat is te 
laat? Wanneer gaat de stopwatch aan?’

Gemeengoed
Marcel Theunissen, business development manager bij 
Nabuurs: ‘Dat er nu een nieuwe richtlijn is, betekent 
niet dat we nooit meer te vroeg of te laat zullen komen. 
Maar het gaat om uniformiteit in de keten. Als een klant 
in het verleden 9.00 uur lossen zei, dan was het aan ons 
om te interpreteren wat hij precies bedoelde. Er werden 
verschillende methoden gehanteerd van meten, wat tot 
ruis op de lijn leidde. Er is nu eenduidigheid.’
In de stuurgroep zitten: A.S. Watson, Albert Heijn, Bak-
ker Logistiek, Cloetta, Coca-Cola, Detailresult, Heine-
ken, Hoogvliet, Jumbo, FrieslandCampina, Kühne+Nagel, 
Metro, Nabuurs, Nestlé, Nutricia, PepsiCo, Plukon Poul-
ty, Plus Retail, Procter and Gamble, Sligro, Unilever, Van 
Uden Logistics en Wim Bosman. Op termijn moet de 
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Roland De 
Deyne heeft op 

1 juli de functie 

overgenomen 

van managing 

director 

Renault Trucks 

Belux van 

Jean-Francois Gatineau. De Deyne 

zal deze functie combineren met 

zijn huidige functie van aftersales 

director. Na drieënhalf jaar verlaat 

Gatineau Renault Trucks Belux om 

sales director Renault trucks voor 

‘ENS’ (Europe North Sales) te 

worden  binnen de Volvo Group.

Roger van 
Boxtel is per 1 

augustus de 

nieuwe topman 

van de Neder-

landse Spoor-

wegen. Hij is 

voor één jaar 

benoemd tot president-directeur. 

Als Van Boxtel aantreedt, bestaat 

de raad van bestuur van NS weer 

uit twee personen. Na het vertrek 

van topman Timo Huges was 

Engelhardt Robbe alleen achter-

gebleven. Begin volgend jaar gaat 

NS op zoek naar een vaste nieuwe 

topman. Van Boxtel was voor D66 

minister en lid van de Tweede en 

Eerste Kamer. Tot voor kort was hij 

voorzitter van de Raad van 

Bestuur van zorgverzekeraar 

Menzis. 

Damco heeft de Nederlander John 
Klompers ingehuurd om leiding 

te geven aan de lucht- en 

zeevrachtactiviteiten van de 

Deense logistieke dienstverlener 

met hoofdkantoor in Den Haag. 

Hij vervangt Michel Christensen, 

die het bedrijf al zou hebben 

verlaten. Damco zet Klompers in 

op een reorganisatie van de 

expeditie-activiteiten. Klompers 

was onder meer directielid van 

Panalpina en was de laatste jaren 

actief voor onder meer Ceva en 

Agility. 

De Zuid-Ko-

reaan Lim 
Ki-Tack is 

verkozen tot 

nieuwe secreta-

ris-generaal 

van de Interna-

tionale 

Maritieme Organisatie van de 

Verenigde Naties (IMO). Hij volgt 

de Japanner Koji Sekimizu op. 

Daarmee wordt de IMO ook 

komende vier jaar geleid door een 

Aziaat. Lim Ki-Tack leidt momen-

teel de havenautoriteit in Busan. 

Hij heeft een studie gevolgd aan 

de Korea Maritime and Ocean 

Universiteit en werkt inmiddels 

dertig jaar in verschillende 

maritieme functie voor Zuid-

Koreaanse overheidsinstanties.

Ronald Paul 
van Havenbe-

drijf Rotterdam 

N.V. wordt 

bestuurslid van 

NDL/HIDC.

Hans Feringa 

verruilt zijn baan als president 

van Stolt Tankers voor de functie 

van CEO bij Team Tankers 

International. De Nederlander 

volgt Jens Grønning op, die het 

bedrijf heeft verlaten. Feringa 

neemt op 1 september zijn intrek 

in het hoofdkwartier van Team 

Tankers in Westport, Connecticut 

(Verenigde Staten). Tot dan 

vervult uitvoerend voorzitter 

Morton Arntzen de functie bij de 

tankerrederij. Feringa werkt al 

sinds 1996 bij Stolt-Nielsen in 

verschillende functies. Ooit was 

hij commercieel directeur bij Van 

Ommeren’s Tank Terminal in de 

Botlek. 

PERSONALIA

nieuwsbladtransport.nl/informatie/mensen

richtlijn landelijk gebruikt gaan worden door alle trans-
porteurs en verladers, net zoals het gebruik van EDI, 
SSCC en barcodes gemeengoed is geworden.
Aankomsttijd is volgens de GS1-richtlijn het moment 
dat de chauff eur zich fysiek meldt bij de portier aan de 
poort van het terrein van het distributiecentrum of, als 
er geen poort aanwezig is, bij de portier in distributie-
centrum zelf. 

De retailer legt de aankomsttijd digitaal vast. De chauf-
feur van de leverende partij vermeldt de tijd op de 
vrachtpapieren of in de boordcomputer. De vertrektijd 
is het moment dat de chauff eur de getekende vrachtpa-
pieren (CMR-vrachtbrief en papieren pakbon) ont-
vangt van de medewerker van het distributiecentrum. 
Ook de vertrektijd wordt op dezelfde manier vastge-
legd als de aankomsttijd.
Registratie op papier kan nog steeds tot fouten leiden. 

Dat er nu een nieuwe 

richtlijn is, betekent niet dat 

we nooit meer te vroeg of 

te laat zullen komen.

Volgens Van der Lee is het echter een wens van de sec-
tor om beide mogelijkheden – boordcomputer of pa-
pier – open te houden. Ook zit er vanuit de richtlijn 
niet direct een boetesysteem aan vast als de transpor-
teur alsnog te laat of te vroeg is, of een boete voor de 
retailer als er niemand klaar staat aan het dock, waar-
door het laden en lossen te lang duurt. ‘Beide partijen 
maken daar op bilateraal niveau afspraken over. Als zij 
boetes of beloningen willen, dan kan dat, maar we 
schrijven niets voor.’ 

Exact levertijdstip 
De richtlijn geeft ook helderheid over het begrip exacte 
levertijdstip. Een exact levertijdstip is een tijdstip tot 
op de minuut nauwkeurig. De toegestane marge is 30 
minuten vóór en 30 minuten ná het afgesproken exacte 
levertijdstip. Alles daarbuiten is te vroeg of te laat. Als 
er bilateraal grotere marges worden afgesproken, dan is 
er geen sprake meer van een exact levertijdstip. 
Opvallend is dat de richtlijn daarnaast ook het begrip 
bloktijd noemt. Een bloktijd is een vooraf afgesproken 
tijdsvenster waarbinnen de aankomsttijd van een leve-
rende partij valt. Er worden geen marges gehanteerd. 
Van der Lee legt uit: ‘Je moet exact levertijdstip of blok-
tijd zien als sublevels bij het begrip leverbetrouwbaar-
heid. Retailers en leveranciers moeten een van de twee 
kiezen, de stuurgroep wilde echter beide begrippen in 
de basisregels hebben.’
Na de zomer wordt geïnventariseerd welke leden van 
de stuurgroep en welke bedrijven daarbuiten nu echt 
met de regels gaan werken en hoe dit bevalt.

baarheid
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16 De Marge

Oliver Bronder, Chef Logistiek 
bij Porsche AG, in DVZ

Accepteer geen 
fouten, maak 
geen fouten en 
geef geen fouten 
door in de keten.

QUOTE VAN DE WEEK

COLUMN

De mier poetste haar knaken. ‘Zesduizend driehonderd en twee 
miljard, drieëntachtig miljoen, tweehonderdtwaalf duizend 
euro en vijfenzestig cent’, telde ze hardop. Het was een mooi 
blinkend bedrag, zoals het in de schatkist lag, en er was nog 
een heel bergje munten te gaan voordat ze naar de Bondsdag 
moest. Daarmee konden zij en haar medemieren wel weer de 
economische winter in.

Er werd op de deur geklopt en er meldde zich een krekel op de 
drempel, die beleefd zijn hoed afnam en zijn gunstigste glim-
lach vertoonde. ‘Dag, geachte mevrouw mier’, zei hij. ‘Heeft 
u misschien nog tachtig miljard euro voor een arme krekel? 
Zesentachtig is ook wel goed.’ Hij wreef met zijn vleugels een 
vrolijk melodietje tevoorschijn, waar Frau Ameise eigenlijk de 
rillingen van kreeg. Een glas retsina had op haar een soortgelijk 
eff ect en in feite vond ze feta in vergelijking met een Mün-
sterkäse ook maar een bedenkelijk verschijnsel.

‘Heer krekel’, zei de mier, ‘telt u het geld maar af van die berg 
daar in de hoek. Maar het is nu echt de laatste keer. Het wordt 
tijd dat u uw leven anders inricht. Het voorjaar is om te zaaien 
en te poten. De zomer is om het gewas te besproeien en het na-
jaar, als het bliksemt in de bergen, om te oogsten. In de winter 
heeft u dan ruim genoeg voorraad om uzelf en uw oude moeder 
in Thessaloniki te voeden, een glaasje ouzo te drinken en een 
dansje te wagen.’

‘Maar in de zomer is het in mijn land zo warm en in de winter 
vaak zo koud’, protesteerde de krekel. De mier haalde al haar 
schouders op. ‘Dan zou ik ’s zomers nog iets harder werken om 
’s winters nog iets meer in huis te hebben’, zei ze. ‘Natuurlijk 
willen wij mieren in ruil voor onze steun wat onderpand. Pi-
raeus heeft u al verkocht aan de Chinese mieren, dat is jammer. 
De Engelse roofmijten hebben de Elgin Marbles in handen, wat 
me oprecht spijt. Maar uw spoorwegen zijn in beter beheer bij 
Deutsche Bahn of zelfs de kakkerlakken van SNCF.’

De mier kreeg een ingeving, dat overkwam haar wel vaker. ‘Wat 
doen jullie krekels nu welbeschouwd met Kreta? Geef het aan 
ons en u moest eens zien.’

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Een eurofabel

Het verdrag van Warschau telt 
slechts 41 artikelen. De hoofdregel 
is te vinden in de artikelen 18 en 20: 
‘de luchtvervoerder is aansprakelijk 
voor tijdens het tijdperk van het 
luchtvervoer ontstane schade, ten-
zij hij bewijst dat hij en zijn onder-
geschikten alle maatregelen hebben 
genomen, nodig om de schade 
te vermijden, of dat het hun onmo-
gelijk was die maatregelen te ne-
men.’
Mr. F.G. Vreede, advocaat bij Boe-
kel de Nerée in Amsterdam, speci-
alist in onder meer luchtvracht-
aansprakelijkheid, wijst met name 
op de enorme groei van het aantal 
soorten hulppersonen die in de 
luchtvaartbranche actief zijn: ex-
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Aansprakelijkheid in luchtvaart
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pediteurs, consolidators, general 
sales agents, afhandelaren, enzo-
voort. Geen van deze partijen 
wordt in het verdrag van Warschau 
genoemd. Internationale regelge-
ving is ontstaan in een tijd waarin 
luchtvaartmaatschappijen zelf de 
luchtvracht verzorgden. 
Aanpassing van het verdrag vindt 
Vreede echter niet reëel. Wel het 
oprekken van de aansprakelijkheid 
van de luchtvervoerder voor scha-
des ontstaan tijdens het voortra-
ject, bij voorbeeld als de goederen 
nog onder de hoede van de conso-
lidator/luchtvrachtexpediteur zijn.  
Daardoor ontstaat meer duidelijk-
heid over wie voor wat aansprake-
lijk is. 

gende taken? Welke technische on-
dersteuning draagt bij aan een bete-
re prestatie? ‘Het projectteam wil 
zijn expertise delen met deze bij-
zondere doelgroep en een link vor-
men tussen de maritieme en de hu-
man factor-wereld.’ Nu wordt niet 
vermeld hoe die human factor we-
reld er precies uit ziet, maar uitein-
delijk moeten resultaten vertaald 
worden naar ‘effi  ciënte operaties’ 
en veilige werkprocedures aan 
boord van schepen.
Ondertussen is het fascinerend om 
te ervaren dat parallel aan dit soort 
onderzoeken ook geanalyseerd 
wordt, of en hoe de scheepvaart ge-
robotiseerd kan worden. Geen 
stress, geen fouten, geen privéle-
ven. En toch weten we zeker dat er 
iets van romantiek verdwijnt als 
mensen aan boord vervangen wor-
den door systemen. Dan nog liever 
stress.

MELS DEES

Passagieren in verre landen, bor-
relen in de offi  ciersmess en tus-
sen de werkzaamheden door 
knutselen aan scheepjes in fl es-
sen. Het grote publiek koestert 
een romantisch beeld van zeelui. 
De werkelijkheid is anders: ook 
aan boord heerst stress. 

Wie helemaal tot rust komt op z’n 
zeilboot of tijdens een cruise, ver-
geet dat er immer een verschil is 
tussen liefhebberij en werk. De 
doorgewinterde zeeman is blind 
voor de romantiek van de schuim-
koppen, maar voert de taken uit die 
in zijn contract staan tegen de voor-
waarden die de cao vermeldt. Varen 
is zijn werk en wie werkt kent stress. 
Verschillende universiteiten en on-
derzoeksbureaus werken samen in 
een project waarbij de werkbelas-

ting in de maritieme wereld onder 
de loep wordt genomen. De onder-
zoekers zetten geen containerschip 
van 20.000 teu in om het gedrag van 
zeelieden te observeren, maar ge-
bruiken een scheepssimulator. 

Robot zonder stress
Scheepvaart stelt hoge eisen aan 
mensen – constateren de onderzoe-
kers. Aan boord heeft elk beman-
ningslid een grote mate van verant-
woordelijkheid voor het schip, de 
goederen, de mensen en de omge-
ving. De uitdaging wordt verzwaard 
door vermoeidheid en beïnvloed 
door factoren als geluid en extreme 
weersomstandigheden. ‘Stress uit 
zich bij ieder mens op een andere 
manier’, stellen de onderzoekers.
Onderzoek moet antwoorden ge-
ven op een aantal vragen: Wat is de 
relatie tussen werkbelasting en 
prestatie? Wat zijn de meest uitda-

2 maa de

Niet op kantoor? 
Lees NT online.

ONDERZOEK Ook zeelieden kennen stress

Een scheepssimulator zorgt voor stress bij zeelieden Foto: MARIN

Robot of stress?
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