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TENDERPROCES  Ook bouwbedrijf VolkerWessels en vrachtbedrijf Global Airline dingen mee

JOHN VERSLEIJEN

De Franse bouw- en transport-
groep Egis wil het beheer van de 
Limburgse luchthaven Maas-
tricht Aachen Airport (MAA) 
overnemen.

De groep dingt mee in het tender-
proces voor een nieuwe uitbater 
voor de Limburgse luchthaven, be-
vestigt directeur Marcel Buelens 
van Egis in België. Daar is het Fran-
se bedrijf sinds oktober 2014 ver-
antwoordelijk voor het beheer van 
de Vlaamse regionale luchthavens 
van Antwerpen en Oostende. Een 
derde luchthaven in het Neder-
lands/Belgische grensgebied zou 
volgens Buelens een mooie aanvul-
ling zijn en zou de basis kunnen vor-

Na een stevige kapitaalinjectie en 
een reorganisatie zoekt het provin-
ciebestuur via het tenderproces een 
nieuwe geschikte uitbater voor de 
luchthaven. Dit voorjaar bleven 
daarbij uit een groot aantal aanmel-
dingen nog drie kandidaten over  
waarmee de provincie nu praat. Een 
defi nitief besluit in het tenderpro-
ces valt eind van dit jaar te verwach-
ten, waarna de nieuwe uitbater in 
juli 2016 aan de slag kan. 
Volgens luchthavendirecteur San-
der Heijmans van MAA zal de nieu-
we exploitant zich vooral gaan
richten op de afhandeling van lucht-
vracht. Die is goed voor 80% van de 
omzet van MAA. Een nieuwe uitba-
ter moet daarbij straks de overslag 
verdrievoudigen van 80.000 ton 
naar 250.000 ton. 

nesspark van MAA. Het bedrijf kon 
voor het zakken van deze krant niet 
inhoudelijk reageren op zijn rol.

Verdrievoudigen
Een andere kandidaat zou het 
vrachtbedrijf Global Airline Servi-
ces zijn. Dat bedrijf is al 25 jaar ac-
tief op de Limburgse luchthaven en 
is onder meer betrokken bij de 
vrachtverkoop voor de vrachtvlieg-
tuigen van Turkish Airlines en Royal 
Jordanian op de luchthaven. Direc-
teur Ismail Durmaz van Global wil 
geen commentaar geven op het ten-
derproces, maar bevestigt wel de in-
teresse in de exploitatie van de regi-
onale luchthaven. 
Maastricht Aachen Airport werd vo-
rig jaar na zware verliezen overge-
nomen door de provincie Limburg. 

men voor het opzetten van een Be-
neluxorganisatie. 
Volgens Buelens is Egis als ‘altijd ge-
interesseerd’ in nieuwe mogelijkhe-
den op luchtvaartgebied en past de 
luchthaven van Maastricht goed bij 
de expansieplannen van de Franse 
groep. ‘Wij exploiteren nu veertien 
luchthavens in de wereld, maar in 
Europa is het aantal vliegvelden dat 
we beheren relatief gering.’ Naast 
de luchthavens van Oostende en 
Antwerpen gaat het in Europa om 
twee luchthavens op Cyprus. 
Volgens anonieme bronnen zouden 
ook nog enkele Nederlandse bedrij-
ven hebben ingeschreven op het ex-
ploitatiecontract voor de Limburg-
se luchthaven. Het zou daarbij gaan 
om het bouwbedrijf VolkerWessels, 
dat al belangen heeft in het busi-

De nieuwe uitbater moet van Maastricht Aachen Airport een winstgevende luchthaven maken. Foto: ANP

Frans bod op exploitatie 
luchthaven Maastricht

Duitsland mag niet op eigen 

houtje besluiten nemen over de 

geluidsnormen die aan goede-

rentreinen worden opgelegd. De 

‘fl uisternormen’ die verkeers-

minister Alexander Dobrindt 

ingaande 2020 verplicht wil 

stellen, brengen de Europese 

interoperabiliteit van het goe-

derenvervoer over het spoor 

in gevaar. Dat vindt Europees 

Transportcommissaris Violeta 

Bulc. Ze zet voor de komende ja-

ren in op eensluidende Europese 

voorschriften en op bevordering 

van minder lawaaiige treinen 

met fi nanciële middelen uit 

Brussel. 

Duitsland te vroeg 
met geluidsnorm
SPOORVERVOER

miljoen kilo uien wist Neder-

land in de eerste helft van dit 

jaar uit te voeren, een resultaat 

dat nog niet vaak werd behaald. 

Dit meldde afzetorganisatie 

GroentenFruit Huis deze week. 

Uien vormen circa een derde 

van de totale export van groen-

ten en fruit, die in de eerste zes 

maanden uitkwam op 1435 mil-

joen kilo, 5% minder dan in de 

eerste zes maanden van 2014.

462
Uienexport in de lift

Rotterdam World Gateway 

(RWG) heeft dinsdag de eerste 

commerciële trein verwelkomd. 

De trein werd in opdracht van 

operator Distri Rail gereden 

door Rotterdam Rail Feeding 

met als directe bestemmingen 

Duisburg, Ludwigshafen en 

Frankfurt, waarbij vanuit Duis-

burg diverse andere locaties 

in Europa bediend worden. De 

containers op de trein waren 

afkomstig van verschillende 

partners van RWG, de meest 

geautomatiseerde container-

terminal ter wereld. 

Eerste commerciële 
trein voor RWG
SPOORVERVOER

Exportprocedures 
vaak ingewikkeld

Renteswapcontract 
in de prullenbak

Meer dan alleen 
logistiek

COMPLIANCE
BINNENVAART VENLO

18
1016

‘We hoeven ons 
niet te vervelen’

ERICH STAAKE 8
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POLL Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 206 mensen op de stelling van 18 augustus

TLN WIL INHAALVERBOD VRACHTWAGENS AFSCHAFFEN 

NIEUWE POLL  Leidt de beurscrisis in China tot een derde economische dip? 

20%

56%

17%

7%

Goede zaak, dit verbetert de doorstroming van het (vracht)verkeer 

Onzin, dit leidt tot files 

Chauffeurs moeten gewoon beter opletten 

Anders

Reageer ook! nieuwsbladtransport.nl/poll

COMMENTAAR

De FNV heeft haar werk niet goed gedaan, maar krijgt een 
herkansing. Dat was ongeveer de boodschap van de rechtbank 
in Zwolle die in kort geding onlangs besloot dat tegen Vos 
Transport onvoldoende onderbouwd bewijs was verzameld van 
uitbuiting van chauff eurs uit Roemenië en Litouwen die door 
Vos in Nederland worden ingezet. De bond moet nu zijn huis-
werk overdoen en in een bodemprocedure alsnog zijn recht 
zien te halen. Zo’n procedure, met een soortgelijk vraagstuk als 
inzet, won de FNV eerder al tegen vervoerder Van den Bosch, 
bij de rechter in, jawel, Den Bosch.

Het principe is duidelijk: wie hoofdzakelijk in Nederland werk-
zaamheden verricht, of het nu een Nederlander of een bui-
tenlander betreft, moet op een beloning volgens Nederlandse 
normen kunnen rekenen. Daarover zijn bijvoorbeeld, wat de 
chauff eurs in het internationale goederenvervoer over de weg 
betreft, de FNV en Transport en Logistiek Nederland, de werk-
geversorganisatie in het wegvervoer, het eens.

Worden Oost-Europese chauff eurs langdurig en tegen een laag 
Roemeens ‘cao’-loon ingezet in vervoer dat vooral in Neder-
land en met Nederland als uitvalsbasis plaatsvindt, dan treedt 
niet alleen een verdringing op van Nederlandse chauff eurs op 
de arbeidsmarkt, maar worden ook de concurrentieverhoudin-
gen in het wegvervoer verstoord. Er zijn immers nog genoeg 
Nederlandse bedrijven die wél volgens de eigen cao betalen. 
Sufkoppen, zou je bijna zeggen. Mutatis mutandis geldt het-
zelfde voor België, voor Luxemburg, Duitsland en Frankrijk.

De ellende is dat de vakbonden en werkgeversorganisaties 
in de Benelux behoorlijk met elkander samenwerken om dit 
probleem aan te pakken, maar dat men elders in Europa graag 
nog lijkt vast te houden aan de oude refl ex: de baas is fout, de 
werknemer deugt niet, en wat er verder niet in orde is, laten we 
maar zo, omdat we eerst deze ruzie willen uitvechten. Hierdoor 
is Europa ook nog steeds niet toegekomen aan het opstellen 
van duidelijke regels voor wat wel en niet mag in de internatio-
nale tewerkstelling van, bijvoorbeeld, chauff eurs in de lidstaten 
van de Unie.

Daar moeten wij in de Benelux verandering in brengen. We zijn 
niet voor niets de bakermat van de Europese Unie. We heb-
ben er vervolgens de Duitsers, de Fransen en de Italianen bij 
gesleept om er een EEG van te maken. We hebben de Fransen 
overgehaald om geen ‘non’ te blijven zeggen tegen de Britten. 
Waarom zouden we er gezamenlijk, met toch eventjes 27 mil-
joen Euroburgers, niet in slagen volgend jaar, als Nederland de 
EU een halfjaar voorzit en België en Luxemburg ongetwijfeld 
als secretaris optreden, de Europese regels op dit gebied op 
orde te krijgen?

Nog iets anders. De FNV is het in wezen volledig eens met 
TLN en met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. We 
moeten schijnconstructies die de concurrentieverhoudingen 
verstoren uitbannen. Waarom zouden de juridische afdelingen 
van FNV, CNV en TLN in kwesties als die van Vos Transport 
niet samenwerken om zaken tegen mogelijke overtreders van 
de wet tot een goed einde te brengen? 

FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

De les uit de zaak Vos
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DAGELIJKS BROOD

MELS DEES

Alleen al vanuit Nederland rijden 
er dagelijks gemiddeld vijfhon-
derd trucks naar het Verenigd 
Koninkrijk – 60% van de chauf-
feurs gaat via Calais. De tunnel is 
de centrale as van het vrachtver-
keer van en naar Groot-Brittan-
nië.

Problemen met migranten, stakin-
gen en lange wachttijden zorgen er-
voor dat de al oude verbinding over 
zee populairder wordt. De extra tijd 
die de overtocht duurt valt in het 

niet bij de vertraging door controles 
en andere problemen die gepaard 
gaan met het gebruik van de tunnel.
Het zorgt ook voor een gezellig mo-
ment aan boord. 
We zien vrachtwagenchauff eurs aan 
de koffi  e op het balkon van het truc-
kersrestaurant van de P&O ferry. Si-
garetten ontbreken niet. In Dover 
bij het inchecken was onze foto-
graaf getuige van verschillende op-
stootjes en een grimmige sfeer tus-
sen vrachtwagenchauff eurs, maar 
op het rokersbalkon blijken de ro-
kers geen onruststokers. 
Eten doen de heren blijkbaar toch 

liever in de cabine, wat ook te ma-
ken kan hebben met de (hoge) koers 
van het Britse pond. Dat vrouwen 
nog aan de opmars in de truckerwe-
reld moeten beginnen maakt deze 
foto ook duidelijk.

Truckers met zeezicht

Dit is de zevende, en laatste, 

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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Nijhof-Wassink 
bundelt activiteiten 

Maersk: commissie 
expediteur in zeevracht

Nieuwe sluis 
Panamakanaal lekt 

Puik eerste halfjaar 
voor Vopak 

WEGVERVOER
Nijhof gaat het grote aantal ver-

voersactiviteiten onderbrengen 

bij twee nieuwe divisies: Chemi-

cal Logistics en Feed Logistics. De 

clustering is noodzakelijk met 

het oog op de groei van de laat-

ste tijd. Onder de Chemical Lo-

gistics vallen voortaan de activi-

teiten Dry Bulk, Liquid Bulk 

Logistics, Fuel Distribution en 

Warehousing. Feed Logistics 

richt zich op alles binnen het 

transport van veevoeder, waar-

onder distributie en planning in 

grote delen van Europa.

SCHEEPVAART
Maersk Line brengt per 1 oktober 

de freight forwarder commissi-

on, ofwel de expediteurscom-

missie, onder in het basistarief 

voor de zeevracht. De Deense re-

derij noemt de commissie een 

‘overblijfsel van het conference-

tijdperk’, dat voor een overbodi-

ge complexiteit van de tarief-

structuur zorgt. De maatregel 

geldt voor Duitsland, Oostenrijk, 

Frankrijk, Zwitserland en de 

Benelux. 

SCHEEPVAART
De nieuwe sluis aan de Pacifi -

sche kant van het Panamaka-

naal lekt. Dat blijkt uit video-

beelden die op internet terecht 

zijn gekomen. De beelden tonen 

dat de nieuwe sluis aan de Paci-

fi sche kant, bekend als Cocoli’s 

Locks, fl inke lekkages heeft in de 

betonnen dorpel waarop de 

sluisdeur rust. De nieuwe sluis is 

op 22 juni gevuld met water als 

start van een negentig dagen 

durende test. 

TANKOPSLAG
Vopak profi teert volop van de 

grote vraag naar opslagcapaci-

teit voor olie. Daarnaast hadden 

wisselkoerseffecten een positief 

effect op het bedrijfsresultaat. 

Vopak heeft in de eerste helft 

van dit jaar het bedrijfsresultaat 

(ebitda) met 11% zien stijgen tot 

408,4 miljoen euro. De winstver-

wachting voor het gehele jaar 

wordt gehandhaafd, een be-

drijfsresultaat boven de 763 mil-

joen euro.

KORT

basis in te schakelen voor 
maandsalarissen die ver onder de 
volgens de bond toepasselijke Ne-
derlandse cao-normen liggen. De 
betrokken chauff eurs zouden 
maandelijks maar 220 tot 400 euro 
verdienen.
Dat is niet alleen veel minder dan 
het in Nederland geldende mini-
mumloon, maar leidt ook tot oneer-
lijke concurrentieverhoudingen in 
het Nederlandse wegvervoer, om-
dat de meeste andere bedrijven wel 
gewoon volgens de cao betalen. De 
rechtbank in Zwolle vindt echter 
dat de FNV hiervoor onvoldoende 
bewijs heeft aangedragen. De rech-
ter volgde het verweer van Vos 
Transport dat de vordering van de 
FNV niet in kort geding kan worden 
behandeld.
De FNV gaat nu, zegt bestuurder 
Edwin Atema, een bodemprocedure 
tegen Vos Transport aanspannen en 

FOLKERT NICOLAI

Vakbond FNV heeft een kort ge-
ding verloren tegen Vos Transport 
over de inzet van Oost-Europese 
chauff eurs in Nederland. De bond 
heeft onvoldoende bewijzen naar 
de rechtszaal meegebracht, oor-
deelt de rechtbank in Zwolle.

Vakorganisatie FNV heeft bakzeil 
gehaald in een kort geding tegen 
Vos Transport uit Deventer. De 
bond beschuldigde het bedrijf ervan 
Roemeense en Litouwse chauff eurs 
die vervoer in en door Nederland 
verrichten, uit te buiten. De recht-
bank in Zwolle oordeelt dat de FNV 
die beschuldiging onvoldoende 
heeft onderbouwd.
Volgens de FNV past Vos Transport 
‘schijnconstructies’ toe om chauf-
feurs voor transporten in Neder-
land en met Nederland als uitvals-

SALARISSEN

FNV verliest rechtszaak tegen Vos Transport
denkt daarin wel gelijk van de rech-
ter te krijgen. Een soortgelijke pro-
cedure won de bond eerder bij de 
rechtbank in Den Bosch tegen 
transportbedrijf Van den Bosch. 
Atema zegt dat de bond nog ‘een 
tiental’ zaken heeft onderzocht die 
eveneens rijp zijn om voor de rech-
ter te brengen.
Atema betreurt het dat de kort-ge-
dingrechter de eis heeft afgewezen. 
Andere bedrijven, die volgens hem 
dezelfde constructie hanteren om 
goedkope chauff eurs uit Oost-Eu-
ropa in te zetten, hadden volgens 
hem, als de bond de zaak had ge-
wonnen, een ‘duidelijk’ signaal ge-
kregen dat ‘zij illegaal werken’. 

Tevreden
Vos Transport en fi liaalbedrijf Vos 
Limburg, waarvoor de Roemenen 
en Litouwers rijden, is juist tevre-
den met de uitspraak. Volgens di-

recteur Jules Menheere heeft de 
Zwolse rechter aangegeven ‘dat 
FNV een rechtszaak is begonnen 
met inhoudelijk onjuiste en zeker 
niet afdoende bewijzen’. ‘Wij heb-
ben reeds eerder aangegeven ons te 
conformeren aan alle nationale en 
internationale regelgeving en wij 
zijn blij dat dit door de rechter is be-
vestigd’, stelt de Vos-directeur.
De FNV meent dat werk dat buiten-
landers in hoofdzaak in Nederland 
verrichten, moet worden beloond 
volgens de Nederlandse cao voor 
het beroepsgoederenvervoer over 
de weg. Alleen cabotagevervoer, 
waarbij buitenlandse chauff eurs na 
een internationale rit binnen maxi-
maal een week drie ritten binnen 
het land van aankomst mogen uit-
voeren, mag worden beloond vol-
gens de arbeidsvoorwaarden die 
gelden in het land van herkomst van 
de chauff eur.

Het maakt voor de brandweer nogal 

uit of een spoor bezet is met wagens.

‘moedeloos’ worden als ze merken 
dat er niets met hun meldingen ge-
beurt’.
Volgens hem heeft volledige  regis-
tratie van wagens nog een voordeel: 
een vervoerder weet dan ook zeker 
dat een spoor dat hij huurt om wa-

gons voor langere tijd te parkeren 
niet door een andere vervoerder 
wordt gebruikt.
Ook kan het een oplossing zijn voor 
het verschijnsel van ‘spook- en 
weeswagons’. De eerste categorie 

bestaat alleen in het systeem maar 
niet in werkelijkheid, de tweede zijn 
wachtende wagons waarvan de be-
heerder niet bekend is. Ook die aan-
tallen zitten de laatste volgens Reb-
bers in de lift. Zo was het bedrijf een 
paar weken geleden op zoek naar 
enkele honderden spook- en wees-
wagons.

Ophef
In de spoorsector is overigens ver-
ontwaardigd gereageerd op de op-
hef die het ILT-rapport veroor-
zaakt. Eerder noemde Rebbers het 
al een ‘onvoldragen’ stuk en KNV 
wees erop dat de insepctie ten on-
rechte de indruk wekte dat het be-
trekking had op rijdende treinen. 
Beide wijzen erop dat er sinds ‘Kijf-
hoek’ veel werk is verricht en dat 
Nederland binnen Europa inmid-
dels voorop loopt.

ROB MACKOR

Staatssecretaris Wilma Mansveld 
slaat de plank mis met haar wei-
gering om spoorvervoerders te 
verplichten precies te melden 
waar hun wagons staan wanneer 
die niet onderweg zijn.
 
Die verplichting bestaat namelijk al 
en is vastgelegd in de zogenoemde 
Netverklaring van spoorbeheerder 
ProRail, waarin de verhouding met 
de vervoerders wordt geregeld. 
Daarop wijzen DB Schenker Rail, 
veruit de grootste vervoerder van 
gevaarlijke stoff en op het Neder-
landse net, en brancheorganisatie 
KNV. Zij zitten binnenkort met Pro-
Rail aan tafel om aanvullende af-
spraken over naleving van de meld-
plicht te maken.
In antwoord op Kamervragen zei 
Mansveld vorige week niets te voe-
len voor een algemene meldplicht, 
omdat die een ‘nationale kop’ op 
Europese regels zou zetten en om-
dat die ‘juridisch kwetsbaar’ zou 
zijn. Kamerleden hadden op maat-
regelen aangedrongen nadat uit een 
rapport van de inspectiedienst ILT 
bleek dat er in 3% van de gevallen 
iets niet in orde was met de registra-
tie van wachtende wagons.

Spookwagons
Het is voor de brandweer en andere 
hulpdiensten van cruciaal belang 
om precies te weten waar wagons 
staan en waarmee ze beladen zijn 
als zich een incident voordoet. ‘Het 
maakt bijvoorbeeld nogal uit voor 
het uitrollen van slangen of een 
spoor bezet is met wagens of niet’, 
zegt woordvoerder Jelle Rebbers 
van DB Schenker.
Spoorvervoerders zijn verplicht om 
wagons met gevaarlijke lading aan 
te melden in het Informatiesysteem 
Gevaarlijke Stoff en (IGS), dat werd 
ingevoerd na de enorme ethanol-
brand begin 2011 op Kijfhoek, overi-

gens van een DB Schenker-wagon. 
Vervoerders die geen gevaarlijke 
stoff en vervoeren, hoeven dat niet. 
Nadeel daarvan is dat hulpdiensten 
geen compleet beeld hebben van de 
situatie op een spooremplacement 
als daar iets mis gaat.

Volgens Rebbers ‘is de animo bij een 
aantal collega vervoerders om het 
IGS-systeem actief te vullen terug-
gelopen, enerzijds door de opt out-
regeling, anderzijds doordat werk-
nemers in de buitendienst 

Na de brand op rangeerterrein Kijfhoek in 2011 werd het aanmelden van wagons met gevaarlijke lading verplicht. Foto: ANP

MELDPLICHT  ‘Animo om Informatiesysteem Gevaarlijke Stoffen te vullen is tanende’

Mansveld slaat plank mis
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Test zelfsturende truck 
Daimler mag

‘Meer webwinkels dan 
fysieke winkels’ 

Belgen vinden wegen 
slecht en onveilig

‘Hapag-Lloyd veel 
eerder naar de beurs’ 

WEGVERVOER
Vrachtautofabrikant Daimler 

krijgt toestemming van Baden-

Württemberg om zelfsturende 

vrachtauto’s in de praktijk te tes-

ten. Daimler mag de vrachtauto, 

die in beginsel zonder chauffeur 

kan rijden, aan het alledaagse 

verkeer laten deelnemen. De 

voorwaarde is dat de ‘Future 

Truck’, zoals Daimler hem heeft 

gedoopt, wel een chauffeur van 

vlees en bloed aan boord heeft 

om in noodgevallen in te grijpen. 

De vrachtauto rijdt met behulp 

van camera’s en radarsensoren.

E-COMMERCE
Het aantal online winkels in Ne-

derland zal naar verwachting 

het aantal fysieke winkels dit 

jaar overstijgen, schrijft de 
Volkskrant na een rondgang 

langs experts op het gebied van 

de online winkelmarkt. Neder-

land telt nu zo’n 95.000 fysieke 

winkels. Brancheorganisatie 

Thuiswinkel.org is voorzichtiger, 

en schat dat het aantal Neder-

landse webwinkels dit jaar op 

zo’n vijftigduizend uitkomt. 

INFRASTRUCTUUR
België moet de wegen verbete-

ren, de verkeersdruk verminde-

ren en meer controles uitvoeren 

op gevaarlijk rijgedrag. Alleen zo 

kan het verkeer er veiliger wor-

den. Dat blijkt uit een enquête 

onder 2000 Belgische automo-

bilisten, die een vergelijking 

maakten met de buurlanden 

Frankrijk, Nederland en Duits-

land. België scoort slecht als het 

gaat om het risico op een dode-

lijk ongeval op een snelweg. 

SCHEEPVAART
Hapag-Lloyd gaat eerder naar de 

beurs dan verwacht. De beurs-

gang wordt waarschijnlijk in 

september al aangekondigd in 

plaats van rond de jaarwisseling. 

Als Hapag-Lloyd in september de 

IPO aankondigt, zijn de stukken 

al in oktober verhandelbaar. 

Door de IPO in september aan te 

kondigen, zou de Duitse reder 

willen profi teren van de goede 

resultaten over het tweede 

kwartaal, aldus de speculaties.

KORT

KOEN MORTELMANS

In België worden bij een kwart 
van de controles op het vervoer 
van gevaarlijke stoff en per spoor 
inbreuken geconstateerd.

In 2014 ging het om 118 inbreuken 
bij 435 controles. Er werden geen 
boetes uitgeschreven of andere 
sanctionerende maatregelen geno-
men. Volgens de bevoegde minister, 
Willy Borsus (MR), was dat ook niet 
nodig. Zijn kabinet laat weten dat de 
hoge cijfers vooral te maken hebben 
met kleine vaststellingen waarvoor 
de spoorondernemingen onmiddel-
lijk actie hebben ondernomen en 
het nooit nodig was om een boete 
op te leggen. NV-A-Kamerlid Wou-
ter Raskin, die de zaak aankaartte, is 

van oordeel dat de Belgische Dienst 
Veiligheid en Interoperabiliteit der 
Spoorwegen de bevoegdheid moet 
krijgen om boetes op te leggen voor 
inbreuken op de reglementering 
van het transport van gevaarlijke 
stoff en. Nu stelt die dienst wel in-
breuken vast en rapporteert ze ook, 
maar kan hij in eerste instantie geen 
straff en opleggen.
Dit kan hij pas doen wanneer er niet 
binnen de toegestane tijd een ant-
woord komt op een auditrapport, 
inspectieverslag of toezichtverslag 
of wanneer er binnen de toegestane 
tijd – na een rapportage of verslag – 
geen maatregelen zijn genomen tot 
verbetering. Maar tot nog toe zijn 
ook zulke sancties niet opgelegd, 
volgens Borsus omdat er geen aan-
leiding toe was.

ROB MACKOR

De Provincie Flevoland heeft van 
de Raad van State groen licht ge-
kregen voor de ontwikkeling van 
de overslaghaven Flevokust.

Dat is een nieuw havengebied van 
bijna zeventig hectare, waarvan 30  
buitendijks en 40 binnendijks. Het 
eerste deel omvat onder meer een 
containerterminal, die voorheen te 
boek stond als CTU Lelystad. De 
provincie en de gemeente Lelystad 
sloten enkele jaren geleden al een 
exploitatieovereenkomst met de 
Theo Pouw Groep uit Utrecht. Vol-
gens de provincie geldt die afspraak 
nog steeds.
Partijen wilden eind 2014 al met het 
project van start, maar een beroeps-

procedure van een aantal belang-
hebbenden bij de Raad van State 
gooide roet in het eten. Die heeft de 
klachten van twee bewonersvereni-
gingen nu niet-ontvankelijk ver-
klaard en die van twee eigenaren 
van twee biologische landbouwbe-
drijven ongegrond. Daarmee is het 
plan onherroepelijk geworden.
Volgens de oorspronkelijke plannen 
zou de terminal in de loop van vol-
gend jaar open moeten gaan op een 
perceel van zo’n tweeënhalve hecta-
re. In de beginfase was ook het Ha-
venbedrijf van Amsterdam bij het 
project betrokken, maar dat heeft 
zich er in de loop van het proces uit 
teruggetrokken. Partijen gingen in-
dertijd uit van een jaarlijks over-
slagvolume tussen de 10.000 en 
20.000 teu.

GEVAARLIJKE STOFFEN RAAD VAN STATE

Kwart van Belgische 
spoortransporten mis

Terminal bij Lelystad 
mag er toch komen

Teekay Tankers daalden respectie-
velijk met  9 en 10%. Dat terwijl de 
tankerrederijen juist goed preste-
ren. Door de lage olieprijs lagen de 
tankertarieven in kwartaal 2 dit jaar 
drie maal hoger dan een jaar eerder, 
blijkt uit kwartaalcijfers van NAT.  

Op dinsdag lieten de koersen alweer 
een licht herstel zien. Voor een re-
derij als Hapag-Lloyd, die in sep-
tember een beursgang gepland 
heeft staan, is de vraag in hoeverre 
het herstel aanhoudt. 

FOLKERT NICOLAI / TOBIAS PIEFFERS

De fi nanciële markten in de we-
reld werden deze week opge-
schrikt door negatieve berichten 
uit China. De rederswereld be-
reidt zich voor op een nieuwe cri-
sis. Maar misschien is op de eff ec-
tenbeurzen alleen maar sprake 
geweest van een koerscorrectie.
 
De sterke koersval aan de meeste 
mondiale eff ectenbeurzen hoeft 
niet te worden gezien als het begin 
van een nieuwe economische neer-
gang. Het is duidelijk dat de Chinese 
economie slechter draait dan in 
voorgaande jaren. Uit de andere 
‘BRIC’-landen, met name Brazilië 
en Rusland, worden eveneens min-
der gunstige geluiden ontvangen. 
Maar waarom zou dat de economi-
sche vooruitgang in Europa en de 
Verenigde Staten fundamenteel 
aantasten, vroeg chef beleggingen 
Henning Gebhart van Deutsche 
Bank zich begin deze week af in het 
Handelsblatt.
Hij denkt vooralsnog eerder aan een 
koerscorrectie, die onder meer 
wordt gevoed door de verzwakking 
van de Chinese munt, de renminbi, 
en de stijging van de euro. Die twee 
ontwikkelingen hebben zeker ge-
volgen voor de Europese economie, 
omdat de export van Europa naar 
Azië zal worden getroff en. Daar 
staat tegenover dat de interne eco-
nomie van Europa het momenteel 
nog steeds goed doet.
Nederlandse collega’s van Gebhart 
denken er net zo over. Veel grote 
aandelenfondsen (banken, pensi-
oenfondsen, vermogensbeheer-
ders) moeten wel tot aandelenver-
koop overgaan, omdat de koersen in 
het afgelopen jaar juist sterk zijn ge-
stegen. Deze winstneming op de to-
tale portefeuille, die deze zomer al 
langer plaatsvond, wordt nu ver-
sterkt door de negatieve berichten 
uit China. Inmiddels zijn in de 

markt ook genoeg koopjesjagers ac-
tief die hun geld zetten op volgens 
hen ondergewaardeerde fondsen.
Het nieuws uit China is ook niet uit-
sluitend negatief. Hoofdeconoom 
Wang Tao van het China-team van 
bank UBS denkt dat de risico’s op 
een harde landing van de Chinese 
economie zijn verminderd. Zo is de 
huizenmarkt in dat land weer wat 
hersteld en lijkt de kans op een on-
roerendgoedzeepbel daarmee ver-
kleind. Volgens Wang zal de Chine-
se regering er voorlopig alles aan 
blijven doen om de economische 
groei ook dit jaar naar ongeveer 7% 
te tillen.

Scheepvaart
De beurskeldering van afgelopen 
week raakte ook de scheepvaart. 
Het in Hongkong geregistreerde Si-
notrans & CSC zag zijn aandelen-

koers met bijna een kwart kelderen. 
China’s grootste rederijen, Cosco 
en China Shipping, bleven gespaard 
omdat zij tijdelijk de handel in aan-
delen hebben stilgelegd in afwach-
ting van een fusie-onderzoek. In de 
VS kelderden de koersen van rede-

rijen fors door een grootscheepse 
en brede verkoop van aandelen, 
voornamelijk  aangewakkerd door 
angst.
De aandelen van rederijen als Nor-
dic American Tankers (NAT) en 

De beurzen kelderden, maar misschien was dat alleen maar een koerscorrectie. Foto: Reuters/Novum

CHINA  Europese economie draait nog goed

Beursdip is nog geen crisis 

Het nieuws uit China is niet

uitsluitend negatief.
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FOLKERT NICOLAI

SBB voorziet een sterke groei 
voor spoorvervoer als eind vol-
gend jaar ook de verlaagde Gott-
hardroute in gebruik komt. Niet 
iedereen is overtuigd van de eigen 
kracht van de trein.

Met gepaste trots stelde SBB Cargo 
onlangs zijn ‘Alpäzähmer’ voor, een 
locomotief die straks wordt ingezet 
in het goederenvervoer door de vol-
gend jaar december te openen Gott-
hard-basistunnel. De Alpentemmer, 
waarvan de Zwitserse spoorwegen 
er voorlopig negen laten bouwen, 
krijgt het gemakkelijk. Hij hoeft zijn 
wagons niet meer door de ‘Scheitel-
tunnel’ te zeulen, maar kan door de 
veel lager gelegen en vlakkere basis-
tunnel.
De echte Alpentemmers, de tunnel-
boormachines en de ‘mineurs’ die 
hen bedienen, hebben het grote 
werk er opzitten. De Lötschberg-
basistunnel ligt er al een paar jaar en 
die door het Gotthard-massief is op 
wat afrondende werkzaamheden na 
ook gebruiksgereed. Van de laatste 
wordt veel verwacht in het vervoer 
van lading tussen Noord- en Zuid-
Europa door de Alpen. De tunnel, 
met 57 kilometer de langste spoor-
tunnel ter wereld, moet voor een 
fl inke ‘Verkehrsverlagerung’ zor-
gen, een ‘modal shift’ van het goe-
derenvervoer door Zwitserland van 
de weg naar het spoor.
SBB Cargo International, de markt-
leider in dat spoorvervoer, verwacht 
veel van de combinatie van de nieu-
we tunnel en zijn nu op de markt ge-
brachte Alpentemmer. De concur-
rentiekracht van het spoorvervoer 
neemt volgens de topman van het 
bedrijf, Michail Stahlhut, enorm toe 
dankzij de aanpassing van zowel de 
Lötschberg- als de Gotthardtunnel 
aan het 4-meter-profi el, de tunnel-
hoogte die het mogelijk maakt alle 

gangbare containers en trailers op 
de weg ook over het spoor te ver-
voeren. Stahlhut denkt dat de markt 
voor het spoor hiermee met 50% 
toeneemt. Nodig is wel dat aan 
Duitse en Italiaanse kant een aantal 
kunstwerken ook aan dat profi el 
wordt aangepast.
De Gotthardtunnel maakt ook een 
capaciteitstoename van bijna 30% 
mogelijk voor de gemiddelde spoor-
trein. Die kan met 175 meter worden 
verlengd zonder dat dit extra tractie 
kost. Het gemiddelde gewicht kan 
worden opgevoerd van 1600 ton nu 
tot 2000 ton tegen 2020, meldde 
Stahlhut in zijn feestrede in Köln Ei-
feltor, waar de Alpäzähmer aan het 
publiek werd voorgesteld. ‘Spoor is 
de toekomst’, zei hij.
Wat Stahlhut er niet bij zei, is dat 
van de ‘Verkehrsverlagerung’, die in 
Zwitserland eind jaren negentig als 
centraal verkeersdoel werd vastge-
legd en zelfs in de wet is verankerd, 
nog niet veel is terechtgekomen.
Afgelopen week kwam Allianz pro 
Schiene, de Europese lobbyorgani-
satie voor spoorvervoer, naar bui-
ten met een nieuw rapport waaruit 
zou blijken dat spoorvervoer het 
steeds moeilijker krijgt in de con-
currentie met het wegvervoer. Na-
tuurlijk zullen kolen, erts en derge-
lijke vrij automatisch over rails 
worden vervoerd, maar voor andere 
goederensoorten, over steeds lan-
gere afstanden, geldt dat niet meer.
De Allianz pro Schiene liet Herbert 
Sonntag, hoogleraar verkeerslogis-
tiek aan de TH Wildau, een studie 
uitvoeren naar de eff ecten van de 
ecocombi voor de modal shift. De 
conclusie is dat ecocombi’s zoveel 
effi  ciënter zijn dan conventionele 
vrachtautocombinaties dat als ze 
massaal op de Duitse wegen worden 
toegelaten 7,6% van het ladingaan-
bod dat nu in Duitsland aan het 
spoor wordt gegund naar de weg zal 
verhuizen.

GOTTHARD

Alpentemmer moet 
spoormarkt vergroten

grootaandeelhouder PostNL (14,7%), 
het voormalig zusterbedrijf van 
TNT, zijn aandelen al heeft aange-
boden aan FedEx. Een buitengewo-
ne aandeelhoudersvergadering zal 
op 5 oktober de koop verder bespre-
ken. De Amerikanen doen hun bod 
gestand bij aanmelding van 95% van 
de aandelen, blijkt verder uit het 
overnamedocument. 
FedEx moet nog goedkeuring krij-
gen van de mededingingsautoritei-
ten voor de koop. De Europese 
Commissie is al een onderzoek be-
gonnen naar de mogelijke negatieve 
eff ecten van de overname op de 
concurrentieverhoudingen binnen 
de pakjesmarkt. Enkele jaren gele-
den werd na aanvullende eisen van 
Brussel een geplande overname van 
TNT door UPS afgeblazen. JV

Topman Tex Gunning van TNT 
Express zal de directiestoel di-
rect afstaan aan David Binks van 
FedEx na de overname door dat 
Amerikaanse bedrijf.

Dat blijkt uit het offi  ciële over-
namebod dat FedEx heeft uitge-
bracht op de Nederlandse koerier. 
Binks is nu nog de baas van  FedEx 
in Europa. Financieel topman Maar-
ten de Vries van TNT blijft zeker 
nog voor een periode van zes maan-
den aan in zijn huidige functie als 
FedEx in het voorjaar van 2016 de 
overname hoopt af te ronden. 
De Amerikaanse koerier biedt 8 
euro per aandeel TNT. De directie 
en de raad van commissarissen van 
de Nederlandse expresvervoerder 
staan achter het bod, terwijl ook 

EXPRESVERVOER

Gunning stapt op na 
overname door FedEx

JOHN VERSLEIJEN

De grote vier spelers in de Euro-
pese luchtvrachtexpeditie legden 
over de eerste helft van dit jaar 
wisselende resultaten neer. Zo 
kende het Deense DSV een winst-
groei van 17%, maar moest groot-
macht DHL (-3,6%) marktaandeel 
inleveren. 

DHL Global Forwarding leverde 
over de eerste helft van dit jaar 3,6% 
aan luchtvrachtvolume in vergele-
ken met dezelfde periode vorig jaar. 
De logistieke dochter van de Deut-
sche Post blijft met deze valse start 
met iets meer dan 1 miljoen ton nog 
wel de onbetwiste marktleider in 
Europa, maar met een gemiddelde 
marktgroei in de sector van amper 
2% over de eerste zes maanden heb-
ben de Duitsers wel ruim 5 procent-
punt aan marktaandeel moeten in-
leveren op onder meer de nummer 
twee, de Zwitserse aartsrivaal 
Kuehne+Nagel. 
Het mindere halfjaar van DHL Glo-
bal wordt door analisten naast een 
minder ladingaanbod bij de high-
tech- en elektronica-industrie, de 
grootste klanten van DHL, vooral 
toegeschreven aan de lopende in-
terne reorganisaties waardoor er af-
scheid is genomen van een aantal 
verliesgevende contracten en daar-
door tonnage. 

Te ambitieus
Ook de problemen rond de intro-
ductie van nieuwe software voor de 
planning hebben de expediteur het 
afgelopen halfjaar parten gespeeld. 
Topman Frank Appel van de DHL 
Groep bestempelde onlangs het 
nieuwe IT-project als veel te ambi-
tieus en een verdere introductie van 
de geavanceerde software voor on-
der meer de planning is voorlopig 
stopgezet in afwachting van wel-
licht een ander systeem. 

topman Appel om het gemiddelde 
rendement op het luchtvrachtver-
voer op te krikken.

Stijging
De problemen van DHL kent de  
Zwitserse concurrent Kuehne + Na-
gel (K+N) niet. Het vrachtvolume 
van de tweede luchtvrachtexpedi-
teur van Europa steeg over het eer-
ste helft van dit jaar met 5,2% naar 
610.000 ton en daardoor pakt de lo-
gistiek dienstverlener weer markt-
aandeel op de concurrentie. De ex-
pediteur profi teerde vooral van 
meer exportlading (perishables, 
farmaceutica en industriële produc-
ten) vanuit Europa, de VS en Azië.  
De volumegroei bij K+N  vertaalde 
zich vreemd genoeg niet in meer 
omzet voor de luchtvrachtexpedi-
teur. De inkomsten daalden zelfs 
met 2,2% naar 1,86 miljard euro 
waardoor er een lichte verdenking 
is dat K+N omzet heeft gekocht. 

Volgens insiders zijn de IT-proble-
men ook de werkelijke reden dat 
Roger Crook, hoofd van DHL Glo-
bal Forwarding, eerder dit jaar het 
veld moest ruimen. Appel heeft nu 
zelfs tijdelijk de leiding over de ex-
peditieactiviteiten naar zich toe ge-
trokken.
De luchtvrachtomzet van DHL Glo-
bal leed niet onder de dalende ton-
nages en de interne problemen. 
Door vooral het mes te zetten in een 
groot aantal verliesgevende con-
tracten was er zelfs sprake van een 
stijging van 7,3% naar 2,6 miljard 
euro. Daardoor blijft luchtvracht 
nog steeds de belangrijkste inkom-
stenbron voor de dochter van de 
Duitse posterijen. Daarbij valt wel 
op dat het bruto rendement op de 
luchtvrachtverkoop (gross return  
on sales margin) met 18,2% tot de 
laagste behoort onder de grote ex-
pediteurs in Europa. Er is dan ook 
nog veel werk aan de winkel voor 

HALFJAARCIJFERS  DHL verliest marktaandeel, maar verhoogt omzet. Kleine    

Wisselend succes top 
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De binnenvaart heeft een korte vakantieperiode achter zich gelaten en is vorige week weer vol aan de bak 

gegaan. De Transportindex voor de binnenvaart steeg in een week tijd 22 punten en kwam vorige vrijdag uit 

op 130,72. Dat is een stand die alleen vorig jaar rond deze tijd ook enkele keren werd bereikt. In de jaren 

daarvoor bleef de binnenvaartindex onder normale omstandigheden – geen versperringen, geen hoog- of 

laagwater – rondom de 80 punten hangen. De andere modaliteiten die in de Transportindex zijn opgeno-

men, wegvervoer en zeescheepvaart, bereikten min of meer gebruikelijke waarden, respectievelijk 105,62 en 

92,19 punten.
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De Transportindex is een initiatief van Nieuwsblad Transport, Wolters Kluwer Transport Services/Teleroute, 
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TRANSPORTINDEX: VAKANTIEPERIODE TEN EINDE

JOHN VERSLEIJEN

De Amsterdamse logistiek- en 
travelgroep VCK leverde vorig 
jaar een bedrijfsresultaat voor 
belastingen af van 9,7 miljoen 
euro.

Het resultaat is een lichte verbete-
ring ten opzichte van 2013 toen de 
VCK-groep onder de streep op 9,5 
miljoen euro uitkwam. Dat blijkt uit 
de recent bij de Kamer van Koop-
handel gedeponeerde jaarcijfers.
VCK behaalde vorig jaar een omzet 
van 140 miljoen euro, een groei van 
15 miljoen tegenover 2013, maar die 
forse stijging is hoofdzakelijk toe te 
schrijven aan de overname vorig 
jaar van het resterende belang 
(50%) in de Duitse logistiek dienst-
verlener ComPass Logistics. Daar-
door werd de omzet van de Duitse 
dochteronderneming voor het eerst 
volledig geconsolideerd in de jaar-
rekening van de Amsterdamse VCK-
holding. 
Aangezien ook de totale kosten 
daardoor met vergelijkbare cijfers 
stegen, veranderde er onder de 
streep niet veel voor het eindresul-
taat van VCK.

Goodwill
Ook het resultaat voor belastingen 

van 10,4 miljoen euro lag nagenoeg 
op hetzelfde peil als in 2013. De net-
towinst week met 4,8 miljoen euro 
wel sterk af van de voorgaande jaar-
rekening (7,9 miljoen euro), maar 
dat was het gevolg van boekhoud-
kundige mutaties, meldt de directie. 
Het gaat daarbij om een bedrag van 
2,7 miljoen euro dat boven op de 
overnamesom van 4 miljoen euro 
voor het resterende belang in Com-
Pass aan goodwill was uitgekeerd en 
dat ten laste viel van de eigen kaspo-
sitie en weer werd aangezuiverd 
vanuit het onverdeeld resultaat. 
Het eigen vermogen van het oerde-
gelijke VCK had weinig te lijden van 
deze exercitie. Dat steeg wederom 
met enkele miljoenen naar ruim 147 
miljoen euro. 
VCK haalde het grootste deel van de 
omzet (122,8 miljoen) uit logistieke 
activiteiten, waaronder de stuk-
goedoverslag in de Amsterdamse 
haven, de Waterlandterminal en de 
expeditie op onder meer Schiphol. 
De divisie reizen liet een lichte stij-
ging zien van de omzet naar 17,3 mil-
joen euro vergeleken met 2013. 
Rond de 32 miljoen euro van de om-
zet was gerelateerd aan buitenland-
se activiteiten in Duitsland en Zwit-
serland van VCK. De groep telde 
vorig jaar 735 medewerkers, waar-
van ruim 250 nu in het buitenland.

JAARVERSLAG 

VCK introduceerde onlangs een nieuw bedrijfslogo. Foto: VCK

Solide cijfers spekken 
eigen vermogen VCK

De zeehavens in het Noordzeeka-
naalgebied hebben de overslag 
over het eerste halfjaar van 2015 
zien stijgen met 1,3% naar 51,7 
miljoen ton. 

De Amsterdamse haven tekende 
voor een groei van 0,8% naar 42,4 
miljoen ton. Zeehaven IJmuiden 
zag de overslag stijgen tot 8,9 mil-
joen ton (+2,7%), terwijl de kleinere 
havens van Zaanstad en Beverwijk 
met respectievelijk 200.000 ton 
(+69%) en 131.000 ton (+17%) een 
goed eerste halfjaar van 2015 ken-
den. 
De zeehaven van Amsterdam dankt 
de groei hoofdzakelijk aan de op- en  
overslag van olieproducten met 5% 
tot 22,3 miljoen ton. De overslag van 
steenkolen daalde daarentegen met 

7% tot 9,6 miljoen ton. Tevens was 
er sprake van een daling van de 
overslag van containers met 17% tot 
294.000 ton (25.170 teu). Ook de 
sector agribulk, inclusief meststof-
fen, leverde geen goed nieuws. De 
overslag nam af met 13% en kwam 
uit op 4,1 miljoen ton. Bij het stuk-
goed, waaronder ro/ro, waren er 
weer positieve groeicijfers te mel-
den. Het ladingsegment zat weer in 
de lift met een toename van 14% tot 
1,4 miljoen ton. 

Groei
President-directeur Dertje Meijer 
van Haven Amsterdam is optimis-
tisch voor de tweede helft van dit 
jaar. ‘We verwachten opnieuw  
groei, maar minder hard dan de 
voorgaande jaren.’ JV

HAVENS

Amsterdam pakt 1,3% 
groei eerste halfjaar

Een andere verklaring kan zijn dat 
de dure Zwitserse frank K+N parten 
heeft gespeeld en de omzet heeft 
gedrukt. 
De brutowinst (bedrijfsresultaat in-
clusief inkoop van vrachtcapaciteit) 
lag bij K+N over de eerste helft van 
dit jaar 1,4% hoger en kwam uit op 

413 miljoen euro. Het bruto rende-
ment op de luchtvrachtsales lag met 
22,4% een stuk hoger dan bij con-
current DHL. 
Het Zwitserse Panalpina zag als de 
nummer drie van Europa het lucht-
vrachtvolume net als DHL afnemen 

(2,2%) naar 408.000 ton over de 
eerste zes maanden. Dat verlies 
wordt nog eens versterkt door de  
sterke afname van de omzet(-14%) 
naar 1,21 miljard euro, terwijl de 
brutowinst met een daling van 5,5% 
naar 273 miljoen euro de nodige 
glans verloor. Het rendement op de 

vrachtverkoop lag met 22,6% een 
fractie hoger dan dat van de grote 
landgenoot K+N. 
Het Deense DSV Sea & Air, deels op-
gebouwd uit de nalatenschap van 
Frans Maas, moet zich onder de Eu-
ropese topexpediteurs de kleinste 

DSV
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Kuehne+Nagel ziet tonnage stijgen, 

maar omzet juist afnemen.

noemen maar is tevens het meest 
succesvol. De tonnage luchtvracht 
nam de eerste zes maanden van dit 
jaar met 8,8% toe en kwam uit op 
150.000 ton. Ook op het gebied van 
de omzet, die over het eerste half-
jaar met 5,7% groeide naar 600 mil-
joen euro, winnen de Denen het van 
de veel grotere concurrenten uit 
Zwitserland en Duitsland, blijkt uit 
de halfjaarcijfers. De brutowinst op 
de luchtvrachtactiviteiten steeg bij 
DSV zelfs met 17,4% naar 150 mil-
joen euro. Het Deense expeditiebe-
drijf wist op het gebied van het ren-
dement op de luchtvrachtsales ook 
de hoogste score, 23.9%, binnen te 
halen van alle grote Europese expe-
diteurs. 
DB Schenker presenteert geen apar-
te fi nanciële cijfers op luchtvracht-
gebied. Daarom is het bedrijf niet 
meegenomen in deze analyse. Het 
vrachtvolume van Schenker steeg 
met 1.1% naar 546.000 ton. 

  Deense DSV presteert het beste op salesgebied 
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8 Feature

China investeert sterk in de Zijderoute. DB Schenker 
wil de spoorverbindingen met China uitbreiden. Ook 
de haven van Duisburg handelt dagelijks railtranspor-
ten naar China af. Wat is de potentie van de verbinding 
over land?
De bezettingsgraad van de verbinding richting Europa 
is goed, omgekeerd is de situatie minder positief. Gun-
stig is wel de transittijd: onlangs reed een van onze trei-
nen in elf dagen naar Chongqing en niet in de gebruike-
lijke zestien dagen. Ik zie met name potentie in de 
verbinding via Kazachstan; dat land investeert sterk in 
de infrastructuur.

Hoe is de situatie voor logistieke ondernemingen in 
dat land?
Ze zien in de logistieke sector een groeimarkt. Ze heb-
ben met Kazachstan Railways een concern opgebouwd 
dat daar de hele markt controleert, dat is min of meer 
te vergelijken met DB Schenker, DHL en alle luchtha-
vens samengevoegd. Ze lijken ook zeer effi  ciënt te wer-
ken. De infrastructuur is fantastisch, ook naar het zui-
den, bijvoorbeeld richting Iran. Daarom geloof ik dat 
veel railcargo over vijf of zes jaar via Iran en Turkije 
naar Europa zal komen. Er ontstaan nieuwe, aanvullen-
de routes. Daar houden we rekening mee.

Bent u er al actief bij betrokken?
We zijn altijd geïnteresseerd als er nieuwe handelsrou-
tes ontstaan. We willen immers een goed aanbod voor 
onze klanten ontwikkelen. We zien dit vervoer over 
land als alternatief voor luchtvracht, bijvoorbeeld als 
het gaat om reserveonderdelen in de automobielindus-
trie of voor pharma-fabrikanten. Er is nu een aantal 
operators die op de spoorroute bezig zijn, er is dyna-
miek.

U noemde zojuist Turkije, ook daar zien we forse 
economische groei. Welke activiteiten ontplooit u in 
dat land?
We investeren er niet als zelfstandige partij maar wer-
ken samen met partners. We brengen er onze kennis en 
ons netwerk in. 

Wat doet u er concreet?
We zijn betrokken bij een project in de verbinding tus-
sen Turkije, en dan meer specifi ek de stad Istanbul, en 
Georgië. We zouden graag meewerken aan de bouw van 
een Dry Port 50 kilometer van Istanbul vandaan.
In Turkije bestaan twee grote transitroutes, een in het 
noorden en een in het zuiden. Bij beide routes heeft een 
partner van ons in de loop van de jaren grondstukken 
kunnen kopen. Daar willen we nu gezamenlijk projec-
ten ontwikkelen.

Wie is die partner?
Dat maak ik op dit moment nog niet bekend.

Wanneer zou de ontwikkeling van die grondstukken 
moeten beginnen?
Ik ga ervan uit dat het aan het eind van dit jaar zover 
kan zijn.

Kunt u iets zeggen over de omvang van de projecten?
Het gaat onder meer over een areaal van 30 hectare. 
Daarop kun je een hoop doen.

Hoe bent u bij dit project betrokken geraakt?
Onze Turkse partner benaderde ons naar aanleiding 
van onze internationale activiteiten, vooral in Dubai en 
Brazilië. Ook was deze partner onder de indruk van 
onze multimodale activiteiten.

Mogen we concluderen dat u toekomstige groei voor 
Duisport vooral door dit soort allianties verwacht te 
realiseren?
Internationalisering is inderdaad een kernthema voor 
ons. We willen onze bestaande internationale klanten 
de services ook in hun thuisland aan kunnen bieden. We 
zijn daarbij op die plekken actief waar we industriële ac-
tiviteiten die er al zijn, kunnen verbinden met nieuwe 
winstgevende logistieke diensten. Maar natuurlijk wil-
len we ook regionaal uit blijven breiden. 

U doelt bijvoorbeeld op het project met chemiereus 
Evonik, bij Keulen?
Precies, dat is een heel spannend project. We hebben al 
een langlopende samenwerking met Evonik. Op het be-
treff ende terrein, we hebben het dan over 50 hectare, 
zijn enorme ontwikkelingsmogelijkheden.

Dus toen ging u eens met Evonik praten.
Inderdaad. We zijn een joint venture overeengekomen 
en willen nu gezamenlijk onderzoeken hoe we dit ge-
bied voor de regio kunnen ontwikkelen. We zullen bij-
voorbeeld een multimodale containerterminal bouwen 
en beheren. Vergeet niet dat de luchthaven Keulen/
Bonn op slechts 10 kilometer afstand ligt, de locatie is 
dus fantastisch. 

‘We zullen 
ons niet 
vervelen’

DVZ / MELS DEES

Erich Staake, directeur van de 
haven van Duisburg, ziet kansen 
voor de spoorverbinding met 
China, maar verwacht ook dat 
Zuid-Europese havens belangrijker 
worden. ‘De concurrentiestrijd 
wordt harder.’

Veel railcargo zal straks 

via Iran en Turkije naar 

Europa komen.
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Zijn er nog voldoende vrije kavels voor de groei van de 
haven?
In de haven zelf kunnen we nog een of twee grote pro-
jecten realiseren. Het is zeker zo dat we op het moment 
niet heel veel capaciteit meer hebben aan potentiële 
vestigingsplaatsen voor bedrijven. Daarom bouwen we 
aan wat we de LogPort-familie noemen, een groot aan-
tal locaties in het hele Ruhrgebied die we voor en met 
partners ontwikkelen. 
Aan de andere kant is de vraag legitiem hoe grondposi-
ties nu gebruikt worden. Traditionele overslag wordt 
steeds meer overgenomen door containeroverslag, dat 
zal het aanzien van de haven veranderen. Container-
overslag zal op termijn tweederde van de totale over-
slag voor zijn rekening nemen.  

De totale capaciteit van de Duisburger haven groeide 
fl ink, de afgelopen jaren.
We groeiden jarenlang met dubbele cijfers. Dat zal dit 
jaar, na de vele stakingen en de terugval van de Chinese 
economie, moeilijk zijn te realiseren. Groeiratio’s zoals 
in het verleden zullen we niet meer zien. In de zeeha-
vens zien we nu al overcapaciteit. De concurrentie 
wordt sterker. 
Wij verwachten in Duisburg dit jaar 3,7 miljoen teu over 
te slaan en hebben de capaciteit om in totaal 5 miljoen 
teu te verwerken.

Een nieuwe ontwikkeling is de versterkte positie van de 
havens in Zuid-Europa. Die breiden sterk uit.
Dat is een gevolg van het Juncker-plan. Er gebeurt veel 
rond de Middellandse Zee. Binnen vijf jaar zullen we-
dan ook verschuivingen in de markt zien. Ladingstro-
men die nu nog via havens in Noord-Europa lopen,
zullen straks door de zuidelijke havens worden afge-
handeld.

Hoe reageert Duisburg daarop?
We blijven investeren in onze hub-functie en in nieuwe 
markten. We zullen ons niet vervelen, daar kunt u van-
uit gaan. 

ERICH STAAKE
De chef van de Duisburgse haven werd in 1953 

geboren in Hildesheim. Hij geeft sinds 1998 

leiding aan de Duisburger Hafen AG. Voor zijn 

komst naar Duisburg werkte Staake bij verschil-

lende internationale concerns, waaronder 

Bertelsmann. Het Duitse zusterblad van 

Nieuwsblad Transport, DVZ, koos Staake in 2008 

als Manager van het Jaar. 

Erich Staake is honorair consul van België en leidt 

de raad van toezicht van de Mitteldeutschen 

Flughafen AG.
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we partijen hun weg vinden naar het Venlose bedrijven-
terrein, maar dat ook bestaande klanten hun percelen 
uitbreiden. ‘Dat is het grootste compliment dat je kunt 
afdwingen.’ Tegelijkertijd is de capaciteit van Trade 
Port Noord niet oneindig. De grenzen beginnen in zicht 
te komen en daarom verlegt Venlo die naar buurge-
meenten. Met Horst aan de Maas is Venlo in gesprek 
over gezamenlijke uitgifte van grond. Dit moet eind van 
het jaar zijn beslag krijgen. De twee gemeenten nemen 
samen met de gemeente Peel en Maas en de provincie 
Limburg deel aan de Development Company Green-
port Venlo. De wethouder: ‘Deze samenwerking geeft 
ons meer mogelijkheden, ook voor de planvorming in 
het gebied. Limburg is een van de rijkste provincies van 
Nederland en dat is goed voor de fi nanciële slagkracht.’
Venlo-Venray heeft de onderscheiding ook gekregen 
vanwege de oprichting van Smart Logistics Centre 
Venlo, een samenwerkingsverband van overheden, be-
drijfsleven en kennisinstellingen dat nu ruim een jaar 
bestaat. Provincie en gemeenten houden zich daarbij 
op de achtergrond en vervullen een meer faciliterende 
rol. Bedrijfsleven en kennisinstellingen zijn de aanja-
gers. ‘Ondernemers organiseren een eigen agenda op 
het gebied van promotie, innovatie, acquisitie en ken-
nisuitwisseling. Daarnaast geven ze gevraagd en onge-
vraagd advies aan overheden. Het idee is dat onderne-
mers en kennisinstellingen actief betrokken worden 

V oor de achtste keer sinds de start van 
de competitie in 2005 hebben 35 lo-
gistieke experts de regio Venlo-Ven-
ray uitgeroepen tot logistieke hotspot 
van Nederland. Moest het gebied een 
paar keer de overwinning laten aan 

West-Brabant, de laatste jaren is het weer raak voor het 
van oudsher bekende logistieke knooppunt. Een van de 
argumenten voor de toekenning van de prijs is de groei-
ende bedrijvigheid op het bedrijventerrein Trade Port 
Noord. De laatste jaren zijn weer diverse kavels ver-
kocht. Stephan Satijn, wethouder Economische Zaken 
en Kennisinfrastructuur in Venlo, licht toe: ‘Het vesti-
gingsklimaat in Nederland is de laatste jaren redelijk 
onaangetast gebleven, ook al is er meer concurrentie 
omdat andere landen onze fi scale wetgeving proberen te 
kopiëren. Nu zie je dat er weer meer gefi nancierd kan 
worden. Dat was beperkt tijdens de crisis. Het voordeel 
van Trade Port Noord is dat er grote stukken grond be-
schikbaar zijn. Kavels van veertien tot vijftien hectare 
kun je zo kopen. Dat sluit aan op de toenemende conso-
lidatieslag en de behoefte aan grote gebouwen. Waren 
distributiecentra eerst 40.000 tot 50.000 m2, nu wil 
men megawarehouses van 100.000 m2.’

Gezamenlijke uitgifte
Satijn is er bijzonder verguld mee dat niet alleen nieu-

Venlo, strategisch gelegen 

aan de Maas en op 

steenworp afstand van de 

Duitse grens, ontwikkelde 

zich tot een succesvolle 

hub. In deze editie zetten 

we de Noord-Limburgse 

stad in de spotlights.

KARIN KOSMEIJER

Venlo mag dan opnieuw zijn uitgeroepen tot logistieke hotspot van 
Nederland, de ambities van de gemeente reiken verder. De Noord-
Limburgse plaats wil zich ook profi leren als kenniscentrum en als 
vestigingsplaats voor de moderne agro- en maakindustrie.

Wethouder Stephan Satijn: ‘Als ik naar buiten kijk, kan ik oprecht genieten van de goederentreinen die hier voorbij rijden.’ 
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vrachtverkeer (uit Antwerpen en Rotterdam) komen 
daar samen. De Tweede Kamer heeft onlangs een mo-
tie aangenomen waarin wordt aangedrongen op uit-
breiding van de wegverbinding. ‘De minister heeft 
daarop geantwoord dat ze het belang er van inziet. 
Maar ik ben pas echt blij als ik met mijn eigen auto op 
die extra derde rijstrook rijd. Smart Logistics Centre 
Venlo lobbyt er trouwens ook voor. Tijdens een bij-
eenkomst die ze laatst organiseerden en waarbij de 
minister aanwezig was, is opnieuw aangedrongen op 
verbreding.’

Dialoog IenM
Hoe staat het eigenlijk met de belangstelling vanuit Den 
Haag voor Venlo? Is Satijn daar tevreden over? ‘Dat is 
een beetje ambivalent. Over het algemeen luistert Den 
Haag goed naar de argumenten van de regio’s, maar 
zien we dat niet direct vertaald in de maatregelen die 
men neemt. Maar als Venlo hebben we niet veel te kla-
gen.’ De bestuurder bepleit een meer structurele dia-
loog tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
en de regio. ‘Het ministerie van Economische Zaken 
heeft regio-ambassadeurs en daar vindt regelmatig af-
stemming mee plaats. Die methode werkt goed. Met 
ProRail doen we dat ook. Met IenM hebben we de 
MIRT-overleggen, maar die zijn heel formeel. Je zou 
ook op operationeel niveau met mensen van gedachten 
moeten wisselen. Een regioambassadeur van IenM zou 
een welkome aanvulling zijn.’
Over Den Haag gesproken, Satijns voorganger in Venlo 
(en partijgenoot) Mark Verheijen was een tijdje lid van 
de Tweede Kamer voor de VVD, na een periode als gede-
puteerde in Limburg. Ziet Satijn eenzelfde pad voor zich? 
‘Ik vind Den Haag een prettige stad om te wonen en wer-
ken (hij woonde er onder meer tijdens zijn dienstver-
band bij Nederland Distributieland, KK), maar ik heb 
geen Haagse ambities. Vorig jaar ben ik opnieuw be-
noemd als wethouder en ik zit hier nog wel even.’

bij de ontwikkeling van het gebied.’
Voor Satijn past dit initiatief bij zijn streven Venlo dui-
delijker als kennisstad neer te zetten. Meer investeren 
in kennis was het motto bij zijn aantreden als wethou-
der in 2011, met als doel voldoende en goed geschoold 
personeel in de regio te creëren voor de speerpuntsec-
toren. ‘Over de hele breedte van de economie moet je 
voldoende opleidingen hebben. We zien nu het aantal 
jongeren in de stad toenemen. Ze kiezen ervoor hier 
hun opleiding te doen en hier te blijven werken.’
Het onderwijsaanbod (mbo, hbo en universitair) breidt 
zich binnenkort uit. De universiteit van Maastricht bood 
al twee masteropleidingen in de Noord-Limburgse plaats 
aan en opent er in september het University College. Het 
lokale ROC Gilde Opleidingen begint een Centrum voor 
Logistiek Vakmanschap om onderwijs en praktijk beter 
op elkaar te laten aansluiten. ‘Dat logistieke kennis ver-
ankerd is in de regio, is voor ons heel belangrijk’, bena-
drukt de politicus. Dat beperkt zich overigens niet tot de 
logistiek. Er komt ook een Greenport Campus voor on-
derzoek en onderwijs. Het onderzoek, vooral gericht op 
gezonde voeding, zal worden verricht vanuit locaties op 
het voormalige Floriadeterrein.

Multimodaal bereikbaar
Venlo-Venray is eveneens verkozen tot logistieke hot-
spot vanwege de inspanningen de regio multimodaal 
bereikbaar te maken en houden. Het stond al een tijdje 
op het verlanglijstje van het gemeentebestuur, maar de 
derde spoorterminal gaat er nu echt komen. Cabooter, 
uitbater van een van de twee bestaande spooroverslag-
plaatsen in Venlo, gaat de nieuwe spoorfaciliteit op Tra-
de Port Noord exploiteren. Het is de bedoeling er voor-
al continentale lading over te slaan. Satijn: ‘Men kijkt 
vaak naar de zeehavens en de achterlandverbindingen, 
maar het is ook belangrijk dat continentale stromen 
hun plek krijgen. We hebben hier niet alleen logistieke 
bedrijven, maar ook veel maakindustrie. Er is veel be-

hoefte aan spoorverbindingen. Als ik naar buiten kijk 
vanuit mijn kantoor, kan ik oprecht genieten van de 
goederentreinen die hier voorbij rijden.’
Het spoorverkeer bij Venlo is de laatste tijd aanzienlijk 
toegenomen, omdat treinen van de Betuweroute tijde-
lijk uitwijken naar de Brabantroute tussen Rotterdam 
en Venlo, nu er in Duitsland werkzaamheden zijn aan 
de aansluiting van de Betuweroute. Dit levert een on-
veilige en hinderlijke situatie op bij de gelijkvloerse 
spoorwegovergang in de Limburgse grensplaats. De 
kwestie Vierpaardjes is al in de Tweede Kamer aan de 
orde geweest. Venlo wacht nu op actie van staatssecre-
taris Mansveld.

Voor de multimodale bereikbaarheid staat eveneens 
uitbreiding van de binnenvaartterminal op het pro-
gramma. De huidige capaciteit van 70.000 teu wordt 
vrijwel verdubbeld. Hiervoor wordt een tender uitge-
schreven en er hebben zich al kandidaten gemeld. Na-
men wil Satijn niet noemen. ‘Er is veel interesse voor. 
Het wordt een grote operatie. Er ligt nu een jachthaven 
en die moet worden verplaatst. Ook komen er additio-
nele voorzieningen, onder meer voor reefers.’
Een wens die al langer bestaat maar nog niet in vervul-
ling is gegaan, is verbreding van de A67. De weg vanuit 
Eindhoven naar Venlo is nu twee keer tweebaans en 
stroomt tijdens piektijden snel vol. Twee stromen 

Venlo kijkt verder 
dan logistiek

Ik ben pas echt blij als ik 

met mijn eigen auto op die 

extra derde rijstrook rijd.

Foto: Brendan van den Beuken
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Onderwijzer Gerard Krekelberg 
dichtte in 1909 al over het mooie 
Limburgse land, dertig jaar later 
werd het het provinciale volkslied. 
Zou hij zijn gedicht een eeuw later 
geschreven hebben, dan zou Krekel-

berg het ongetwijfeld over de voordelen van de fi jne 
Limburgse zandgronden gehad hebben. Door deze 
ondergrond hoef je niet te heien, zoals in andere de-
len van Nederland (met uitzondering van Brabant). 
Dat zorgt voor fl ink lagere bouwkosten per vierkante 
meter. Voor vastgoedontwikkelaar Groep Heylen (e-
commerce) was dit zelfs doorslaggevend bij de loca-
tiekeuze voor zijn dc. Als je warehouses van 130.000 
vierkante meter neerzet zoals Heylen doet, gaat het 
immers al snel om tonnen winst als de grondprijs en-
kele euro’s lager ligt. 
Groep Heylen is niet de enige grote speler die recen-
telijk voor Venlo koos. Ook PVH Europe, moederbe-
drijf van de modebedrijven Calvin Klein en Tommy 
Hilfi ger, besloot voor de Limburgse stad te kiezen 
(opening dc in april 2016) en modehuis Michael Kors 

Opvallend is dat we weinig 

leegstand kennen.

rein Borchwerf III. Ook de gemeente Venlo heeft ac-
countmanagers in dienst die over de kleinere kavels (1 
tot 5 hectare) op de diverse industrieterreinen en be-
drijventerreinen gaan. Pelser: ‘We benaderen als ge-
meente in eerste instantie zelf geen logistieke bedrij-
ven. Dat gaat vaak via het netwerk (onder andere 
industriebank LIOF) en soms melden bedrijven zich 
zelf bij ons of bij Trade Port Noord. Elich is een belang-
rijke succesfactor bij het binnenhalen van de grote jon-
gens. Soms denken bedrijven in Duitsland nog iets 
goedkoper af te zijn vanwege de nog lagere grondprij-
zen, maar ons fi scale klimaat is gunstiger, waardoor we 
uiteindelijk even duur zijn. Die boodschap brengt hij 
goed over. Als gemeente kunnen we hem helpen door 
een snelle afwerking van de procedures. De kunst is een 
zo goed mogelijke propositie neer te leggen. We weten 
ongeveer hoe andere steden in Brabant en Twente zich 
presenteren en spelen daar op in.’

Hotspot van Europa
Venlo scoort niet alleen uitmuntend als het gaat om de 
jaarlijkse landelijke verkiezingen van logistieke hotspot 
van Nederland. In 2013 deed Prologis een onderzoek 
(uitgevoerd door Eye for Transport, EFT) onder 120 
Europese gebruikers van distributiecentra, waarbij ver-
schillende criteria werden voorgelegd. Na dit onder-
zoek werd Venlo door Prologis als logistieke hotspot 
van Europa aangemerkt. 
Dirk Sosef, Director Research & Strategy, in een toelich-
ting: ‘We wilden allereerst weten wat belangrijke locatie-
criteria zijn, hoe dat gaat veranderen en in hoeverre de 
criteria van eff ect zijn op de locatiekeuze. We hebben der-
tien locatiecriteria voor 100 locaties in Europa opgesteld. 
Respondenten konden per criterium aangeven wat ze de 
beste locatie vonden. Venlo sprong er massaal uit. Als 
Prologis passen wij daar onze investeringsstrategie op 
aan. Op welke locaties wil je graag zitten, nu en straks?’
Sosef erkent dat criteria zoals een goede ligging en aan-
wezigheid van personeel ook gelden voor Tilburg, dat 
al jaren stuivertje wisselt met Venlo als het gaat om lo-
gistieke hotspot nummer 1 in Nederland. ‘We praten op 
pan-Europees niveau dan ook over Zuid-Nederland ten 
opzichte van pakweg Marseille.’

bouwt momenteel een Europees dc van ruim 100.000 
vierkante meter op Trade Port Noord in Venlo.
Het geheim van de Limburgse stad zit echter niet alléén 
in de grondprijs van gemiddeld 125 euro per vierkante 
meter én lagere bouwkosten, aldus Huib Pelser, ac-
countmanager Ruimte en Economie bij de gemeente 
Venlo. Moeiteloos noemt hij een scala aan voordelen 
op. De strategische ligging, de intermodale aansluitin-
gen, de ruime keuze uit kavels, de beschikbaarheid van 
personeel, de aanwezigheid van goede kennisinfra-
structuur en de medewerking van gemeente en provin-
cie bij de afhandeling van de benodigde vergunningen. 
‘Zo zitten hier verschillende logistieke opleidingen op 
mbo en hbo-niveau. Er is subsidie voor bedrijven als het 
om logistieke opleidingen gaat en we stimuleren het dat 

bedrijven werklozen uit de gemeentelijke kaartenbak 
aannemen. En in geheel Venlo, inclusief Trade Port 
Noord, hebben we voldoende kavels ter beschikking, 
variërend van 4 hectare tot 20 hectare. Daar kunnen we 
voorlopig wel even mee uit de voeten. Daarnaast is er 
verdere uitbreidingscapaciteit  in het Klavertje 4-gebied 
(Greenport Venlo). In de structuurvisie is vastgelegd 
dat daar ook logistieke activiteiten kunnen komen. Op-
vallend is verder dat we weinig leegstand kennen, pan-
den worden aan de binnenkant vaak opgeknapt en weer 
ingezet voor logistieke en niet-logistieke activiteiten. Al 
blijft leegstand een aandachtspunt.’

Fiscaal klimaat
In augustus 2013 werd Richard Elich aangetrokken als 
nieuwe commercieel directeur van Trade Port Noord, 
eerder haalde hij als accountmanager verschillende lo-
gistieke bedrijven naar het Roosendaalse industrieter-

Trade Port Noord 

in Venlo, de beste 

logistieke plek 

van Europa.

Foto: Marco van 

Middelkoop

AANTREKKELIJK
Logistieke hotspot Venlo is de 

meest aantrekkelijke logistieke 

vestigingslocatie in Europa, zo 

blijkt uit het Prologis onderzoek 

‘Europe’s Most Desirable Logistics 

Locations’. Respondenten kozen 

massaal voor Venlo als het ging 

om de vraag wat ze als logistieke 

hotspot van Europa zagen. Ge-

vraagd naar de situatie in 2018 

scoorde deze Limburgse stad ook 

het beste. Bij de nummers 2 tot 10 

zag de ranking er anders uit. Zo 

wisselen Antwerpen/Brussel en 

Rotterdam stuivertje als het gaat 

om plaats 2 en 3 (in 2018). Het 

Ruhrgebied staat in beide jaren 

op de vierde plaats, Madrid was 

tijdens de enquête nog vijfde, 

maar de verwachting is dat die 

notering in 2018 is weggelegd 

voor Roemenië. De enquête is 

naar meer dan vijfhonderd Euro-

pese gebruikers van distributie-

centra uit verschillende sectoren 

gestuurd, variërend van detail-

handel en auto-industrie tot far-

maceutica. 120 respondenten 

hebben een waardering gegeven 

op basis van criteria: onder meer 

de nabijheid van klanten en leve-

ranciers, de beschikbaarheid van 

arbeidskrachten en fl exibiliteit 

van de overheid, de beschikbaar-

heid van grond/bestaande op-

slagruimtes en vastgoedkosten 

en de kwaliteit en nabijheid van 

infrastructuur.

Het geheim van Venlo
MALINI WITLOX

Waar in ’t bronsgroen 

eikenhout, ’t nachtegaaltje 

zingt. Over ’t malse korenveld, 

’t lied des leeuweriks klinkt.

Waar de hoorn des herders 

schalt, langs der beekjes boord.

Daar is mijn vaderland, 

Limburgs dierbaar oord.

NIEUWSBLAD TRANSPORT  26 AUGUSTUS-1 SEPTEMBER 2015



Dossier14

FOLKERT NICOLAI

Venlo is een ‘Euregio’. Daarvan hebben we er in 

Europa duizenden. Het zijn de landstreken waar de 

Europese gedachte het meest leeft. Komt Geert 

Wilders er vandaan?

Venlo: meer 
Duitsland dan 
Friesland
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Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Logistiek dienstverlener Korpers-
hoek uit Nijkerk heeft gekozen 

voor 3PL Dynamics als nieuw 

softwaresysteem voor de 

ondersteuning van al zijn 

bedrijfsprocessen. De groeidoel-

stellingen van Korpershoek sloten 

niet meer aan bij de softwaresys-

temen, die sterk verouderd waren, 

en waarvoor geen updates meer 

beschikbaar waren. De nieuwe 

totaaloplossing ondersteunt alle 

freight forwarding processen, 

maar ook WMS, zoals inslag, 

opslag, uitslag, crossdock, 

RF-scanning en douaneafhande-

ling. Het systeem wordt gecombi-

neerd met de fi nanciële adminis-

tratie (ERP) van Dynamics NAV. 

Korpershoek verzorgt luchtvracht, 

zeevracht, weg- en railtransport 

en warehousing. 

Zandhandel en Transportbedrijf 

H.H. van der Velde B.V. uit het 

Groningse Nieuwe Pekela heeft 

onlangs de sleutels van zeven 

nieuwe Scania’s in ontvangst 

genomen. Een nieuwe langlopen-

de overeenkomst met aardappel-

verwerker Avebe maakte de 

investering in de nieuwe G410 

trekkers nodig. De trucks zullen 

dan gecombineerd worden met 

kipperopleggers om de gerooide 

aardappelen van de telers naar 

het verwerkingsbedrijf te 

transporteren.  

Delin Capital Asset Management 
heeft een distributiecentrum van 

37.000 vierkante meter in de 

haven van Amsterdam gekocht. 

Het complex werd twee jaar 

geleden opgeleverd als mondiaal 

e-commerce center voor jeans-

merk G-Star Raw. Het logistieke 

centrum is verhuurd voor elf jaar. 

Delin is een in Jersey geregistreer-

de vermogensbeheerder met een 

focus op logistiek vastgoed in het 

Verenigd Koninkrijk, Nederland en 

België. Het is de tweede aankoop 

van Delin in het Amsterdamse 

havengebied. In totaal bezit Delin 

in Nederland nu bijna 380.000 

m2 aan moderne, logistieke 

centra. 

Sluyter Logistics Assen, de 

huisvervoerder van Wasco, heeft 

in samenspraak met de opdracht-

gever een eerste op maat 

gespecifi ceerde LZV in gebruik 

genomen. De lange en zware 

vrachtwagen bestaat uit een 

Fliegl mega dolly, met een extra 

lage schotelhoogte, en een Fliegl 

maatwerk containerchassis in 

combinatie met een Renault 

T380P, 4x2 E6 motorwagen, en is 

bedoeld voor het kunnen 

vervoeren van 3 stuks wissellaad-

bakken. De opzet is dat de LZV de 

aanvoer over grotere afstand doet 

en vervolgens de laadbakken 

doorgeeft aan lokaal opererende 

distributietrucks. De lange truck is 

gestationeerd in, en opereert 

vanuit, de vestiging Assen. De 

distributie voor Wasco is al 

jarenlang een vaste waarde 

binnen Sluyter Logistics. 

Het logistiek bedrijf KLG Europe 
heeft een sponsorovereenkomst 

gesloten met voetbalclub Roda JC 

Kerkrade. De merknaam ‘KLG’ zal 

dit seizoen onder meer een 

prominente plaats gaan innemen 

op de achterkant van het voetbal-

shirt. Het familiebedrijf, voortge-

komen uit Kuijken Internationaal 

Transport, beschikt over vijftien 

eigen vestigingen in vier landen. 

In 2014 was de groep met ruim 

750 medewerkers goed voor een 

omzet van 135 miljoen euro. KLG 

Europe is gespecialiseerd in 

groupage-diensten over geheel 

Europa. Daarnaast verzorgt KLG 

zeevracht, intermodaal vervoer en 

warehousing. 

Transportbedrijf St. van den Brink 

sloot onlangs opnieuw een 

contract af met BP Nederland en 

Dalhuisen Olie. Het contract 

betreft levering van brandstoffen 

en smeermiddelen op de verschil-

lende thuislocaties en het 

afnemen van brandstoffen en 

ondersteunende diensten 

middels de BP PLUS Tankpas. Het 

meerjarig contract is een vervolg 

op de bestaande, langdurige 

samenwerking. St. van den Brink 

is gespecialiseerd in koel- en 

vriestransport, heeft 750 mede-

werkers in dienst en beschikt over 

450 vrachtwagens. 

Geodis Road Nederland uit 

Lekkerkerk heeft er zes Renault 

Trucks T met 460 pk bij. Het 

betreft Sleepercab-uitvoeringen 

die worden ingezet voor contai-

ner trucking activiteiten. Geodis 

Road Nederland is actief in de 

Benelux en Noord-Frankrijk en 

richt zich op vier sectoren: 

chemie, gas, bulkbier en contai-

ner trucking. De stap naar Euro 6 

was voor het bedrijf noodzakelijk 

vanwege ritten van en naar de 

Maasvlakte. 

BEDRIJFSNIEUWS

Miljoenen Ne-
d e r l a n d e r s 
hebben er zich 
vele tientallen 
jaren over ver-
baasd. Ze re-

den, terugkerend van vakantie, in een lekker 
tempo de Duitse Autobahn af naar Venlo om, 

bij de Noord-Limburgse stad aangekomen, te 
moeten vaststellen dat hun mooie vierbaans 

weg was veranderd in een moeizame kruip-door-
sluip-doorverbinding door ongeveer half Venlo 

heen. Duitse automobilisten op weg naar de Ne-
derlandse stranden vroegen zich zelfs, eenmaal in 

Venlo aangekomen, angstig af of Nederland eigenlijk 
wel snelwegen kende.

In april 2012 kwam er een einde aan deze absurde ver-
keerssituatie op de grens tussen beide landen. Ver-
keersminister Melanie Schultz van Haegen opende met 
haar toenmalige Duitse ambtsgenoot, Peter Ramsauer, 
ongeveer de kortste autosnelweg van Nederland, de 
A74, die doorgaand verkeer netjes naar de Duitse A61 
leidde zonder dat half Venlo stapvoets moest worden 
doorschreden. Het scheelde Venlo op jaarbasis wel an-
derhalf miljoen vrachtautoritten door zijn bebouwde 
kom, wist Schultz voor te rekenen.
Daarvoor was welgeteld 2,5 kilometer nieuw vierbaans 
asfalt nodig. Dat het nog zo lang moest duren voor die 
weg er lag, is des te verwonderlijker als men bedenkt 
dat Venlo tot de meest ‘Europese’ steden van Neder-
land behoort. Wie denkt dat het middeleeuwse stadje 
Valuas tot dé Nederlandse logistieke hotspot is uitge-
groeid omdat daaraan specifi ek in eigen land grote be-
hoefte zou bestaan, is volledig abuis. Het Venlose ver-
zorgingsgebied is veel groter dan het noorden van 
Limburg en misschien een stukje Brabant. Venlo is een 
schakel tussen de grote zeehavens aan de Noordzee en 
een achterland dat zich, via het eigen Limburg en het 
Duitse Ruhrgebied, tot Noord-Italië en delen van Oost-
Europa uitstrekt. Het is een prominente locatie in de be-
roemde ‘logistieke banaan’, die havengeleerden ooit op 
de kaart van Europa uitstippelden tussen de ‘Westha-
vens’ en de Italiaanse industriegebieden.
Venlo behoort, al is zijn beroemdste bewoner Geert 
Wilders, tot de bevoorrechte streken van Europa die 
zich ‘Euregio’ mogen noemen. Hier geldt de landsgrens 
niet als obstakel, maar als een ooit getrokken lijn op de 
kaart, die bis-, hertog- en vorstendommen van elkaar 
onderscheidde en tegenwoordig de nationale staten in 
de Europese Unie. Venlo is zo’n landsgrensoverschrij-
dende samenwerking samen met onder meer Venray, 
Roermond en Weert en, aan Duitse kant, Neuss, Mön-
chengladbach, Nettetal en een deel van Kleef.
Deze Euregio, Rijn-Maas Noord/Rhein-Maas Nord ge-
heten, werd in 1978 opgericht als vrijwillig samenwer-
kingsverband en is sinds 2004 een publiekrechtelijke 
organisatie, die op Duits recht is gestoeld, maar aan bei-
de zijden van de grens erkenning geniet. De gemeenten, 
districten, kamers van koophandel, arbeidsbureaus en 
op sommige terreinen ook scholen in dit gebied werken 
samen op terreinen als de economie, de grensover-
schrijdende arbeidsmarkt, de infrastructuur, openbare 
veiligheid, taal en cultuur, natuur en milieu.

Venlo is welbeschouwd heel wat meer 
verbonden met Noordrijn-Westfalen dan 

met Friesland, hoewel het met de Duitse 
deelstaat niet en met de Nederlandse provin-

cie wel in één staat is opgenomen. Wie wil weten 
wat dit inhoudt, moet simpelweg een keer naar Ven-

lo gaan en ervaren dat hij in menige winkel eerst in het 
Duits wordt aangesproken en daarna pas in het Neder-
lands.

Meer dan een grenspost
Het was de Europese eenwording die Venlo op de land-
kaart zette als meer dan een grenspost bij het land van 
de voormalige bezetter. Op een mooie dag kwamen 
mensen uit Venlo en omgeving over de vloer bij de bu-
ren uit Noordrijnland, en omgekeerd. Dat smaakte naar 
meer. In de aspergetijd ging soep van deze groente in 
Limburg geleidelijk ook ‘Spargelsuppe’ heten en het 
woord kiloknaller is voor een Duitser, zelfs al ontbreekt 
de hoofdletter, prima ‘nach zu volziehen’. Wie over-
weegt een nieuw bankstel aan te schaff en, oriënteert 
zich tegenwoordig aan beide zijden van de grens. Een 
aannemer uit Niederkrüchten komt met hetzelfde ge-
mak zonnepanelen aanbrengen op een dak in Susteren 
als in Geldern. Diens collega uit Roosteren doet dat ook 
met plezier in Straelen.
Juist daarom maken ze zich in Venlo en omgeving, en in 
heel wat andere Nederlandse streken die van een Eure-
gio deel uitmaken, zorgen over de snelwegtol die volgend 
jaar in Duitsland dreigt te worden ingevoerd voor perso-
nenauto’s. Die verkleint in feite het gebied van de Eure-
gio, omdat je ineens een vignet moet gaan kopen voor 
heel Duitsland, terwijl de concurrent van over de grens 
dat niet hoeft voor welk deel van Nederland dan ook.
De honderd-en-nog-wat euro die zo’n Duits jaarvignet 
straks gaat kosten, is misschien geen onoverkomelijk 
probleem. Maar in de marge kan de ‘Pkw-Maut’ wel de-
gelijk verschil maken. Dat geldt ook voor de accijnsver-

hoging voor autobrandstof die in Nederland is inge-
voerd. Het is voor Venlonaren maar een paar kilometer 
rijden om bij de eerste de beste pomp over de grens aan-
zienlijk goedkoper te tanken. Veel pomphouders nabij de 
Nederlandse grenzen zijn even niet blij met de Euregio-
nale of Europese gedachte, al heeft de sterke daling van 
de olieprijs in het laatste jaar hun leed wel iets verzacht.

Ecocombi
Je woont dus in een Euregio en toch zijn er de pijnpun-
ten, die vooral door de nationale staatsgrenzen worden 
veroorzaakt. Neem nu de weigerachtige houding die 
Noordrijn-Westfalen heeft aangenomen tegenover de 
‘landelijke’ Duitse proef met de ecocombi. De deelstaat 
is hierin uiterst principieel en volgt de ‘offi  ciële’ uitleg 
van de Europese regels: een voertuig van 25,25 meter 
lengte komt in z’n geheel de staatsgrens niet over. De 
combinatie moet voor de Nederlands-Duitse grens 
worden opgesplitst in kleinere combinaties, die elk af-
zonderlijk wél Noord-Rijnland mogen binnenrijden.
Dat betekent bijvoorbeeld dat bloemenvervoerders die 
een rit maken naar de veiling van FloraHolland in het 
Duitse Herongen, vlak over de grens bij Venlo, voor het 
laatste traject in de praktijk geen gebruik kunnen ma-
ken van hun ecocombi’s. Het gevolg ervan is een hoger 
brandstofgebruik en dus een grotere emissie van broei-
kasgassen. Laat ‘duurzaamheid’ nu net het argument 
zijn van de Landesregierung in Düsseldorf om ecocom-
bi’s te blijven verbieden. Ze zouden lading afsnoepen 
van spoor en binnenvaart.
In de euregio’s doen mensen, bedrijven en instellingen 
samen heel mooie dingen. Ze zoeken de kracht van die 
eigen, grensoverschrijdende regio. In Rijn-Maas Noord 
is bijvoorbeeld onlangs onderzocht of er langzamerhand 
niet te veel multimodale terminals aan het ontstaan zijn. 
De conclusie van deze zogeheten HARRM-studie was 
een kort maar krachtig ‘nee/nein’. Deze Euregio trekt nog 
steeds aanhoudend meer  – internationale – containerla-
ding aan en moet er juist voor zorgen dat deze nog veel 
meer intermodaal wordt vervoerd. Het is een ‘sanitaire’ 
functie die Euregio’s op het lijf is geschreven.

De Duitse snelwegtol 

verkleint in feite het gebied 

van de Euregio.
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De Zeeuwse zaak gaat over in 2007 
afgesloten fi nanciering van een 
nieuw schip, de ‘Ganzestad’, waar-
bij er sprake was van overdekking, 
ofwel overhedging. Die ontstond 
doordat de ondernemer eind 2008, 
na het uitbreken van de kredietcri-
sis, besloot om een  goedkoper 
schip te kopen dan waarvoor hij een 
jaar eerder een hypothecaire lening 
had afgesloten. Daardoor ontstond 
de zogenoemde overhedging van 1,8 
miljoen euro. Ganzestad kon daar 
alleen van af door Rabobank de ont-
stane negatieve waarde van de ren-
teswap, ongeveer twee ton, te ver-
goeden. Dat gebeurde eind 2009 in 
de vorm van een aangepaste over-
eenkomst.
Vervolgens, bijna vijf jaar later, 
heeft Hanzestad op advies van zijn 
advocaat de hele renteswap-over-
eenkomst ‘buitenrechtelijk’ vernie-
tigd en terugbetaling van alle be-
taalde bedragen geëist, bij elkaar 
ongeveer zes ton. De Rabobank 
heeft zich daar, uiteraard, uit alle 

ROB MACKOR

De rechtbank Zeeland West-Bra-
bant heeft begin deze maand in 
een tussenvonnis bepaald dat een 
binnenschipper een renteswap-
contract met de Rabobank te-
recht heeft ontbonden.

Het is voor het eerst dat een rechter 
zo’n contract volledig heeft ontbon-
den, waardoor de bank in principe 
verplicht is om alle ontvangen rente 
terug te betalen. De rechter kwam 
tot dat oordeel omdat de Rabobank 
niet aan zijn ‘bijzondere zorgplicht’ 
heeft voldaan. In eerdere rente-
swapzaken zijn banken wel veroor-
deeld tot schadevergoeding wegens 
wanprestatie, waarna partijen in 
een aantal gevallen tot een schik-
king kwamen.
Als de rechter het voorlopige oor-
deel in het eindvonnis bekrachtigt, 
kan dat verstrekkende gevolgen 
krijgen voor de hypotheekbanken, 
met name Rabobank en in mindere 

mate ING en ABN Amro. Die heb-
ben tot aan het crisisjaar 2008 op 
grote schaal hypotheken met een 
variabele rente in combinatie met 
renteswaps verkocht. Dat geldt on-
der meer voor binnenvaartbedrij-
ven, waarvan er een fors aantal ge-
bruik gemaakt hebben van deze 
fi nancieringsconstructie.
Daarmee dachten de betrokken be-
drijven zich in te dekken tegen stij-
gende rentelasten, maar het omge-
keerde gebeurde. Doordat de rente 
sterk daalde, werden er grote verlie-
zen geleden op de renteswaps. Die 
moesten worden bijgepast door de 
klant. Vooral midden- en kleinbe-
drijven zijn daar het slachtoff er van 
geworden, onder meer veel onder-
nemingen in de binnenvaart en de 
agrarische sector.
Financieel adviseur Frank Wijn, die 
zich al jaren lang met deze materie 
bezighoudt, is ervan overtuigd dat 
deze zaak grote gevolgen krijgt voor 
de hypotheekbanken. De uitspraak 
opent volgens hem mogelijkheden 

voor tal van andere bedrijven om 
claims in te stellen omdat de ont-
binding van het contract de Rabo-
bank verplicht om alle ontvangen 
rente terug te betalen. Wijn gaat er 
daarbij van uit dat de strekking van 
het tussenvonnis overeind blijft in 
het eindvonnis.
Hij omschrijft de omvang van de ren-
teswapproblematiek als ‘de woeker-
polis-aff aire maal honderd’. Volgens 
hem proberen de Nederlandse ban-
ken de problematiek te bagatellise-
ren met de stelling dat het alleen om 
kleine bedrijven gaat. Wijn: ‘Maar 
dat is niet zo, deze problematiek 
speelt ook bij grote bedrijven. Maar 
alleen al bij de kleine bedrijven gaat 
het om 4 miljard euro’. 

‘Fantastisch nieuws’
De Amsterdamse advocaat Jasper 
Hagers van kantoor Blenheim Advo-
caten, die het grootste deel van zijn 
tijd aan renteswapzaken besteedt, 
noemt de uitspraak van de Zeeuwse 
rechtbank ‘fantastisch nieuws’ maar 

verbaast zich er wel over dat de ont-
binding is gebaseerd op de bijzonde-
re zorgplicht van de bank. Hij gaat er 
van uit dat de bank hoe dan ook ho-
ger beroep aantekent, als de strek-
king van het tussenvonnis overeind 
blijft in het eindvonnis. 
Hij waagt zich niet aan een schat-
ting van de omvang van de proble-
matiek in de binnenvaart. ‘Bijna ie-
dere klant kreeg een renteswap 
aangesmeerd: Ik zie van alles voor-
bij komen van systeemplafonds en 
varkenshouders tot aan binnen-
schippers.’ Ook brancheorganisatie 
BLN blijkt er nauwelijks zicht op te 
hebben. Een woordvoerder zegt dat 
BLN te weinig juridische en fi nanci-
ele expertise in huis heeft om leden 
zelf bij te staan, mede omdat elk ge-
val op zichzelf staat. De organisatie 
verwijst leden in principe door naar 
Blenheim. Jaspers: ‘Wij voeren geen 
collectieve actie, maar behandelen 
nu veel individuele problemen die 
vaak relatief snel kunnen worden 
opgelost.’

Renteswapcontract 
in de prullenmand
RECHTSZAAK  Rabobank heeft als adviseur van binnenschipper gefaald

Mkb-bedrijven, waaronder veel binnenschippers, hebben forse verliezen geleden door de hun verkochte renteswaps. Foto: Bernadet Gribnau
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Ook met uw tweet in de 

krant? Met #NTnl springt u 

meer in het oog. Blijf op de 

hoogte en volg deze krant 

op twitter.com/ntnl

18.4 million #trucks, vans 

and #buses were registered 

globally in 2014, Europe 

accounted for 13.3% 

@ACEA_eu

Bezoek Calais was goed! 

Situatie ter plekke beoor-

deeld. Ondanks veiligheids-

maatregelen zal transport-

sector nog veel hinder 

ondervinden.

@ArthVanDijk

#A12 #waddinxveen 

#kamasutrabeurs #Recla-

mechecker. Lekker die 

reclamezuil voor onze neus! 

pic.twitter.com/

OqheEUw48A 

@VanUdenLT 

We’ve improved our 

East-West Network. How 

does this impact you? Click 

here for more info 

http://bit.ly/1Mw4852  

@MaerskLine 

Zo zag de aanleg van de 

#Maasvlakte2 eruit. 5000 

hectare extra voor groei & 

banen: https://vimeo.

com/133638106 . 

@nieuwsez 

Onze chauffeur Piet heeft 

afgelopen wk 20x vrachtwa-

gen vol bloemen vervoerd 

voor nationale zomerbloe-

mententoonstelling http://

nzbt.nl @MarianneDWL

Houd het Sail-gevoel nog 

vast! Kom op 5 en 6 

september kijken naar de 

clipper @Stad_Amsterdam 

bij @schpvrtmsm! 

@schpvrtmsm 

 Klap voor containerhaven 

Hamburg

 Fusie China Shipping en 

Cosco heeft grote 

gevolgen voor allianties

 2M maakt nieuw 

Oost-West dienstnetwerk 

bekend 

 ‘Maersk Line en MSC veel 

te laat met schrappen 

capaciteit’

 Havenbedrijf koopt 

Plesmanhuis

 Nieuwe sluis 

Panamakanaal lekt 

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

De bank moet zijn klant beschermen 

tegen gebrek aan inzicht.

macht tegen verzet en hield vast aan 
de oorspronkelijke overeenkomst. 
Daarop is Hanzestad naar de rech-
ter gestapt met de eis tot vernieti-
ging dan wel ontbinding van de 
overeenkomst.
De rechtbank gaat echter niet over 
tot vernietiging omdat Hanzestad 
niet ‘gedwaald’ had, toen het bedrijf 
medio 2007 de contracten met de 
Rabobank ondertekende. In zijn 
vonnis steunt de rechtbank het uit-
voerige betoog van de bank dat het 
bedrijf uitgebreid is voorgelicht over 
de risico’s die verbonden waren aan 
het renteswapproduct. Hanzestad 
had daar ook voor getekend en daar-
mee bevestigd dat de bank uitdruk-
kelijk had gewezen op de risico’s en 
dat het bedrijf die volledig begreep.

Bijzondere zorgplicht
Niettemin is de bank volgens Gan-
zestad ernstig tekortgeschoten, on-
der meer omdat die niet uitdrukke-
lijk had gewaarschuwd voor de 
gevaren van een rentedaling en voor 

overhedging. Meest opmerkelijk is 
echter het argument ‘dat Rabobank 
nagelaten had aan Ganzestad mee 
te delen dat zij jarenlang de Euribor 
rente (waar de swap op was geba-
seerd – red.) heeft gemanipuleerd, 
zoals inmiddels een feit van algeme-
ne bekendheid is’. De rechter neemt 
dat betoog niet over en voegt er 

zelfs aan toe dat Hanzestad zelf het 
initiatief had moeten nemen om de 
overeenkomst te doorgronden als 
er dingen onduidelijk waren.
Toch is dat volgens de rechter alle-
maal niet genoeg omdat de Rabo-
bank niet alleen optrad als krediet-
verstrekker, maar ook als adviseur. 

In die rol heeft de bank als ‘een bij 
uitstek deskundig te achten professi-
onele fi nanciële dienstverlener’ een 
‘bijzondere zorgplicht’ te vervullen. 
De rechtbank doet daar zelfs nog een 
schepje bovenop met het argument 
dat de bank zijn klant moet bescher-
men tegen ‘de  gevaren van lichtvaar-
digheid of gebrek aan inzicht aan de 

zijde van de klant’. Juist op dat punt 
is Rabobank volgens de rechter te-
kort geschoten. Die wist dat de kans 
op overhedge reëel aanwezig was, 
maar heeft Hanzestad daar niet voor 
gewaarschuwd.
De rechtbank verwerpt verder het 
verweer van Rabobank dat Hanze-

stad veel te laat bezwaar heeft aan-
getekend, namelijk zo’n zeven jaar 
na het ondertekenen van de oor-
spronkelijke overeenkomst, en dat 
de zaak daarmee verjaard is. Die 
vlieger gaat niet op omdat het be-
drijf niet wist dat er voor de bank 
een bijzondere zorgplicht gold. Dat 
is het bedrijf begin 2014 door zijn 
advocaat verteld en vervolgens is 
het bedrijf direct in het geweer ge-
komen. Pas vanaf dat moment is de 
verjaringstermijn van vijf jaar inge-
gaan, aldus het tussenvonnis.
Hoewel met dit alles de eis van Han-
zestad, ontbinding van het rente-
swapcontract, wordt toegewezen, is 
nog niet duidelijk of Rabobank het 
totaal geëiste bedrag van 6,5 ton 
moet terugbetalen. De rechter is het 
met de bank eens dat Hanzestad die 
claim ‘op geen enkele wijze’ heeft  
onderbouwd. Die krijgt alsnog de 
gelegenheid die ‘te specifi ceren, te 
onderbouwen en zo nodig met stuk-
ken te staven’. Op 9 september 
wordt de zaak voortgezet.
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TRANSPORT COMPLEET 
1 T/M 3 SEPTEMBER
Bezoekers kunnen ook dit jaar in Go-

rinchem volop productinnovaties 

verkennen en deelnemen aan work-

shops, lezingen én activiteiten op 

het buitenterrein. 

• evenementenhal.nl/
transportcompleet

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. Daar praten we 

over in Terneuzen. 

• nieuwsbladtransport.nl/events

RTM PORT PARTY 
4 SEPTEMBER 
Zo’n 1.200 havenfans komen samen 

in de Cruiseterminal Rotterdam om 

een feestje te vieren. Heb jij hart 

voor de haven van Rotterdam en zin 

in een feestje waar je ook kunt net-

werken, wees er dan zeker bij!

• rtmportparty.nl

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 excursies. 

• wereldhavendagen.nl

SESSIE FINANCE, CONTROLLING 
THE SUPPLY CHAIN 
10 SEPTEMBER
De veranderende marktomstandig-

heden vragen veel van de fi nancieel 

professional. Hierover wordt op 

deze sessie gepraat. Natuurlijk valt 

er ook te netwerken. 

• nieuwsbladtransport.nl/events

AGENDA

RAAD & RECHT

De wegblokkades in Frankrijk en België zijn wekelijks in het 
nieuws. Wat betekent dit voor de wegvervoersector? De eige-
naar van de goederen in de vrachtauto kan schade lijden als de
goederen te laat aankomen. Denk bijvoorbeeld aan een fabriek 
die stil komt te liggen omdat materialen te laat aankomen. Kan 
de eigenaar hiervoor de vervoerder aanspreken?

Een internationaal wegvervoerder is op grond van het CMR-
Verdrag tegenover zijn opdrachtgever aansprakelijk voor 
vertraging in de afl evering van goederen. Als de opdrachtgever 
de vervoerder aanspreekt voor de vertragingsschade, moet de 
vervoerder dus in principe schadevergoeding betalen. Er zijn 
echter enkele escapes.

1. Vergoeding beperkt tot de vrachtprijs
De schadevergoeding bij vertraging is beperkt tot de vracht-
prijs, tenzij de vertraging is veroorzaakt door opzet of ‘bewuste 
roekeloosheid’ van de vervoerder. Dat laatste is niet snel het 
geval. Te denken valt bijvoorbeeld aan een chauff eur die tegen 
de afspraak in de wagen expres stilzet om thuis te gaan zitten 
terwijl hier geen enkele reden voor is. Dat speelt natuurlijk niet 
bij blokkades door boeren. Hier kan de chauff eur weinig aan 
doen.

2. Korte termijn voor instellen vordering
De opdrachtgever moet binnen 21 dagen na afl evering bij de 
vervoerder melden dat hij (mogelijk) vertragingsschade gaat 
vorderen. Doet hij dat niet, dan is hij te laat en hoeft de
vervoerder niets meer te betalen.

3. Beroep op overmacht
Een andere mogelijkheid van de vervoerder om onder zijn aan-
sprakelijkheid uit te komen is een beroep op overmacht. Van 
overmacht is volgens de Nederlandse jurisprudentie kort
gezegd sprake als er schade optreedt terwijl de vervoerder alle 
‘redelijkerwijs van hem te vergen maatregelen had genomen 
om de schade te voorkomen’. 
In de Nederlandse rechtspraak is helaas weinig bekend over 
de vraag of de vervoerder zich op overmacht mag beroepen bij 
vertraging door bijvoorbeeld een afgesloten snelweg. Uit de 
rechtspraak in Nederland blijkt dat de volgende factoren van 
belang zijn:
• de voorzienbaarheid van de afsluiting bij vertrek;
• de kennis van de chauff eur over de afsluiting terwijl hij 

onderweg is;
• de maatregelen die de vervoerder/chauff eur heeft genomen 

om de vertraging te voorkomen (had hij gemakkelijk een 
andere route kunnen nemen?).

Voor een succesvol beroep op overmacht moet de vervoerder 
in ieder geval aantonen dat er daadwerkelijk een afsluiting was. 
Dat kan bijvoorbeeld door een persbericht of krantenartikel te 
tonen. Verder moet de vervoerder aantonen dat de chauff eur 
onderweg voldoende heeft geïnformeerd naar de toestand op 
zijn route. Als de vervoerder kan aantonen dat de afsluiting 
voorafgaand aan het transport nog niet bekend was én de
chauff eur geen (redelijke) andere route had kunnen nemen, 
dan is een beroep op overmacht mogelijk en hoeft de vervoer-
der dus geen schadevergoeding te betalen voor de vertraging.

ANNEMIEKE SPIJKER
aspijker@akd.nl

Schade door blokkades

T

AUTOMATISERING  Overtreding exportregels kan grote gevolgen hebben

RICHARD GROENENDIJK, 
GENERAL MANAGER 
VAN AEB NEDERLAND

Exporterende bedrijven hebben 
te maken met een stevige uitda-
ging als het om compliance gaat. 
Met name de beperkingen die na-
tionale en internationale overhe-
den opleggen ten aanzien van het 
leveren van goederen of diensten 
aan verschillende landen, aan be-
drijven of aan personen zijn com-
plex en veranderen regelmatig.

De complexiteit is een van de rede-
nen waarom 10 tot 15% van de dou-
aneaangiften fouten bevatten.
Gaat het om relatief onschuldige 
foutjes in een aangifte, dan vallen de 
risico’s vaak nog wel mee. Heel an-
ders is de situatie als de strenge re-
gels ten aanzien van exportbeperkin-
gen worden overtreden. Het gaat 
dan om leveringen van specifi eke 
goederen of diensten aan personen, 
bedrijven of landen waarvoor beper-
kingen gelden. Dan zien we dat de 
Nederlandse overheid zomaar een 
boete van maximaal 460.000 euro 
per fout kan opleggen. Dat is welis-
waar een stevig bedrag, maar het valt 
in het niet bij de boetes die andere 
landen kunnen uitdelen aan bedrij-
ven die de regels overtreden. De be-
perkingen die overheden instellen 
zitten niet alleen vaak ingewikkeld in 
elkaar, maar ze veranderen ook re-
gelmatig. Wie niet goed oplet, loopt 
hier dus stevige risico’s.

Vroeg in het proces
Een van de weinige oplossingen voor 
de omgang met dit probleem is het 
installeren van software die voor-
komt dat onbedoeld, en dus onver-
hoopt, niet-toegestane leveringen 
worden gedaan. Die software moet 
niet pas alarm slaan bij het doen van 
de douaneaangifte; de controle of 
een bepaald product of dienst wel 
geleverd mag worden aan de bestel-
lende persoon of een partij in het be-
treff ende land, moet al vroeg in het 
werkproces plaatsvinden. Op het 
moment dat een medewerker een 
bedrijfsnaam of een persoon als 
klant aanmaakt, dient al gecontro-
leerd te worden of dit eigenlijk wel 
mag. Zo kun je voorkomen dat aller-
lei processen voor verkoop en leve-
ring in gang worden gezet die achter-
af helemaal niet nodig waren omdat 
de levering simpelweg verboden is.

Regels checken
Degelijke software werkt met data-
bases, gevoed met de lijsten van 
beperkende maatregelen die alle 

relevante overheden hebben opge-
steld. De gegevens die de mede-
werker van een exporterend bedrijf 
invoert, worden met de inhoud van 
de database vergeleken. Die proce-
dure is complexer dan je op het 
eerste gezicht zou verwachten. 
Verdachte personen weten immers 
dat zij op dit soort lijsten staan en 
gebruiken dus allerlei trucs om 
niet herkend te worden. De contro-
le dient dus intelligent te zijn en 
niet simpelweg een match van – 
zeg – voornaam, achternaam of be-
drijfsnaam te zijn. Er dient veel 
breder gekeken te worden naar bij-
voorbeeld aliassen of verbasterin-
gen die al eerder zijn gebruikt. 
Slimme algoritmen in het IT-pro-
duct voeren continu deze contro-
les uit en bepalen zo of de betref-
fende persoon of het bedrijf al of 

niet in de content voorkomt.
Algoritmen spelen nog een andere 
rol bij deze content. De leveranciers 
van de specialistische software hou-
den lijsten bij van tal van overhe-
den. Denk daarbij niet alleen aan de 
landen binnen de EU, maar ook de 
Verenigde Staten, Zwitserland, Ja-
pan en Australië. Het gaat daarbij 
om heel veel documenten en per 
lijst gaat het om zeer veel informa-
tie. Deze informatie handmatig bij-
houden en verwerken is ondoenlijk. 
Toch is het voor de gebruikers van 
de software van cruciaal belang dat 
zij altijd voorzien zijn van actuele 
content. Dat lukt alleen door op ba-
sis van algoritmen continu de door 
de genoemde overheden gepubli-
ceerde lijsten te scannen. Iedere 
mutatie wordt hierbij vastgesteld. 
Soms gaat het om heel kleine din-

Compliance bij export 

In 10 tot 15% van de douaneaangiften zitten fouten. Foto: Novum/Cees van der Wal
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Edwin Lammers 

(41) is per 1 

september 

hoofd van de  

afdeling  

Breakbulk van 

het Havenbe-

drijf Rotterdam. 

Lammers is afkomstig van Sohar 

Industrial Port Company, een joint 

venture van het Havenbedrijf en 

het sultanaat van Oman. Hij was 

daar zes jaar lang commercieel 

manager. Daarvoor was Lammers 

in diverse functies werkzaam bij 

onder andere de Waalhaven 

Group, Verbrugge Terminals en 

Seaport Moerdijk Stevedoring.

Voormalig 

Koninklijke 

Schuttevaer-

directeur Kees 
de Vries verlaat 

BLN-Koninklijke 

Schuttevaer 

(KSV) vanwege 

een ‘verschil van inzicht dat niet 

overbrugbaar is gebleken’. De 

Vries was sinds 1989 werkzaam 

bij KSV en functioneerde twintig 

jaar lang als directeur. Na de 

samenvoeging van BLN en KSV 

ging hij voor de nieuw gevormde 

organisatie als directeur Nau-

tisch, Technisch & Infra aan de 

slag. Specifi eke redenen zijn niet 

opgegeven voor het vertrek. In 

een verklaring wordt gemeld dat 

er een onoverbrugbaar verschil 

van inzicht met de werkgever is. 

Niet uitgesloten is dat hij op 

verzoek wel werkzaamheden 

blijft verrichten voor de werkor-

ganisaties zoals BVB, COV, BTB en 

BND. 

Vladimir Jakoenin is opgestapt 

als topman van de Russische 

staatsspoorwegmaatschappij 

RZD. Jakoenin (67) gaat Kalinin-

grad vertegenwoordigen in de 

Russische Federatieraad. De 

RZD-topman wordt opgevolgd 

door Oleg Valentinovitsj 
Belozerov. De afgelopen tijd lag 

Jakoenin onder vuur van de 

Russische oppositie, die hem 

beschuldigde van zelfverrijking. 

Jakoenin geldt in de Russische 

pers als vertrouweling van 

president Vladimir Poetin en als 

een van de zwaargewichten in de 

Russische economische politiek. 

Jakoenin nam in 2005 het roer bij 

RZD over. 

Ceva Logistics 

heeft Arjan 
Kaaks be-

noemd tot 

Chief Financial 

Offi cer (CFO). 

De huidige 

CFO, Rubin 
McDougal, gaat binnenkort met 

pensioen. Hij blijft nog even om 

de nieuwe fi nanciële topman in 

te werken. Kaaks komt van 

Maxeda DIY Group (eigenaar van 

onder andere Praxis) waar hij ook 

CFO was en lid van de Raad van 

Bestuur. Eerder was hij COO en 

CFO bij sportmerk O’Neill Group 

en bij Koninklijke Grolsch. 

Judith de Witte is een nieuw 

gezicht in het bestuur van de 

vereniging Logistiek management 

(VLM). Als algemeen bestuurslid 

van VLM heeft ze communicatie, 

nieuwe media en de evenemen-

ten in haar portefeuille. Ze gaat 

zich bezighouden met evenemen-

ten van VLM: de uitreiking van de 

scriptieprijs, het jaarcongres en 

het gala van de logistiek.

De Belg Philippe-John Lantin, 

vicepresident van DSV voor de 

opkomende markten, heeft de 

Deense groep verlaten. Hij werkt 

nu voor de groep Amphenol, 

waart hij Group Controller wordt. 

PERSONALIA

nieuwsbladtransport.nl/informatie/mensen

gen die automatisch kunnen wor-
den aangepast in de databases, maar 
vaak ook gaat het om wijzigingen 
die niet volautomatisch kunnen 
worden overgenomen. Daarom zet-
ten leveranciers ook juristen in die 
dit soort grotere mutaties handma-
tig analyseren en beoordelen.

140 gevallen per jaar
Dat is de enige manier om als bedrijf 
zeker te weten dat de content op ba-
sis waarvan beslissingen worden ge-
nomen of aan bepaalde klanten wel 
of niet geleverd kan worden ook 
daadwerkelijk correct is. De 
460.000 euro die de Nederlandse 
overheid als boete oplegt, is laag in 
vergelijking met de sancties die bij-
voorbeeld de Verenigde Staten han-
teren. Daar kan de boete zo ver op-
lopen dat de continuïteit van de 

betrokken onderneming in gevaar 
komt.
Helaas zien we steeds weer dat veel 
bedrijven in Nederland het compli-
ance-probleem onderschatten. Veel 
ondernemingen checken vooraf 

niets en hebben bovendien het 
doen van douaneaangiften aan hun 
logistieke partner uitbesteed. Dat is 
heel gevaarlijk, want veel douane-
aangiftes bevatten fouten. Het is be-

langrijk te onderkennen dat niet de 
logistiek partner maar het bedrijf 
zelf hier verantwoordelijk voor is. 
Omdat ondernemers zich die ver-
antwoordelijkheid vaak niet bewust 
zijn, betrapt de Nederlandse over-

heid jaarlijks ongeveer 140 bedrij-
ven op overtreding van exportbe-
perkende maatregelen. Met alle 
fi nanciële en andere gevolgen van 
dien – denk aan reputatieschade.

 te complex

Een bedrijf is zelf verantwoordelijk 

voor zijn douane-aangifte.

NIEUWSBLAD TRANSPORT  26 AUGUSTUS-1 SEPTEMBER 2015



20 De Marge

Premier Mark Rutte tijdens het 
Nationale Sail Debat.

We moeten 
terug naar de 
sfeer van de 
Gouden Eeuw.

COLUMN

Martin Bril zou dit veel beter hebben opgeschreven, als hij in 
2009 niet voor een akelig akkefi etje naar boven was geroepen. 
Maar wie veel in Frankrijk heeft gereden en dat nu voor de 
verandering ook eens in Engeland heeft gedaan, ontkomt er 
niet aan. Daarom neem ik de honneurs maar waar voor de grote 
kortebaanschrijver, die – wat een rare naam eigenlijk – uitblonk 
in het waarnemen.

Het onderwerp is dus de Rotonde. De Fransen zweren erbij en 
zelfs het vrachtverkeer over hun secundaire wegen, de routes 
nationales en départementales, neemt met een zekere zwier 
het kleine rondje dat naar drie, vier of vijf afslagen voert. Judy 
en ik kwamen op een dag op een rotonde met vier afslagen, die 
allemaal, ongelogen, ook naar Parijs voerden. Daar moesten we 
niet heen. Rij nog maar een rondje, zei ik, met het kaartenboek 
op schoot. En daarna: pak die maar.

Dat is het voordeel van de Rotonde. Wielrenners beweren er 
een pesthekel aan te hebben, maar dat is niet helemaal eerlijk. 
Soms zie je renners zomaar vijftig plaatsen opschuiven door de 
‘andere kant’ te nemen. Het hele peloton gaat naar Parijs, maar 
je kunt dus op een slimme manier twintig meter afsnijden, als 
je bijvoorbeeld met de klok meerijdt, zoals de Britten doen, en 
niet er tegenin, wat in Frankrijk de norm is.

Aan de overzijde van het Kanaal maken rotondes deel uit van 
het hoofdwegennet. Je meent zestig mijl ongestoord te kunnen 
doorrijden, maar nee: over een halve mijl komt er een nieuw 
beslismomentje. Meestal beveelt mevrouw Tomtom/Garmin 
dan aan om op de rotonde de tweede afslag te kiezen. Dat 
betekent meestal in wezen: rechtdoor. Evengoed sta je soms 
minuten stil omdat verkeer op de rotonde nu eenmaal voor-
rang heeft.

Een autoreis van honderd mijl hoeft in Nederland maar een 
kleine twee uur te duren. In Duitsland en Frankrijk kom je 
met anderhalf uur al een heel eind. In Engeland haal je echter 
maar de helft van het gemiddelde van die drie landen. Dat 
komt doordat de Britten nauwelijks echte snelwegen kennen, 
met ‘fl y-overs’ en ordentelijke op- en afritten. Maar van hun 
roundabouts maken ze wel fl eurige ‘English country gardens’, 
dat is ook weer zo. Martin Bril had het zeker waargenomen.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

De rotonde

OCX Forwarding hoopt binnen en-
kele weken de Nederlandse primeur 
te brengen van een rechtstreekse 
groupagedienst op Cuba. Het Rid-
derkerkse expeditiebedrijf wil Ha-
vana toevoegen aan een groot aan-
tal andere bestemmingen in het 
Caribisch Gebied. Tot nu toe stuur-
de OCX alleen volle containerladin-
gen naar het moeilijk toegankelijke 
Cuba.
De nieuwe dienst met Melfi  Lines is 
een gevolg van een vergunning die 
de Cubaanse agent van OCX heeft 
gekregen voor het vervoer van la-
ding tussen kade en douaneloods. 
‘Slechts twee bedrijven hebben een 
vergunning gekregen om nog niet 
ingeklaarde lading te trucken tus-
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sen het schip en een douaneloods. 
Alesi SA, onze agent, is er een van’, 
zegt Jan E. Overbosch, directeur 
van OCX.
OCX heeft zijn diensten vooral ge-
richt op de huidige en voormalige 
Nederlandse koloniën: Oranjestad 
op Aruba, Willemstad op Curaçao, 
Saba, St. Maarten, Bonaire en Para-
maribo.
Het Caribische pakket dat OCX nu 
behandelt, zijn de oude diensten 
van Continex, een dochter van 
Multi port.
Overbosch omschrijft het Caribisch 
gebied als een moeilijke markt; de 
koek is verdeeld en groeit niet. De 
OCX-directeur ziet zelfs een daling 
van de hoeveelheid handelslading. 

actief was. Van Gend & Loos is op-
gegaan in de Deutsche Post DHL 
groep en ging in 2003 verder onder 
de naam DHL.

Goede doel
Dat het ministadje een jonge burge-
meester en locoburgemeester heeft, 
en dat kinderen de maquette mogen 
onthullen, past in de historie van 
Madurodam. Het park is vernoemd 
naar de jonge Antilliaanse militair 
en verzetsheld George Maduro en 
werd opgezet om geld in te zame-
len. De opbrengst kwam in eerste 
instantie ten goede aan sanatoria 
waar studenten konden herstellen 
van tbc zonder hun studie te hoeven 
onderbreken. Een 14-jarige prinses 
Beatrix opende in 1952 Madurodam, 
dat nog steeds tussen de 600.000 
en een miljoen euro per jaar aan 
goede doelen voor kinderen 
schenkt.

MELS DEES

Een geel vrachttoestel van DHL 
Express landde vorige week in 
Madurodam. Twee dochters van 
DHL-medewerkers en de acht-
tienjarige locoburgemeester van 
het miniatuurstadje onthulden de 
maquette.

Het gele vliegtuig is een model 
(schaal 1:25) van een A300-600, een 
van de grootste vrachtvliegtuigen uit 
de DHL-vloot. Dagelijks vliegt een 
A300-600, geladen met 35 ton vracht, 
tussen Schiphol en Leipzig, waar de 
Europese luchthub van DHL geves-
tigd is. In het ruim van het vliegtuig 
zitten dan 7.500 zendingen die DHL-
koeriers dagelijks met bestelwagens 
of op de fi ets naar hun eindbestem-
ming brengen of ophalen. 
Het schaalmodel dat nu in Den 
Haag staat, is gemaakt in China, 

maar de afwerking luistert nauw en 
gebeurde daarom in de werkplaats 
van Madurodam. In dit model is on-
geveer 220 uur aan handwerk gesto-
ken in de eigen werkplaats van het 
attractiepark. Het vliegtuigmodel is 
215 centimeter lang, heeft een span-
wijdte van 200 centimeter en weegt 
28 kilo. 

Geel op de weg
Het vliegtuig is een aanvulling op 
het ‘geel op de weg’ dat al in Madu-
rodam stond in de vorm van een 
loods en enkele vrachtwagens waar-
onder een LZV – de vrachtwagen die 
in het echt 25,25 meter meet en in 
Madurodam meer dan 1 meter lang 
is. Deze maquettes zijn al sinds be-
gin jaren ’80 een vertrouwd onder-
deel van Madurodam. De band met 
het attractiepark ontstond in de tijd 
dat pakketdienst Van Gend & Loos 
nog onder deze Nederlandse naam 
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De nieuwe aanwinst van Madurodam is 215 centimeter lang. Foto: DHL

QUOTE VAN DE WEEK

NIEUWSBLAD TRANSPORT 26 AUGUSTUS-1 SEPTEMBER 2015


