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ECONOMIE  Experts verwachten nog steeds vooruitgang

FOLKERT NICOLAI

De logistieke sector blijft opti-
mistisch over de economie, maar 
de verwachtingen zijn wel iets ge-
temperd. Verladers zijn iets som-
berder dan hun vervoerders. 

Verladers en vervoerders denken 
dat de wereldeconomie niet sterk 
zal lijden onder de groeivertraging 
in China en de nog niet voorbije cri-
sis in Griekenland. Maar in veel on-
dernemingen zijn de verwachtingen 
voor de komende twaalf maanden 
wel iets naar beneden bijgesteld.
Dat blijkt uit de jongste enquête van 
het Amerikaanse onderzoeksbu-
reau Eyefortransport (EFT) onder 
logistieke managers van verladende 
bedrijven en logistieke dienstverle-
ners wereldwijd. Vorig jaar, toen 
EFT hetzelfde onderzoek hield, was 

veel dienstverleners in transport en 
logistiek, zegt EFT, heel traag bij het 
invoeren van zulke technieken in 
het eigen bedrijf.
Dat blijkt ook uit de statistieken. 
Van ‘augmented reality’ moeten 
net als vorig jaar de meeste dienst-
verleners niets hebben. Het per-
centage is wel gedaald, van bijna 80 
naar 64. Dat geldt ook voor de lo-
gistieke managers die niets zien in 
distributie met drones, 3D-printen 
en zelfsturende vrachtauto’s. Alle 
vier nieuwe technieken komen 
maar langzaam op de radar van 
dienstverleners.
Hun klanten, de verladers, willen 
vooral dat de dienstverlener zich 
verdiept in onbemand rijden en dat 
zelf op termijn ook kan aanbieden. 
Het percentage verladers dat dit 
van de vervoerder verwacht, steeg 
van nauwelijks 6 naar 20.

komende tijd een reeks grote over-
names en fusies voordoet. De vraag 
is dan wat het lot van het eigen be-
drijf in dat geweld zal zijn. De con-
solidaties in markten en de toepas-
sing van nieuwe technieken zal als 
waarschijnlijke uitkomst hebben 
dat een deel van de logistieke 
dienstverleners zich als ‘winnaars’ 
ontpopt, terwijl andere als ‘verlie-
zers’ achterblijven.
Bedrijven lijken steeds meer ge-
neigd moderne technologieën, zo-
als 3D-printing, drones en zelfstu-
rende voertuigen, te omarmen. 
Vorig jaar was daar minder dan een 
kwart van de ondervraagden echt 
mee bezig, nu is dat toch al meer 
dan 40%. De meeste geënquêteerde 
logistieke dienstverleners zeggen 
zich voor deze nieuwe technieken 
vooral te interesseren omdat verla-
ders dat van hen verlangen. Zelf zijn 

nog 21% van de verladers ‘zeer opti-
mistisch’, nu is dat percentage ge-
zakt tot 18. Redelijk optimistisch is 
nu 50%, tegen 47% vorig jaar.
Bij logistieke dienstverleners nam 
het aantal managers met een ‘zeer 
optimistische’ visie op de korte ter-
mijn juist fl ink toe, van 19% tot 25%. 
Het percentage ‘redelijk optimisti-
sche’ managers daalde van 65% naar 
48%. Van de dienstverleners zijn er 
nu wel meer ‘enigszins optimis-
tisch’ dan een jaar geleden.
Bij veel bedrijven is de onzekerheid 
toegenomen, over de economie, 
maar ook over wat er met de eigen 
onderneming te gebeuren staat. Ze 
zullen hun eigen strategie moeten 
bepalen ten opzichte van bijvoor-
beeld de oprukkende internethan-
del, de ‘big data’ en andere mogelijk 
revolutionaire ontwikkelingen.
Daarbij wordt verwacht dat zich de 

In distributie met drones zien de meeste logistiek managers nog niet veel. Foto: DHL

Logistieke sector ziet 
geen einde aan groei

Het Brabantse bouwbedrijf Van 

Boekel heeft samen met het 

Italiaanse T-Consulting geen 

belangstelling meer om het 

beheer van Maastricht Aachen 

Airport (MAA) over te nemen. 

Het tweetal was met het Franse 

Egis en het Nederlandse Global 

Airline Services doorgedrongen 

tot de laatste ronde van het ten-

derproces, maar ziet nu af van 

verdere deelname ‘door de grote 

mate van onzekerheid rond de 

subsidies en de lopende contrac-

ten’, aldus een woordvoerder. 

‘Daarnaast is de concurrentie 

van de lokale luchthavens van 

Luik, Weeze en Keulen te groot.’   

Van Boekel staakt 
overnamestrijd MAA
LIMBURG

duizend m2 wist Prologis, aan-

bieder van Logistiek vastgoed, 

te verhuren in het zuiden van 

Nederland. Het betreft in totaal 

zeven contracten. De grootste 

overeenkomst werd gesloten 

in Born, met 29.190 m2. Ook 

in Moerdijk, Breda en Roosen-

daal werd meer dan 15.000 m2 

verhuurd. Kleinere deals waren 

er in onder meer Venlo.

100
Zeven grote 
verhuurcontracten 

Enkele containerkranen van 

de te sluiten Rotterdamse ECT 

Home Terminal worden eventu-

eel verplaatst naar het zuster-

bedrijf ACT in de Amsterdamse 

haven, melden bronnen in de 

hoofdstad. Eigenaar Hutchison 

van de twee Nederlandse ter-

minals heeft onlangs de laatste 

vijf grote kranen van ACT ver-

kocht en de kleinere container-

kranen van ECT Home zouden 

beter passen bij de bescheiden 

rol die nieuwe uitbater HCT van 

de ACT-terminal in de contai-

neroverslag wil gaan vervullen.

Kranen ECT wellicht 
naar Amsterdam
OVERSLAG

De zaken gaan 
voor de wind

Logistiek kan een 
goudmijn zijn!

Open huis in 
haven Rotterdam

BREAKBULKCHEMIE TERUGBLIK
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‘Modal shift
klinkt me te
stalinistisch’

WIM VAN DE CAMP
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POLL Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 150 mensen op de stelling van 1 september

HAVENBONDEN SLAAN INTERNATIONAAL HANDEN INEEN 

NIEUWE POLL  Analisten verwachten een golf van fusies en overnames in de logistiek. 

15%

22%

13%

50%

Slecht. Dat levert alleen maar onrust in de havens op 

Goed, samen staan havenarbeiders sterker

Ook werkgevers profiteren van meedenkende bonden 

Achterhaald. Globalisering vereist andere oplossingen 

Reageer ook! nieuwsbladtransport.nl/poll

COMMENTAAR

Protesteren is een kunst en zoals binnen elke kunstvorm 
bestaan er verschillende stromingen. Er is de subtiele, gerichte 
en vreedzame vorm waarbij bijvoorbeeld via het ‘besmet’ 
verklaren van een binnenvaartschip en het voorbereiden van 
nauwgezette wereldwijde acties tegen aandeelhouders, een 
CAO wordt afgedwongen. Er is ook de guerrilla-methode die 
niemand ontziet. Die is luidruchtig, ongecoördineerd en, naar 
nu blijkt, ook ronduit asociaal.

Op 1 september kwam er eindelijk een vleugje goed nieuws 
vanuit Calais. Eurotunnel, DFDS en SCOP SeaFrance (de 
werknemerscoöperatie van MyFerryLink) hebben een akkoord 
bereikt over de toekomst van het SCOP SeaFrance-personeel. 
Van de 487 werknemers die door het stoppen van MyFerryLink 
hun baan dreigden kwijt te raken, kunnen er 402 een nieuwe 
werkplek krijgen. De anderen krijgen een extra ontslagvergoe-
ding boven op de normale regeling. Voor SCOP SeaFrance is 
dat geen slecht resultaat. 

De werknemerscoöperatie mag daarvoor de vakbond Syndicat 
Maritime Nord bedanken, want het waren diens leden die zich 
deze zomer permanent aan boord van de MyFerryLink-schepen 
‘Berlioz’ en ‘Rodin’ installeerden en Eurotunnel en DFDS op 
hun knieën kregen. Het is een begrijpelijke actie, die voorname-
lijk de scheepseigenaar raakt. Jullie verkopen schepen waarop 
wij werken en wij willen zekerheid, straalt zo’n ‘gijzeling’ uit.

Minder begrijpelijk waren de brandende blokkades van au-
tobanden die de haven niet alleen hulden in gitzwarte rook-
wolken maar ook volledig lamlegden. De dupe: Eurotunnel 
en DFDS, maar vooral ook heel veel wegvervoerders en Britse 
gezinnen die graag op vakantie wilden. Collateral damage van 
een wanhoopsdaad, kun je denken. Maar dat excuus gaat niet 
op voor de ravage die de bezetters aan boord van de ‘Berlioz’ en 
‘Rodin’ hebben aangericht. 

Na het bereiken van een overeenkomst werden de schepen 
‘vrijgelaten’ en bezochten inspecteurs van Eurotunnel de sche-
pen om te zien wat er nog moest gebeuren vóór de oplevering 
van de schepen aan DFDS, dat de schepen gaat charteren. Wat 
zij aantroff en waren grootschalige vernielingen. ‘Iemand heeft 
systematisch elke stoel, bank en zitplaats in de cafës, bars en 
openbare ruimten opengesneden met een stanley-mes’, zegt 
Eurotunnel-woordvoerder John Keefe tegen The Daily Tele-
graph. ‘Ze hebben de bars vernield en de kassa’s kapotgeslagen 
en hebben koelkasten, televisies en audio-apparatuur meege-
nomen.’ Ook de drankvoorraden zijn geplunderd. Alleen al het 
vervangen van veiligheidsmiddelen en reddingsboten, die naar 
verluidt gebruikt werden om collega’s van en naar het schip 
te brengen tjidens feestjes op zaterdagavond, gaat volgens 
Eurotunnel enkele honderdduizenden euro’s kosten. De totale 
schade wordt geraamd op meer dan 2 miljoen.

Protesteren en staken zijn een recht. Dat de invulling ervan kan 
verschillen en dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden 
moge duidelijk zijn, maar buitensporig crimineel gedrag mag 
nooit een onderdeel zijn. De schuldige groep bestaat uit zo’n 
vijftig man en Eurotunnel gaat proberen om de schade op hen 
te verhalen. Een vervelende staart aan een vervelende zomer. 

Steevast staat Niek Stam op de Dag van de Haven bij de ingang 
van het evenement. Misschien is het een goed idee om hem dit 
jaar eens vriendelijk te begroeten, want in Nederland hebben 
bedrijven het met FNV Havens zo slecht nog niet.

TOBIAS PIEFFERS
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Protestkunst
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INTERVIEW  WIM VAN DE CAMP, EUROPARLEMENTARIËR

DVZ / WERNER BALSEN

De Verkeerscommissie van het 
Europees Parlement drukt haar 
stempel op de transportpolitiek 
van de EU. De Nederlander Wim 
van de Camp heeft een belangrij-
ke stem in deze commissie. ‘Er 
moet een einde komen aan de so-
ciale wantoestanden waarmee 
sommige vrachtwagenchauff eurs 
te maken hebben.’ 
 
Als we Wim van de Camp spreken, 
heeft hij weer een dag waarop hij veel 
te veel koffi  e drinkt. De fractievoor-
zitter van de conservatieve afgevaar-
digden in het Europees Parlement 
houdt vandaag kantoor in de Mem-
bers Bar. Hier ontvangt hij voor ons 
gesprek een lobbyiste en na ons een 
landgenoot uit Den Haag. Op die ma-
nier vloeit de koffi  e rijkelijk.

‘Voor Nederlanders is Brussel niet 
ver weg, dus komen lobbyisten 
makkelijk bij me langs. Nederlan-
ders weten precies dat de bepalende 
politieke stappen in Brussel gezet 
worden.’ Als het gaat om de trans-
portpolitiek is de 62-jarige afgevaar-
digde een belangrijke gesprekspart-
ner. Zijn politieke familie, de fractie 
van de Europese Volkspartij (EVP) 
vormt immers de grootste fractie in 
het Europese Parlement. Besluit-
vorming zonder steun van – of zelfs 
coördinatie door – de EVP is nauwe-
lijks mogelijk.

Van de Camp komt uit Brabant, en 
volgens collega’s, lobbyisten en 
journalisten is dat de verklaring 
voor de ongecompliceerde per-
soonlijke omgangsvormen van de 
politicus. Als jongetje van acht wil-
de hij vrachtwagenchauff eur wor-
den. ‘Ik kom uit Oss, de thuishaven 
van Vos Logistics.’ Sterker nog, de 
moeder van Wim van de Camp was 
de babysit van Wim Vos.
 
Zijn afkomst heeft ook invloed op 
de politieke standpunten die hij in-
neemt. Zelfs politieke tegenstan-
ders mogen hem, vanwege zijn ont-
spannen en opgeruimde stijl, je 
kunt moeilijk boos zijn op Van de 
Camp. Calvinisme is hem vreemd – 
behalve in het dossier drugs.

‘Ik ben een overtuigd aanhanger 
van het Rijnlandse model’, stelt de 
afgevaardigde. Hij doelt daarmee 
op de economische structuur die 
economische groei koppelt aan een 
sociaal gezicht. ‘Ik ben een kapita-
list binnen het Rijnlandse model. 
We kunnen niet alles aan de inter-
ne markt overlaten, hoewel er in 
het Europarlement mensen zijn 
die precies dat willen.’ Op gebie-
dende toon: ‘Wij christen-demo-
craten moeten harder voor het so-
ciale aspect van de economie 
vechten. Als we dat nalaten hebben 
we straks in Europa, net als in de 
Verenigde Staten, echtparen die 
vier banen nodig hebben om te 
kunnen overleven.’

20 miljard voor infra
Deze overtuiging bepaalt Van de 
Camps politieke denken en hande-
len. Daarom windt hij zich op over 
de sociale omstandigheden waar 
sommige vrachtwagenchauff eurs 
mee te maken hebben. En daarom 
begrijpt hij niet hoe de Duitse rege-
ring met een minister van Financiën 
van christen-democratische huize, 
Wolfgang Schäuble, de infrastruc-
tuur verwaarloost, uitsluitend om-
wille van het budget.
‘Wat zou er gebeuren als Schäuble 
20 miljard euro vrijmaakt en inves-
teert in onderhoud en verbetering 
van de infrastructuur? Iedereen zou 
gelukkig zijn: de bouwbedrijven, de 

logistieke sector en vooral ook toe-
komstige generaties die goede stra-
ten en bruggen van ons erven.’ 
Als coördinator van de verkeers-
commissie moet Van de Camp een 
‘Generalist met overzicht over alle 
thema’s zijn’. Bij veel onderwerpen 
die binnen de EVP omstreden zijn, 
kan hij geen heldere politieke posi-
tie innemen, zoals bijvoorbeeld bij 
de schermutselingen tussen Spanje 
en Groot-Brittannië over Gibraltar, 
een onderwerp dat ook de besluit-
vorming in de luchtvaart beïn-
vloedt.

Toch heeft hij in het eerste ont-
werp-voorstel voor de aanpassin-
gen van het Witboek Verkeer uit 
2011 al aangegeven welke overtui-
gingen op transportgebied voor 
hem leidend zijn. ‘Zo hebben we on-
der meer het begrip modal shift la-
ten vallen. Het kwam altijd wat sta-
linistisch op mij over.’ In zijn 
voorstel gaat het over co-modality 
of multi-modality: ‘De markt moet 
bepalen hoe op bepaalde deeltrajec-
ten een container vervoerd wordt.’ 
Daarnaast wil de CDA’er het thema 
‘Vervoer en steden’, dat in het hui-
dige witboek helemaal niet voor-
komt, meer aandacht geven. 

Legitimatie
Een derde onderwerp dat Van de 
Camp in de nieuwe bijbel van de 
EU-verkeerspolitiek wil opnemen 
betreft de sociale aspecten. Dit ziet 
hij als nieuwe legitimatie van de Eu-
ropese Unie: houd het Rijnland-mo-
del in leven en verdedig het tegen de 
groeiende invloed van het Angel-
saksische denken.
De laatste kop koffi  e die de kelner 
brengt laat Van de Camp halfvol 
staan. ‘Te veel is te veel.’  

‘Modal shift klinkt me 
te stalinistisch’

WIM VAN DE CAMP (62)
Sinds 29 jaar parlementariër. 

De jurist maakte 23 jaar deel 

uit van de CDA-fractie in de 

Tweede Kamer. Sinds 2009 is 

hij Europarlementariër, sinds 

vorig jaar leidt hij de Europese 

Volkspartij in de Verkeerscom-

missie.    
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Oefenen in Beieren 
met zelfsturende auto

APMT koopt 
Spaans elftal 

Beursgang Hapag-Lloyd 
mogelijk uitgesteld

Binnenvaart stort zich 
op continentaal vervoer

WEGVERVOER
Duitsland maakt van de Beierse 

snelweg A9 tussen München en 

Nürnberg een testbaan voor 

zelfsturende voertuigen. Ver-

keersminister Alexander Do-

brindt heeft voor het project 25 

miljoen euro uitgetrokken. Het 

tracé waarover met zelfsturende 

personen- en vrachtauto’s mag 

worden gereden, zal de komen-

de jaren gaandeweg worden uit-

gebreid. Dobrindt voorziet dat 

fi les en ongevallen door de ‘digi-

talisering’ van de snelweg wor-

den verminderd. 

TERMINALS
APM Terminals (APMT) krijgt elf 

containerterminals in handen 

via de overname van een meer-

derheidsbelang in de Spaanse 

groep Maritim TCB. De Deense 

terminal operator neemt het 

controlerende belang voor een 

onbekend bedrag over van het 

Spaanse maritieme familiebe-

drijf Perez y Cia, dat zich verder 

onder meer met agenturen, off-

shore, luchtvracht en expeditie 

bezighoudt. 

SCHEEPVAART
De beursgang van Hapag-Lloyd 

wordt mogelijk uitgesteld. Er is 

twijfel over de timing vanwege 

de recente krach op de Chinese 

beurzen. In augustus werd be-

kend dat Hapag-Lloyd deze 

maand al naar de beurs zou 

gaan vanwege de sterke half-

jaarcijfers, die de rederij voor een 

groot deel dankt aan de overna-

me van CSAV. Hapag-Lloyd heeft 

wel stappen gezet om de beurs-

gang te realiseren. 

BCTN/DANSER
De binnenvaartondernemingen 

BCTN en Danser gaan zich op ba-

sis van hun bestaande netwerk 

richten op continentaal contai-

nervervoer tussen de Benelux en 

de boven-Rijn. Volgens directeur 

Rien Geurts van BCTN kan het 

binnenschip zich op die relatie 

ontwikkelen tot een alternatief 

voor het wegvervoer. De twee 

hebben gezamenlijk geïnves-

teerd in ‘enkele tientallen’ 45 

voets high cube containers.

KORT

Latijns-Amerika via Puerto Rico 
(VS) naar Schiphol te mogen ver-
voeren onder de EU-VS ‘open skies’-
overeenkomst. Nederland houdt de 
boot af en zegt dat de Duitsers daar-
voor de noodzakelijke bilaterale 
rechten misten. Daarom werden in 
2012 de bloemenvluchten verbo-
den. 
Bijna vier jaar later weet Lufthansa 
nog steeds niet waar het aan toe is. 
Eerder verloor de maatschappij 
voor het Haagse Gerechtshof al een 
zaak tegen de Nederlandse staat, 
maar de Raad van State lijkt in de 
beroepszaak te aarzelen om die uit-
spraak over te nemen. 
Nu wordt eerst aan het Europese 
hof gevraagd hoe de Europese en 
nationale luchtvaartregels moeten 
worden uitgelegd. 

JOHN VERSLEIJEN

Lufthansa Cargo is ‘teleurge-
steld’ dat de Raad van State na 
tien maanden beraad geen uit-
spraak heeft gedaan over het 
vliegverbod dat Nederland in 2011 
oplegde aan de vrachtvervoerder.

Dat zegt manager Felix Boos van de 
Duitse vrachtmaatschappij in Ne-
derland. Het hoogste rechtscollege 
van Nederland heeft de lucht-
vrachttwist vorige week doorge-
schoven naar het Europese hof. De 
verwachting is dat daardoor een uit-
eindelijke uitspraak op zijn vroegst 
over anderhalf jaar valt te verwach-
ten. Lufthansa procedeert al sinds 
2012 tegen de Nederlandse staat 
over het recht om bloemen vanuit 

richt ‘zoals assemblage, het om- en 
verpakken en etikettering’ voor 
webshops. Deze internetbedrijven 
kunnen zich koppelen aan de syste-
men van HST voor het afwikkelen 
van de bestelopdrachten. ‘Zodra er 
een order binnenkomt bij de web-
shop, wordt deze automatisch door-
gezet naar HST, verwerkt en het 
pakje verstuurd naar de klant van de 
webshop’, stelt het Twentse bedrijf, 
dat in de regio werk biedt aan 300 
medewerkers. 

Werkgelegenheid
Het nieuwe pand zal ook voor extra 
banen zorgen in Enschede, meldt de 
HST Groep. ‘Hoewel het nog niet 
duidelijk is om hoeveel banen het 
precies gaat, staan de eerste vacatu-
res al op onze website.’ JV

De Twentse logistiek dienstverle-
ner HST Groep heeft een nieuw 
magazijn van 7.400 vierkante me-
ter (7.000 pallets) in gebruik ge-
nomen.

Het nieuwe pand kan na de opleve-
ring al grotendeels worden gevuld 
met de goederen van nieuwe en be-
staande klanten, claimt het bedrijf. 
HST vergroot met de loods de be-
staande opslagcapaciteit met 20% 
in de regio. De loods ligt net als de 
andere gebouwen van HST op het 
plaatselijke bedrijventerrein Trans-
portcentrum van Enschede.   
De uitbreiding betekent volgens het 
bedrijf dat naast de warehousing, 
het voorraadbeheer, wegvervoer en 
containervervoer ook aanvullende 
contractlogistiek kan worden ver-

BLOEMENVLUCHTEN LOGISTIEK

Lufthansa moet lang 
wachten op uitspraak

HST vergroot opslag
met 20% in Enschede

Grote carriers willen een overslag van 

6.000 containers per dag.

plan van het schip moet daar dan 
wel op afgestemd zijn.’
Visser wijst erop dat de groei van de 
‘callsize’ zware eisen stelt aan de 
opslagcapaciteit van de terminals. 
Als voorbeeld noemt hij de schaal-
vergroting op het Verre Oosten. In 

2005 vervoerden 272 schepen op 
dat vaargebied in beide richtingen 
samen in totaal 6,7 miljoen teu, een-
heden van twintig voet.  Tien jaar la-
ter was het volume gegroeid tot 14,1 
miljoen teu, maar het aantal sche-

pen was afgenomen tot 235.
De overslag in de hele regio bedroeg 
vorig jaar 53 miljoen teu. Dat is 5% 
meer dan in 2013. Daarmee bedroeg 
de bezettingsgraad van de totale ca-
paciteit (85,6 miljoen teu) 62%. Dat 
is onder de grens van ongeveer rond 
de 75%, waarbij gewoonlijk conges-
tie begint op te treden. Dat er vorig 
jaar desondanks veel congestie op-
trad in Rotterdam, Antwerpen en 
Hamburg heeft te maken met grote 
regionale verschillen.
Op dit moment liggen er twintig 
nieuwe projecten en uitbreidingen 
op de tekentafel. Als die allemaal in 
hun volle omvang worden uitge-
voerd, neemt de totale jaarlijkse 
overslagcapaciteit binnen tien jaar 
toe tot 143 miljoen teu. Dat is een 
gemiddelde groei van 5,2%, maar 
cumulatief een stijging van niet 
minder dan 66%.

ROB MACKOR

Volledige automatisering van het 
overslagproces is ‘de heilige graal’ 
van de containerindustrie. Alleen 
daarmee kunnen terminals de 
door carriers gewenste producti-
viteit van 6.000 moves per dag ha-
len.
 
Dat schrijft Dirk Visser van het Alk-
maarse onderzoeksbureau Dyna-
mar in een analyse van de Noord-
Europese containersector aan de 
vooravond van de opening van de 
geautomatiseerde terminal Rotter-
dam World Gateway (RWG) op 
Maasvlakte 2. Het is één van de drie 
grote nieuwe terminals die dit jaar 
operationeel worden.
De andere zijn het eveneens volle-
dig geautomatiseerde APMT2 op 
Maasvlakte 2 en Liverpool2 Contai-
ner Terminals. De laatste heeft het 
opslagproces weliswaar geautoma-
tiseerd, maar heeft nog wel beman-
de kadekranen. De nieuwe termi-
nals op de Maasvlakte werken met 
op afstand aangestuurde kranen, 
waarbij 90% van de overslaghande-
ling automatisch verloopt.
In zijn onderzoek, dat 55 bestaande 
terminals en 20 nieuwe projecten 
omvat, rekent Visser voor dat de 
grote carriers een productiviteit 
willen van 6.000 moves per dag, la-
den en lossen samen. Alleen dan 
kan de haventijd van de nieuwe su-
perschepen tot bijna 20.000 teu 
binnen de perken blijven. Er zijn 
nog geen terminals die die produc-
tiviteit halen. Volgens de onderzoe-
ker gaan de meeste terminals ervan 
uit dat 3.500 moves per dag een re-
alistisch maximum is.
De Delta Terminal van ECT kwam 
daar enige tijd geleden in de buurt 
met de afhandeling  van de 13.800 
teu grote ‘Thalassa Hellas’ van Ever-
green, die in totaal 18.500 teu kwam 
laden en lossen. Dynamar bereken-
de de productiviteit op 28 moves 

per kraan per uur en 3.270 in totaal 
per dag, ‘nog ver verwijderd van de 
gewenste 6.000 moves per dag’.
Het onderzoeksbureau gaat er ech-
ter van uit dat de nieuwe terminals 
APMT2 en RWG dat niveau wel aan-
kunnen. ‘APMT2 verwacht per uur 

50% meer moves te halen en RWG 
gaat uit van 40 moves per kraan per 
uur. Dat komt in beide gevallen neer 
op 6.000 moves per dag, uitgaande 
van de inzet van zes geautomati-
seerde kranen per schip. Het stuw-

De geautomatiseerde RWG-terminal wordt vrijdag 11 september officieel geopend. Foto: NT archief

CONTAINERTERMINALS  Capaciteit in Noord-Europa groeit in tien jaar met 66%

Op zoek naar heilige graal
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Een echte zeebonk maakt zich 

niet druk om een beetje regen en 

wind. 320.000 bezoekers van de 

Wereldhavendagen vonden ook 

dat het wat tegenvallende weer 

de pret niet mocht drukken. En 

dus was het afgelopen weekend 

gezellig druk op de kades, bij 

excursies in het havengebied en 

zaterdagavond bij het vuurwerk 

bij de Erasmusbrug. Veel belang-

stelling was er voor de ‘Svanen’,

’s werelds krachtigste drijvende 

kraan van 102 meter hoog. De 

Wereldhavendagen waren dit 

jaar uitgebreid met enkele 

nieuwe terreinen: het Merwe-

Vierhavensgebied, Katendrecht 

en RDM Rotterdam. Bezoekers 

konden op de voormalige 

scheepswerf onder meer drones 

besturen met hun gedachten en 

onderwaterrobots besturen. Als 

vanouds waren er spectaculaire 

demonstraties tussen de 

Wilhelminapier en de Parkkade. 

Zo trakteerde de marine het 

publiek op een demonstratie van 

het onderscheppen van een 

piratenschip. Met helikopters 

werden mariniers op het 

‘gekaapte schip’ gezet, waarna ze 

de ‘piraten’ overmeesterden. Een 

grote publiekstrekker blijft het 

straatje keren op de Nieuwe 

Maas, dit keer met de ‘Pride of 

Rotterdam’. Vakwerk op de 

millimeter. Ook vertrok tijdens 

deze 38e editie van de Wereldha-

vendagen een groep mariniers 

met sloepen vanaf Rotterdam 

naar Londen; een barre roeitocht 

in het kader van het 350-jarig 

bestaan van het Korps Mariniers. 

Natte 38e editie 
Wereldhavendagen
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Netverklaring 2017
ProRail geeft jaarlijks een Netverklaring uit,  
zoals bepaald in artikel 58 Spoorwegwet.  
De Netverklaring 2017 is momenteel in voor-
bereiding. ProRail wil daarbij graag gebruik-
maken van de inbreng van belanghebbenden.

In de Netverklaring staat alles wat spoor-
wegondernemingen moeten weten om het  
Nederlandse spoorwegnet te mogen gebruiken. 
De Netverklaring beschrijft de spoorweginfra-
structuur die door ProRail wordt beheerd.  
Ook geeft het document weer onder welke 

voorwaarden spoorwegondernemingen toegang 
kunnen krijgen tot die infrastructuur en hoe de 
spoorcapaciteit wordt verdeeld.

Belanghebbenden die een bijdrage willen leveren 
aan de totstandkoming van de Netverklaring 
kunnen tot 23 oktober 2015 contact opnemen 
met de afdeling Relatiemanagement van ProRail, 
Postbus 2038, 3500 GA Utrecht. U kunt ook een 
e-mail sturen naar netverklaring@prorail.nl.

Utrecht, september 2015 - ProRail BV
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Frequentie 
Polen-shuttle omhoog 

‘Uber wil pakketjes 
gaan bezorgen’ 

Havenbedrijven 
gaan voor groen

Samenwerking in 
mengvoedervervoer 

SPOORVERVOER
PCC Intermodal heeft de fre-

quentie van zijn spoorshuttle op 

Polen met ingang van deze week 

opgevoerd van vijf naar zes keer 

per week. De dienst wordt uitge-

voerd in samenwerking met de 

Ruhrtalbahn en verbindt de ter-

minal van CTT Rotterdam met de 

Kutno Terminal in centraal-Po-

len. De Rotterdamse terminal 

wordt in de loop van het jaar ver-

der uitgebreid waardoor de af-

handelingssnelheid wordt ver-

groot en er langere treinen 

afgehandeld kunnen worden.

KOERIERS
Uber heeft plannen om samen 

met webwinkels en winkeliers 

een dienst te starten voor het 

bezorgen van pakketjes. De be-

zorgdienst, waarbij de nadruk 

komt te liggen op snelle bezor-

ging, start in New York. Naar ver-

wachting kondigt Uber de be-

zorgdienst eind september of 

begin oktober offi cieel aan. Uber 

heeft onder de naam UberRush 

in enkele Amerikaanse steden al 

een koeriersdienst draaien. 

DUURZAAMHEID
Vijf global terminal operators 

gaan samen met Havenbedrijf 

Rotterdam campagne voeren 

om containeroverslag te ‘ver-

groenen’. Het gaat om DP World, 

Hutchison Port Holdings Limited 

(HPH), APM Terminals, PSA Inter-

national en Shanghai Internatio-

nal Port Group (SIPG). Van 14 tot 

en met 21 september voeren ze 

campagne om het bewustzijn 

over onder meer recycling en kli-

maatverandering te bevorderen.

WEGVERVOER
Vervoerders Nijhof-Wassink en 

Van der Struijk werken sinds kort 

in Nederland en België nauw sa-

men in het vervoer van meng-

voeders. De twee bedrijven kon-

digden die samenwerking 

eerder al aan en zijn er met in-

gang van deze maand effectief 

mee begonnen. Van der Struijk 

en Nijhof-Wassink blijven zelf-

standig, maar plannen de inzet 

van hun vloten van mengvoe-

dercombinaties gezamenlijk.

KORT

KOEN MORTELMANS

De Belgisch-Luxemburgse scheep-
vaartgroep Cobelfret gaat zijn 
vloot uitbreiden met twaalf sche-
pen. Het eerste schip van de reeks 
moet in het derde kwartaal van 
2017 operationeel zijn.

Momenteel heeft Cobelfret, dat 
zich richt op bulk en ro/ro-trans-
port, 24 ro/ro-schepen in de vaart. 
Doordat de bestelde nieuwe sche-
pen een grotere omvang hebben, zal 
de totale capaciteit met 70% toene-
men. 
De eerste twee nieuwe schepen kos-
ten elk 92 miljoen dollar en krijgen 
een lengte van 235 meter, het dub-
bele van de huidige ro/ro-kustvaar-
ders. De investering gebeurt via 

CLdN, een Luxemburgs onderdeel 
van de groep.
Cobelfret transporteert op jaarbasis 
bijna een miljoen auto’s en een mil-
joen opleggers en containers, voor-
al tussen het Europese continent en 
de Britse eilanden. De nieuwe sche-
pen moeten volgens zakenkrant De 
Tijd de aanzet vormen tot nieuwe 
routes. Momenteel bedient Co-
belfret twee routes, te weten: Zee-
brugge, Dublin, Esbjerg, Göteborg 
en Rotterdam, Dublin, Killinghol-
me, Purfl eet, Leixoes.

Overslagterminals
Om de toename van zijn scheep-
vaartverkeer op te vangen zou Co-
belfret ook 100 miljoen euro inves-
teren in de uitbreiding van zijn 
overslagterminals. 

ROB MACKOR

Het Limburgse chemiebedrijf 
OCI Nitrogen heeft een nieuwe 
laad- en losinstallatie in Stein in 
gebruik genomen. Daarmee 
wordt wegvervoer vermeden.

De terminal is met pijpleidingen 
verbonden met de fabrieken van 
OCI Nitrogen op het industrieter-
rein Chemelot. Door één daarvan 
gaat het bedrijf jaarlijks 100.000 
ton vloeibare kunstmest, urean, af-
voeren naar Stein, een traject van 
3,5 kilometer.
Het product wordt daar geladen 
door binnenschepen, voor trans-
port naar afnemers in onder meer 
Duitsland en Frankrijk. Tot nu toe 
werd het over de weg naar Cuijk af-

gevoerd en daar op binnenschepen 
overgeladen.
Het bedrijf heeft simultaan nog 
twee pijpleidingen aan laten leggen, 
waaronder een voor ammoniak. 
OCI Nitrogen produceert dat zelf 
op Chemelot, maar soms is er een 
tekort aan. Tot nu toe wordt het dan 
per spoor aan- of afgevoerd. Ten 
slotte is er nog een ‘loze’ leiding, 
waarvoor volgens een woord-
voerster nog geen bestemming is.
‘Voor relatief lage kosten, konden 
we een extra leiding aanleggen’, al-
dus de woordvoerster. De totale in-
vesteringen in de leidingen en de 
terminal bedraagt 23 miljoen euro.
Bijzonderheid is de aanvaarbeveili-
ging, een 66 meter lange hefcon-
structie, die als een soort rek over 
het afgemeerde schip valt.

INVESTERING CHEMIE

Cobelfret bestelt
twaalf nieuwe schepen

Limburgse pijpleiding 
vervangt wegvervoer

Wegvervoerders van Cargolux legden 

vorig jaar 33 miljoen kilometers af. 

kan verdrievoudigen. Vanaf oktober 
zal de wegvervoerder het vrachtver-
voer tussen Luxemburg Airport en 
de Britse luchthavens van Manches-
ter en Londen (Heathrow) offi  cieel 
gaan overnemen. De maand sep-
tember wordt gebruikt als transitie-
periode op de Britse markt, waar 
wegvervoer ontzettend belangrijk is 
voor Cargolux omdat de maat-
schappij geen rechtstreekse vluch-
ten uitvoert op deze markt. 

Jan de Rijk
Het Italiaanse wegvervoer zal in ja-
nuari 2016 geheel overgaan naar 
Wallenborn, zegt Nash. Jan de Rijk 
Logistics gaat geen grote rol spelen 
in de nieuwe Europese opzet van 
Cargolux. Het vervoer in de Bene-
lux wordt grotendeels verdeeld tus-
sen Wallenborn en het Luxemburg-
se Arthur Welter Transports. 

JOHN VERSLEIJEN

Cargolux gaat het aantal onder-
aannemers in het Europees weg-
vervoer terugbrengen van dertig 
naar enkele transporteurs. 
 
Dat meldt Kevin Nash, vice presi-
dent logistics van Cargolux. Van de 
nieuwe strategie profi teert vooral 
het Luxemburgse truckingbedrijf 
Wallenborn Transport, dat een 
groot aantal Europese routes waar-
onder het wegtransport naar de 
Britse en Italiaanse luchthavens van 
en naar de thuisbasis Luxemburg 
zal gaan overnemen. 
Wallenborn, ooit eigenaar van het 
Nederlandse Rutges Air Cargo en 
naast Jan de Rijk een van de groot-
ste luchtvrachttruckers van Europa, 
verricht nu voor Cargolux alleen het 
wegtransport op Scandinavië via 
dochterbedrijf Haugsted. Cargolux 
heeft met Wallenborn een vervoers-
overeenkomst voor twee jaar afge-
sloten, meldt Nash tegenover het 
Duitse vakblad Cargoforwarder.

Expansie
Over 2014 wikkelden de dertig weg-
vervoerders voor Cargolux ruim 
52.000 ritten af binnen Europa op 
115 bestemmingen. Ze legden daar-
bij 33 miljoen kilometers af, zegt 
Nash. Dat aantal zal zeker groeien 
nu Cargolux met een vloot van ruim 
twintig B747-freighters kiest voor 
verdere expansie. In de eerste helft 
van 2015 was sprake van een groei in 
volume van 8%, terwijl de uitbouw 
van de tweede hub in Milaan naast 
de thuisbasis Luxemburg ook meer 
vrachtpendels vereist over de weg. 
Nash, verantwoordelijk voor de in-
koop van logistieke diensten bij 
Cargolux, schat dat het aantal inge-
kochte kilometers dit jaar dan ook 
de 42 miljoen kilometers zal nade-
ren. Dat aantal kan de vrachtmaat-
schappij zelfs passeren met het oog 

op de doorgaans drukkere tweede 
helft van het jaar. 
Het stroomlijnen van het Europees 
wegvervoer is volgens Nash niet al-
leen ingegeven door het groeiend 
vrachtvolume. Belangrijk voor Car-
golux is ook om via het beëindigen 

van versnipperde Europese wegver-
voerdiensten meer overzicht te krij-
gen in de kosten en via schaalgroot-
te extra besparingen te realiseren. 
Verder is er bij Cargolux ook een 
milieu-element, zegt hij. Zo be-

schikken de grote truckingbedrij-
ven waarmee Cargolux verder wil 
gaan in Europa over het meest mo-
derne vrachtwagenpark (Euro V en 
Euro Vl) met lagere CO2-emissies. 
De Luxemburgse vrachtmaatschap-
pij verwacht tevens via de inkoop 

van het luchtvrachtvervoer bij en-
kele grote transporteurs de kwali-
teit te verbeteren, stelt Cargolux. 
De verwachting is dat Wallenborn 
Transport met de nieuwe contrac-
ten de vrachtomzet met Cargolux 

Cargolux brengt het Europees wegvervoer grotendeels onder bij landgenoot en familiebedrijf Wallenborn. Foto: Wallenborn

WEGVERVOER  Snelgroeiende Europese luchtvrachtvervoerder zet mes in aantal wegtransporteurs 

Cargolux saneert trucking
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JOHN VERSLEIJEN

Air France-KLM Cargo is met 
dochterbedrijf Martinair op de 
wereldlijst van grote luchtvracht-
vervoerders gedaald naar een zes-
de plek.

Dat blijkt uit de top-50 van mondiale 
luchtvrachtvervoerders die het Ame-
rikaanse vakblad Air Cargo World sa-
men met analist Cargofacts over 
2014 heeft samengesteld aan de hand 
van vervoerscijfers (gebaseerd op de 
afgelegde tonkilometers vracht) van 
de IATA en het Amerikaanse minis-
terie van transport.
FedEx is met onder meer het groot 
aantal tonvrachtkilometers op de 
Amerikaanse thuismarkt onaange-
vochten de marktleider in de wereld, 
gevolgd door Emirates Sky Cargo en 
UPS Airlines. De laatste luchtvracht-
maatschappij van pakketvervoerder 
UPS profi teert ook in de vervoers-
statistieken van de grote VS-markt. 
Lufthansa, de marktleider in Europa, 
moet in de nieuwe rangschikking 
voor 2014 genoegen nemen met een 
vierde plek, terwijl ook Cathay Paci-
fi c (Hongkong) nog voor de geza-
menlijke vrachtprestatie van Air 
France, KLM en Martinair eindigt.
Opvallend is dat in de top-10 met 
DHL Express, dat grotendeels ge-
bruikmaakt van onderaannemers,   
nog een derde expresvervoerder is 
te vinden, terwijl Cargolux met een 
negende plek zich heeft gemeld in 
de mondiale luchtvrachtelite. 
In de top-10 komen verder Korean 

Air voor op een zevende plek en Sin-
gapore Airlines op een tiende plaats. 
TNT Airways is onzichtbaar op de 
lijst. Het bedrijf, onderdeel van  het 
Nederlandse TNT Express, wordt 
wel opgevoerd als een van de grote 
verliezers in de markt over 2014. De 
vrachtmaatschappij, die beschikt 
over een Belgische luchtvaartver-
gunning, verloor vorig jaar 3,5% aan 
vervoer, blijkt uit de cijfers. Andere 
verliezers in de top-50 waren British 
Airways (-4%), Air France (-5,1%) en 
Lufthansa (-2,9%). Opvallend is dat 
de Amerikaanse vakpers KLM niet 
noemt bij de groep van verliezers.
De grootse vrachtwinst op de lijst 
boekte het Amerikaanse Polar Air 
Cargo met ruim 66%. De maatschap-
pij dankt deze forse groei hoofdzake-
lijk aan het sterk stijgend transport 
van pakjes voor DHL. Hetzelfde 
geldt voor het Chinese Hong Kong 
Airlines (met een groei van 38%). 
AirBridgeCargo (ABC)(21,4%), Eti-
had Airways (17,6%) en Turkish Air-

VRACHTVOLUME 

Air France-KLM Cargo valt uit 
top-5 luchtvrachtsector 2014

1,8%. Vooral de prijzen westbound 
(China-Europa) lagen onder druk 
met een stevige daling van de marge 
met 3,2%. De omzetcijfers bereikten 
daarnaast een nieuw dieptepunt 
voor dit jaar.

Afrika
IATA is ook somber over de markt 
en wijst erop dat de krimp in de we-
reldeconomie zorgt voor tegenval-
lers op luchtvrachtgebied. Daar-
door nam in alle regio’s, behalve 
Afrika en het Midden-Oosten, de 
vraag naar luchtvrachtvervoer af. 
De daling was met 5% het sterkst op 
de Latijns-Amerikaanse markt. In 
Noord-Amerika slonk de vraag met 
bijna 4%, terwijl Europese maat-
schappijen 1,5% minder vracht ver-
voerden dan in juli 2014. JV

De vraag naar vrachtvervoer door 
de lucht is in juli met 0,6% ge-
daald. Ook de tarieven blijven on-
der druk staan door overcapaci-
teit en minder ladingsaanbod.

Dat melden de internationale lucht-
vaartorganisatie IATA en vracht-
analist Wacd. Normaliter trekken  
de tarieven al iets aan, maar in de 
luchtvrachtstatistieken overheer-
sen de minnetjes op de meeste be-
vrachtstemmingen. Ook wijst de 
analist erop dat het door andere 
deskundigen, waaronder Drewry, 
geconstateerde prijsherstel in juli 
(sinds juni) echt een fabeltje is en 
niet zichtbaar is in de maandstatis-
tieken. Het rendement op het lucht-
vrachtvervoer nam gemeten in dol-
lars wederom af in juli met bijna 

LUCHTVRACHT

Tarieven en volume 
blijven in mineur 

lines (17%) maakten ook een grote 
sprong voorwaarts in het vervoerde 
aantal tonkilometers luchtvracht.
In totaal waren er in 2014 ruim 
twaalf luchtvaartmaatschappijen in 
de top-50 die meer dan 1 miljoen 
ton luchtvracht vervoerden. Daarbij 
was voor het eerst ook Qatar Air-
ways, dat vorig jaar het vrachtvolu-
me met 15,6% zag stijgen naar 1,16 
miljoen ton. 

Turkish Airlines
Interessant is verder de strijd die in 
de middenmoot is losgebarsten met 
de verdere opmars van onder meer 
AirBridgeCargo (517.000 ton in 
2014) en Turkish Airlines (630.000 
ton). De laatste maatschappij heeft 
al aangegeven eind 2016 de 1 mil-
joen ton grens te willen passeren, 
terwijl ABC Cargo met de recente 
bestelling van twintig vrachtvlieg-
tuigen van het type B747-8F zich 
ook binnenkort gaat melden in de 
kopgroep van de luchtvrachtsector. 

POSITIE AIRLINE (GROUP) VRACHTVERVOER
  TONKILOMETERS (MLN)
 

1  Federal Express 16,072

2  Emirates 11,326

3  UPS Airlines 10,923

4  Lufthansa 10,897

5  Cathay Pacifi c Group 10,044

6  Air France-KLM 9,817

7  Korean Air 8,254

8  DHL Express 7,85

9  Cargolux 6,364

10  Singapore Airlines 6,151
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Dit vermindert onze positie ten

opzichte  van België en Duitsland. 

tot een gewicht van 300 ton zijn ver-
laagd, maar daarboven voor alle ge-
wichtsklassen zijn verhoogd. Vrij-
wel alle goederentreinen zitten 
boven dat omslagpunt.
KNV Spoorgoederenvervoer loopt 
al jaren te hoop tegen de gestaag 
stijgende gebruiksvergoedingen, 
die goed zijn voor ongeveer een 
kwart van de totale kosten van 
spoorvervoerders. Volgens de orga-
nisatie zijn de tarieven in de afgelo-
pen jaren al met een factor drie ge-
stegen en liggen ze inmiddels bijna 
20% boven die in de omringende 
landen. Volgens de organisatie heeft 
de toename al een aantal vervoer-
ders doen besluiten om hun activi-
teiten in Nederland te staken.

OBA
Ook andere bedrijven worden ge-
troff en door de gestaag stijgende 
spoorkosten. Zo zegt directeur 
Harm Winkeler van de Amsterdam-

se overslagterminal OBA dat de ver-
hoging van de gebruiksvergoeding 
de positie van het bedrijf op de 
Duitse markt ondergraaft. ‘Rail is 
belangrijk voor ons en de ontwikke-
ling van de gebruiksvergoeding 
noem ik zorgelijk. Onze klanten 
voeren ongeveer 25% van de kolen 
af via het spoor en ik ben verrast 
over de abruptheid waarmee Pro-
Rail zoiets invoert.’
Volgens hem gaat het om verhogin-
gen tot 67%. ‘Dat is niet meer de 
normale wereld. Ik begrijp dan ook 
heel goed dat de verladers en de 
railgoederenvervoerders daar tegen 

ROB MACKOR

Brancheorganisatie KNV heeft 
een rechtszaak aangespannen te-
gen de Autoriteit Consument en 
Markt (ACM) over de vaststelling 
van de gebruiksvergoeding voor 
het spoor in 2016.

Omdat het nog maanden gaat duren 
voordat de bodemprocedure be-
gint, vraagt de organisatie de rech-
ter in kort geding om het besluit op 
te schorten. Wanneer de zaak dient 
is nog niet bekend. Aanleiding voor 
de gang naar de rechter is het be-
sluit van de ACM om de tarieven 
voor zwarte treinen op het gemeng-
de net verder te verhogen dan aan-
vankelijk voorzien.
Die beslissing vloeide weer voort uit 
een klacht van lokale passagiersver-
voerders, die vonden dat zij in ver-
houding te veel gebruiksvergoeding 
moesten betalen voor hun lichte 

treinen. De tariefaanpassing die 
daarop volgde, is volgens KNV in 
strijd met Europese regelgeving. 
Bovendien komt het besluit volgens 
de brancheorganisatie te laat, om-
dat de gebruiksvergoeding min-
stens een jaar van tevoren moet 
worden vastgesteld.

Netverklaring
Na het besluit van de ACM kwam 
spoorbeheerder ProRail eind au-
gustus met een nieuw tarievenlijst-
je, dat is vastgelegd in de zoge-
noemde Netverklaring. Daaruit 
blijkt dat de tarieven voor treinen 

GEBRUIKSVERGOEDING  Kosten voor goederenver 

Kort geding we
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De Transportindex liep de afgelopen week een kleine 4 punten terug. De vakanties zijn voorbij, de transport-

sector kreeg even fl ink meer werk te doen en zakt nu weer terug naar een normaler niveau. Dat is aan het 

wegvervoer te zien. De deelindex voor die branche daalde enkele punten tot bijna 112. Dat was vergeleken 

met de meeste voorgaande jaren helemaal niet slecht, maar toch ook bijna 10 punten lager dan in dezelfde 

periode van vorig jaar, het hersteljaar van de economie. De binnenvaartindex moest zelfs ruim 12 punten 
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12 maanden terug en ver boven dat van voorgaande jaren.
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JOHN VERSLEIJEN

De luchthaven Oostende-Brugge 
wil dat de Vlaamse overheid de 
nieuwe verscherpte milieuver-
gunning in de nacht voor de helft 
van de vrachtvluchten tijdelijk te-
rugdraait. 

De Franse luchthavenbeheerder 
Egis, sinds eind vorig jaar verant-
woordelijk voor de exploitatie van 
de Vlaamse luchthaven, wijst erop 
dat door de nieuwe verscherpte mi-
lieuregels de meeste vrachtvliegtui-
gen niet meer kunnen landen op 
Oostende, terwijl het vrachtvervoer 
‘noodzakelijk’  is voor een rendabe-
le exploitatie van de luchthaven. 
Egis verwacht dat door de tijdelijke 
versoepeling van de regels de mees-
te vrachtvliegtuigen nog kunnen 
landen op Oostende. Vanaf 2020 
zou de aanpassing van de regels nog 
maar behoeven te gelden voor een 
derde van de vrachtvluchten, terwijl 
in 2024 de nieuwe strenge norm dan 
voor 100% kan worden ingevoerd. 
Daarnaast geeft het deels terug-
draaien van de regels de directie 
voldoende tijd om te onderhande-
len voor het binnenhalen van nieu-
we vrachtlijnen ‘die honderd extra 
jobs’ kunnen opleveren. ‘Als de 
aanpassing wordt toegestaan, zijn 

er verschillende luchtvaartmaat-
schappijen, die nu vliegen op Luik 
of naar Franse, Duitse of Neder-
landse regionale luchthavens, be-
reid om te onderhandelen over een 
komst naar Oostende’, stelt de 
luchthaven. Voor elke duizend ton 
extra die op een luchthaven aan-
komt, is er op jaarbasis een extra 
werknemer nodig.

Transparant
Directeur Marcel Buelens van Oos-
tende wijst er ook op dat het aantal 
klachten over geluidshinder de laat-
ste  jaren historisch laag is: één in 
2014, nul in 2013, één in 2012 en één 
in 2011. ‘Deels terugkeren naar de 
situatie van 2014 is terugkeren naar 
een klachtenvrije regeling, die voor 
de helft strenger wordt. We gaan ak-
koord met de strengere regels maar 
vragen alleen om deze meer gelei-
delijk in te voeren’, zegt hij.
Hij wijst er tevens op dat noch het 
toegelaten aantal vliegbewegingen 
noch het toegelaten aantal nacht-
vluchten wijzigt in vergelijking met 
de vorige jaren. Ook zal aanvraag 
tot  wijziging van de milieuvergun-
ning volledig transparant gebeuren, 
met een openbaar onderzoek. 
Op Oostende-Brugge werken 350 
mensen. De vrachtoverslag lag vorig 
jaar op 25.000 ton.

OOSTENDE AIRPORT

De milieuvergunning wordt strenger, terwijl er weinig klachten zijn. Foto: NT Archief

Milieuregels nekslag 
voor vrachtvluchten

De Belgische topondernemer 
Marc Saverys wil rederij CMB 
(Compagnie Maritime Belge) van 
de beurs in Brussel halen. 

Via zijn investeringsvehikel Saverco 
heeft hij een bod uitgebracht op de 
uitstaande aandelen die hij en zijn 
familie nog niet bezitten, iets min-
der dan de helft van het totaal.
De biedprijs van 16,20 euro per aan-
deel ligt ruim een vijfde boven de 
slotkoers vorige week. Als alle ove-
rige aandeelhouders hun stukken 
verkopen, moet Saverys in totaal 
bijna 279 miljoen euro op tafel leg-
gen. Geen onoverkomelijk pro-
bleem. Het vermogen van Saverco 
wordt geschat op 800 miljoen euro.
CMB is voortgekomen uit het be-
drijf dat op verzoek van de Belgi-

sche koning Leopold II in 1895 een 
vaste scheepvaartverbinding opzet-
te met Congo, zijn eigen privékolo-
nie. Aandelen in de onderneming 
worden sinds 1911 verhandeld op de 
beurs in Brussel. Daarmee is het een 
van de oudste beursgenoteerde be-
drijven van België.

Handicap
De beursnotering is volgens Saverys 
een ‘handicap’ voor de verdere ont-
wikkeling van CMB in de snel veran-
derende scheepvaartmarkt. Als fa-
miliebedrijf zal de rederij beter de 
concurrentie aankunnen met nieu-
we spelers uit Azië en de VS, meent 
hij. 
CMB leed vorig jaar een verlies van 
27 miljoen euro op een omzet van 
445 miljoen euro. JV

SCHEEPVAART

Saverys wil volledige 
controle over CMB

65 %

Illustratie: Barry Hage

rijden in verband met capaciteits-
problemen op de Betuweroute. 
‘Maar’, zegt ProRail, ‘voor deze 
meerkosten heeft het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu voor 
2016 een subsidieregeling in het le-
ven geroepen ter compensatie voor 
goederenvervoerders’.

Onderhandelbaarheid
De sterke stijging van de tarieven 
vloeit mede voort uit een kabinets-
besluit van 2012 om de totale ge-
bruiksvergoeding van de sector, 
goederen- en passagiersvervoer sa-
men, met vijftig miljoen euro per 
jaar te verhogen. Dat is later tot 31 
miljoen verlaagd. Nog steeds te veel 
en principieel onjuist, vinden de 
goederenvervoerders. KNV vindt 
dat ProRail te gemakkelijk meegaat 
in het ingrijpen door de politiek in 
de autonomie van de spoorbeheer-
der. ‘In Europese regels ligt vast hoe 
ProRail zich als spoorbeheerder 
dient te gedragen’, aldus KNV.
De organisatie waarschuwde begin 
dit jaar al voor een verdere stijging 
van de gebruiksvergoeding na de af-
schaffi  ng van de ‘onderhandelbaar-
heid’ van de tarieven. Tot dit jaar 
werden de tarieven vastgesteld na 
een uitgebreid traject van onder-
handelingen tussen de spoorbe-
heerder en de vervoerders, waarvan 
de uitkomst echter op voorhand al 
min of meer vaststond.
Volgens cijfers uit de jaarverslagen 
van ProRail is het totale bedrag dat 
goederenvervoerders en ‘overige 
vervoerders’ (waarschijnlijk gaat 
het om spooraannemers – red.) be-
taalden, de afgelopen jaren overi-
gens nauwelijks gestegen. Vorig jaar 
ging het om zestien miljoen euro, 
een miljoen minder dan in 2013 en 
evenveel als in 2012. Dat is ongeveer 
6% van de totale inkomsten uit de 
gebruiksvergoeding. Die bedragen 
hebben betrekking op het ‘gemeng-
de net’, dus zonder de Betuweroute.

in gaan. Uiteindelijk komt die reke-
ning bij onze klanten en vermindert 
het onze concurrentiepositie ten 
opzichte van de Duitse en Belgische 
havens. Het lijkt allemaal erg gedre-
ven door het belang van het reizi-
gersvervoer. Dat herken ik nog uit 
de tijd toen ik nog bij NS Cargo 
werkte. Blijkbaar is er sindsdien  
niet veel veranderd.’

ProRail wijst erop dat 80% van de 
goederentreinen, die van de Rotter-
damse haven naar Duitsland rijden, 
gebruikmaken van de Betuweroute. 
‘Die kent eigen tarieven voor het ge-
bruik en die blijven nagenoeg ge-
lijk’, laat de netbeheerder weten. De 
organisatie erkent wel dat goede-
renvervoerders vanaf dit jaar meer 
moeten betalen als ze moeten om-

voer stijgen over bijna hele linie 

egens tarieven ProRail
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Kostenpost? 
Logistiek is 
een goudmijn!
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A  ls alles goed gaat is er in de chemische 
industrie op directieniveau vaak geen 
enkele aandacht voor de logistiek. Pas 
als er zich een incident voordoet met 
gevaarlijke lading, gaat de raad van 
bestuur zich ermee bemoeien. Dat 

moet anders, vindt logistiek dienstverlener DHL. De 
dochter van Deutsche Post liet onderzoekers van drie 
‘Fachhochschule’ in Duitsland een rapport opstellen 
waaruit blijkt hoeveel geld chemische concerns ver-
morsen in de bevoorradingsketen.
Logistiek kan deze concerns een concurrentievoordeel 
bieden als de bedrijfstop zich daar zelf eens wat meer 
in zou verdiepen, stellen de auteurs van de studie, de 
hoogleraren Thomas Krupp van de technische hoge-
school van Keulen en Carsten Suntrop van de Europäi-
sche Fachhochschule, alsmede de onderzoeker Uwe 
Veres-Homm van de werkgroep supply chain services 
van het Fraunhofer Institut.
De drie voerden gesprekken met managers bij grote 
chemische bedrijven en kwamen terug met de bevin-
ding dat ondernemingen op wel vijf manieren van logis-
tiek een winstbron kunnen maken in plaats van een 
kostenpost. Die vijf manieren zijn: optimalisering van 
logistieke kosten, balansverbetering door vastgelegd 
kapitaal vrij te maken, intelligente investeringen in lo-
gistieke infrastructuur, proactieve invoering van veilig-
heidsstandaarden en diff erentiatie van logistieke pres-
taties voor verschillende klanten.
‘In de chemische industrie wordt verwacht dat de logis-
tiek probleemloos functioneert. Het topmanagement 
wordt er zich pas van bewust als dat een keer niet het 
geval is. Heel zelden wordt logistiek als kans gezien’, 
zegt Michael O’Hara, die bij DHL Global Forwarding de 
leiding heeft over de wereldwijde dienstverlening aan 
de logistieke sector. O’Hara wijst erop dat steeds meer 
chemische producten ‘generiek’ worden en dat de pro-
ducenten ervan dus op zich steeds gemakkelijker door 
de afnemer tegen elkaar kunnen worden uitgewisseld.
Dat betekent dat producenten zich vooral nog kunnen 
onderscheiden door meerwaarde te leveren in bijvoor-
beeld de logistiek. Daarbij kan zelfs de veiligheid in op-
slag en transport van gevaargoed, nu veelal alleen maar 
gezien als kostenfactor, in een concurrentievoordeel 
worden omgebogen.
De mondiale chemische industrie behoort tot de be-
langrijkste sectoren, met een omzet van drie biljoen 
euro in 2013. Het internationale vervoer komt op ruim 
700 miljoen ton, het binnenlandse transport is bij el-
kaar natuurlijk nog een stuk omvangrijker. De produc-
ten die chemische concerns voortbrengen, zijn zeer uit-
eenlopend en voor talloze toepassingen geschikt. 
Tegelijk vertoont de vraag een steeds sterkere cyclus, 
wisselen klanten steeds gemakkelijker van leverancier 
en moeten producten over steeds grotere afstanden 
over de aardbol worden aan- en afgevoerd.

Samenwerken
Dat maakt de logistiek van zulke producten gecompli-
ceerd. Logistieke ketens zijn moeilijk te beheren. Maar 
de waardeketens in de chemie zijn wereldwijd ook weer 
sterk met elkaar verstrengeld. Bedrijven moeten die ke-
tens niet elk afzonderlijk, maar ook in hun onderlinge 
verband in kaart brengen. Daarmee is in de logistiek al 
aanzienlijk voordeel te behalen, denken de onderzoe-
kers.
Ze stellen ook dat zowel chemische bedrijven als hun 
dienstverleners het in de komende jaren niet zonder sa-
menwerking zullen redden. Ondernemers moeten bij-
na letterlijk afscheid nemen van hun eigen ‘silo’, waarin 
het gerede product op de afnemer ligt te wachten. Wie 
silo’s vol van een bepaald product maakt of in voorraad 

FOLKERT NICOLAI

Veel chemische bedrijven zien 
logistiek als kostenpost, die wel 
10% van de totale kosten kan 
bedragen. Volgens DHL moeten ze 
juist de logistiek gaan beschouwen 
als middel om geld te verdienen.

houdt, zal het in de zeer beweeglijke markt steeds moei-
lijker krijgen.
Verder moeten bedrijven – en hier komt DHL, de be-
steller van het onderzoek, toch wel een beetje om de 
hoek kijken – ophouden logistieke dienstverlening zui-
ver als kostenopdrijver te beschouwen. ‘Dat is een 
doodlopende weg in het hedendaagse klimaat’, zeggen 
de onderzoekers. Om te beginnen kunnen de marges 
nauwelijks verder omlaag, omdat alle kostenvoordelen 
er bij vorige pogingen om het transport goedkoper te 
maken al zijn uitgeperst.
Het DHL-onderzoek bepleit dat de vijf werkgebieden 
waarop chemische bedrijven niet ondanks, maar dank 
zij de logistiek een concurrentievoordeel kunnen beha-
len, op het niveau van de raad van bestuur worden be-
studeerd. Daarbij moet worden begonnen met vergro-
ting van de logistieke waardetoevoeging door 
optimalisatie van kosten. Hier valt volgens de onder-
zoekers nog veel te winnen.

Stel dat een chemisch concern 100 miljoen euro aan to-
tale kosten maakt. Driekwart daarvan, 75%, valt toe aan 
de inkoop van grond- en hulpstoff en. De productiekos-
ten komen op 10%, dus tien miljoen euro. Nog eens 10% 
gaat op aan de logistiek, dus vrachtprijzen, kosten van 
opslag, herverpakking, orderbeheer, interne kosten en 
toegevoegde-waardediensten, onder welke ook de dou-
aneafhandeling. Van de kosten is de onderneming 3% 
kwijt aan onderzoek en ontwikkeling en 2% aan andere 
kosten.
Logistieke kosten vormen daarmee een aanzienlijke 
factor in de totale kostenstructuur, die je niet simpel-
weg door de boekhouding moet laten beheren, omdat 
die afdeling meestal weinig zicht heeft op het einddoel 
van logistieke operaties. Beslissingen hierover moeten 
op een hoger niveau in de organisatie worden genomen. 
Om te beginnen moet een bedrijf op papier zetten wat 

het doel van de te maken logistieke kosten is en hoe die 
kosten zich verhouden tot de meerwaarde die het logis-
tieke proces oplevert.

Voorraden
De tweede stap die chemische bedrijven moeten ma-
ken, is verlaging van voorraadkosten. Dat kan door 
slimmer gebruik te maken van logistieke dienstverle-
ners. Het kapitaalbeslag van voorraadkosten is bij de 
meeste bedrijven enorm. Met zulke voorraden dekken 
bedrijven zich meestal in tegen operationele verliezen 
omdat grondstoff en te laat binnenkomen en sommige 
klanten dus ‘nee’ moet worden verkocht. Maar met be-
tere logistiek kun je je daar meestal evengoed tegen in-
dekken, en doorgaans ook veel goedkoper.
De derde te nemen stap betreft een intelligentere inves-
tering in logistieke activa. Ook hier is het toverwoord: 
samenwerking. Het is voor chemische concerns vaak 
niet nodig om voor alle logistieke activiteiten, voor zo-
ver niet uitbesteed, eigen bedrijfsmiddelen aan te hou-
den. Je kunt evengoed met andere bedrijven, ook al zijn 
het concurrenten, bedrijfsmiddelen exploiteren. Het 
hangt er trouwens sterk van af voor welke waardeketen 
je welke activa zelf blijft uitbaten. Hier geldt alweer dat 
op hoger niveau in de organisatie een doeltreff ende 
analyse wordt gemaakt van het gebruik van eigen acti-
va.
Veiligheid, en dat is de vierde stap in het advies van 
DHL aan chemische verladers, is in veel bedrijven een 
‘blinde vlek’. Je kunt die echter omvormen tot een con-
currentievoordeel. Een bedrijf dat consistent met vei-
ligheid omgaat, zal de kans op incidenten verkleinen en 
zich ook bij de klant een voorsprong verwerven. Die 
klant is zelfs wel bereid om iets meer over te hebben 
voor terugdringing van de kans op ongevallen tot 0% in 
de gehele logistieke keten.
De vijfde stap is aanpassing van de logistiek aan de be-
hoeften van de verscheidenheid aan klanten van een 
chemisch concern. ‘Logistiek als dienst’, noemen de 
onderzoekers dit. Die logistiek kan sterk worden verbe-
terd als de onderneming zich realiseert voor welke 
klant welke dienst vereist is. Veel grote concerns hou-
den zich daarmee te weinig bezig. Pas verderop in de 
logistieke keten zie je bedrijven die zich van geval tot 
geval verdiepen in de logistieke wensen van de eindaf-
nemer.

Besluiten moeten op hoog 

niveau worden genomen.
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Toen in juni bekend werd dat DFDS de MyFerryLink-
schepen ‘Berlioz’ en ‘Rodin’ gaat exploiteren, was dat 
het startsein voor een zomer vol protestacties, die veel 
vertraging veroorzaakten. Hoe is die situatie voor 
DFDS geweest?
‘Het was een droevige situatie die voor iedereen moei-
lijk was. Een maand lang werd de toegang tot de haven 
geblokkeerd. Wij hebben een van onze schepen op de 
route tussen Calais en Dover naar Duinkerken laten uit-
wijken. Voor het andere schip was dat niet mogelijk om-
dat de romp van het schip te groot is voor die haven. 
Door de blokkades in de haven weken veel klanten uit 
naar de tunnel, waardoor daar extra druk ontstond, 
naast de vertragingen door het vluchtelingenprobleem. 
We hebben direct geprobeerd de dialoog te starten 
maar het duurde even voordat SCOP SeaFrance inzag 
dat hun eigen onderneming geen toekomst meer heeft.’

Waarom hebben jullie als DFDS interesse in de voor-
malige MyFerryLink-schepen?
‘Deze schepen zijn speciaal ontworpen voor de route 
tussen Calais en Dover en daarvan zijn er weinig.’ 

SCOP-personeel heeft meteen na de aankondiging een 
harde strategie ingezet. Hoe was het eerste contact met 
die mensen en was er een specifi ek punt dat de gesprek-
ken bemoeilijkte?
‘Het eerste contact verliep moeizaam. Het kritieke dis-
cussiepunt was het sociale aspect. Het gaat om mensen 
die hun baan verdedigen. Het is spijtig, maar er is aan de 
ferryzijde van het Engelse Kanaal al meer dan drie jaar 
sprake van overcapaciteit. De MyFerryLink-schepen 
maakten al die tijd verlies. Wij hebben uitgelegd dat wij 
die situatie niet kunnen voortzetten. De Franse trans-
portminister Alain Vidalies, die is ingeschakeld om de ge-
sprekken tussen SCOP SeaFrance, Eurotunnel en ons te 
begeleiden, heeft gezocht naar een oplossing. Daar is een 
regeling uit voortgekomen die ons in staat stelt een extra 
schip in de route tussen Dover en Calais op te nemen.’

Wat is er afgesproken?
‘Van de bijna vijfhonderd werknemers (487, red.) kun-
nen er 402 een nieuwe baan krijgen. Wij nemen 202 
werknemers in het Franse deel van ons bedrijf op, het 
gaat daarbij om bemanningsleden van de schepen. Eu-
rotunnel heeft nog één freight-only ferry, als zij toe-
stemming krijgt van de mededingingsautoriteit om die 
tussen Nord-pas-de-Calais en Folkestone te laten varen 
kunnen daar nog eens 130 mensen op aan het werk wor-
den gezet. Daarnaast kan Eurotunnel via een dochter-
onderneming 50 mensen opnemen in de beveiligings-
dienst van de tunnel en 20 man in administratieve 
functies. Iets minder dan honderd mensen (85, red.) 
zullen per januari in ieder geval hun baan kwijtraken. 
Zij krijgen een additionele ontslagvergoeding boven op 
de normale ontslagregeling.’ 

Hoe gaat DFDS de schepen inzetten?
‘Onze bestaande dienst tussen Calais en Dover wordt 
bediend met twee schepen (de ‘Calais Seaways’ en 
‘Malo Seaways’, red.). In het vierde kwartaal komen 
daar de ‘Berlioz’ en ‘Rodin’ bij. Een van onze eigen sche-
pen, de ‘Malo Seaways’, verhuist dan naar een andere 
route. Voorheen had MyFerryLink drie schepen op deze 
route en wij twee. In de nieuwe situatie is er dus sprake 
van een capaciteitsreductie van twee schepen tussen 
Dover en Calais.’

DFDS heeft vorig jaar twee diensten gesloten, die tus-
sen Portsmouth en Le Havre en die tussen Harwich en 
Esbjerg, omdat deze niet langer rendabel zijn door de 
nieuwe zwavelregelgeving. Wat gebeurt er met de 
schepen die op deze routes voeren? 
‘Het schip dat voer tussen Portsmouth en Le Havre is 
terug naar zijn eigenaar en de ‘Sirene Seaways’, die voer 
op de route tussen Harwich en Esbjerg, is nu onder 
chartercontract bij Brittany Ferries.’ 

Een andere route die de klos dreigde te worden van de 
nieuwe zwavelnorm is Rosyth – Zeebrugge, maar deze 
blijft nu overeind. Kunt u dat toelichten?
‘Na het vallen van de olieprijs, waardoor ook bunker-
prijzen daalden, hebben we de situatie opnieuw beke-
ken. We zijn in gesprek gegaan met de Schotse regering 
en havenautoriteit Forth Ports en hebben een oplossing 
kunnen vinden. Forth Ports en wij investeren gezamen-
lijk zes miljoen euro in de route. Dat geld wordt ge-
bruikt voor het installeren van een zwavel scrubber aan 
boord van de Finlandia Seaways, waardoor we op goed-
kopere brandstof kunnen blijven varen, en het optima-
liseren van het brandstofsysteem. Forth Ports zal daar-
naast de haveninfrastructuur zo aanpassen dat wij 
containers aan boord dubbel kunnen stapelen, daar-
door komen 300 extra laanmeters vrij.’

Gevreesd werd dat de nieuwe zwavelnorm zou leiden 
tot een modal backshift, waarbij lading van het water 
naar de weg wordt verplaatst. Is deze vrees waarheid 
geworden?

De capaciteit daalt straks 

van vijf schepen naar drie.

SCOP SeaFrance zagNaast alle aandacht

voor steeds grotere 

containerschepen en de 

gevolgen van de olieprijs 

voor de tankervaart, 

zouden we de bulkmarkt 

bijna vergeten. Ten 

onrechte, want de markt 

ontwikkelt zich goed.

In dit dossier zetten we 

breakbulk, waaronder de 

sterk groeiende ro/ro-

markt, af tegen de veel 

traditionelere droge bulk. 

Ook daar is groei te zien,

al was het maar door de 

gestegen vraag naar 

steenkool.

TOBIAS PIEFFERS

Met een akkoord tussen DFDS, 
Eurotunnel en SCOP SeaFrance 
komt een einde aan de gijzeling 
van MyFerryLink-schepen en 
blokkades in Calais. DFDS-directeur 
Niels Smedegaard blikt terug op 
een moeilijke zomer.
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‘Niet in grote mate. Een aantal klanten heeft besloten 
om hun lading weer over de weg te vervoeren, maar 
dit is slechts een handvol van de duizenden klanten 
die we hebben. Reden hiervoor is de lage brandstof-
prijs. Wanneer deze prijzen weer omhoog gaan, zullen 
we de modal backshift-discussie ongetwijfeld op-
nieuw voeren.’

Ondanks kopwinden als stevige concurrentie, nieuwe 
zwavelregelgeving, de vluchtelingenproblematiek en 
de staking van het SCOP SeaFrance-personeel heeft 
DFDS zowel na het eerste als tweede kwartaal van dit 
jaar de winstverwachting naar boven bijgesteld. Kunt 
u toelichten hoe dit is gelukt?
‘Er zijn meerdere ontwikkelingen die hier impact op 
hebben. We hebben drie verliesgevende routes gesloten 
en de capaciteit op de Oostzee veranderd. Naast de eer-
der genoemde gesloten routes hebben we ook de vorig 
jaar opgerichte route tussen Klaipeda en Travemünde 
weer gesloten vanwege de handelssancties tegen Rus-
land. Ook hebben we op een andere Oostzee-route een 
schip uit de roulatie gehaald.
We profi teren van de lage bunkerprijzen. Het voordeel 
hiervan zit in de passagiersvaart, want daar hebben we 
geen brandstoftoeslagen die met de brandstofprijzen 
meebewegen, zoals we op de vrachtdiensten wel heb-
ben. En we profi teren van de snel gegroeide Britse 
markt die op het moment heel sterk is. Dat zien we zo-
wel in de passagiers- als vrachtdiensten. In combinatie 
met het doorvoeren van kostenbesparingen hebben we 
goede resultaten gehaald.’

Smedegaard: ‘Het 

is spijtig, maar 

er was al drie 

jaar sprake van 

overcapaciteit.’  

Foto: DFDS

g in dat het geen toekomst heeft

In het eerste en tweede kwartaal van 2015 wist 

DFDS het operationele resultaat met respectieve-

lijk 150% en 37% te vergroten ten opzichte van een 

jaar eerder. De winstverwachting voor het gehele 

jaar is nu bijgesteld van ongeveer 214 miljoen euro 

naar rond de 255 miljoen euro.
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De haven is ons leven. Aanpakken, hard werken en
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W allenius Wilhelmsen Logis-
tics voorspelde het eind vorig 
jaar al en alles wijst erop dat 
die voorspelling zal uitko-
men. Dit jaar wordt een ‘vlak’ 
jaar voor het wereldwijde 

zeevervoer van breakbulk. Het zal al met al niet veel 
beter worden dan in 2014, voorzag Børge Kibo Bodø-
gaard, de verantwoordelijke man voor grote accounts 
bij de in exceptioneel vervoer gespecialiseerde rederij.
De prognoses van Bodøgaard zijn onverminderd geldig. 
Voor de Noord-Amerikaanse markt zijn de vooruitzich-
ten nog steeds prima. In de Verenigde Staten en zeker 
in Mexico blijft de off shore zich goed ontwikkelen. Wal-
lenius Wilhelmsen Logistics (WWL) speelde daar eer-
der al op in door zijn lijndienst tussen Azië, Europa en 
Noord-Amerika uit te breiden, onder meer met een di-
recte aanloop in Galveston in de inkomende dienst uit 
Azië.

Voor Zuid-Amerika zijn de verwachtingen getemperd 
door de slechte gang van zaken in Brazilië. Niet de hele 
regio wordt daardoor negatief beïnvloed. Zo is de reder 
begonnen met een maandelijkse aanloop van de Chi-
leense haven van San Antonio, waarmee een reguliere 
dienst tot stand werd gebracht tussen Europa en 
Noord-Amerika via de Zuid-Amerikaanse westkust.
De Europese markt trekt wel iets aan, dank zij de goed 
draaiende Duitse economie, de uitstekende groeicijfers 
in het Verenigd Koninkrijk en het voorzichtige herstel 
in landen als Spanje, Italië en nu ook Frankrijk. Voor de 
autoindustrie werd de dienst van de reder tussen Azië 
en Europa via de Middellandse Zee versterkt. Met die 
dienst wordt ook Noord-Afrika bediend, een regio met 
veel groeipotentie, maar ook gekenmerkt door forse 
politieke risico’s. Al met al echter is de Europese eco-
nomie ‘niet wat die moet zijn’, vindt Bodøgaard.

Azië
De grote vraag is intussen natuurlijk waar het heen-
gaat met de Aziatische economie. In hun eindejaars-
prognoses voorzagen de ‘marketeers’ van WWL nog 
een toenemende handel binnen Azië, met name we-
gens de grote infrastructurele projecten die in Zuid-
oost-Azië worden uitgevoerd en de uitbreiding van de 
industriële productiecapaciteit in die regio. Daardoor 
neemt de vraag toe naar onder meer machinerie, 
spoorwagons en installaties voor de energie-opwek-
king.
De recente gebeurtenissen in China werpen een scha-
duw over deze gezonde groeiprognoses. Zo heeft de 
Volksrepubliek misschien toch te maken met een on-
roerend-goedluchtbel, zijn de koersen aan de eff ecten-
beurzen de laatste weken fors onder druk komen te 
staan en moet Beijing er alles aan doen om dit jaar een 
economisch groeicijfer van 7% te realiseren. Zo’n per-
centage klinkt ons Europeanen als muziek in de oren, 

De Europese economie

is niet wat die moet zijn.

Een ‘vlak jaar’ voor breakbulk

tisch. De mijnbouw bijvoorbeeld kende een hausse in het 
jaar 2012, maar is daarna geleidelijk weggezakt.
Datzelfde geldt voor de oliemarkt. De rederij-econo-
men voorzagen vorig jaar al een verdere daling van de 
olieprijs in de loop van 2015 en die voorspelling is, kun-
nen we nu zeggen, volledig uitgekomen. De olie- en gas-
industrie is kostenbewuster geworden en besteedt pro-
jecten steeds scherper aan. De tijd dat in deze sector 
geld geen rol speelde, is duidelijk voorbij.
Reders met multipurpose-schepen hebben een aantal 
moeilijke jaren achter de rug en er zullen er nog wel en-
kele volgen. De rederswereld heeft overgeïnvesteerd in 
scheepsruimte, waardoor de vrachttarieven onder ster-
ke druk zijn komen te staan. Daar spelen, signaleert 
WWL, de ro/ro-vervoerders handig op in. Die trekken 
meer breakbulklading naar zich toe, omdat ze beter in 
staat zijn verschillende ladingsoorten te bundelen en 
zo op kosten te besparen.

maar China was de afgelopen tien jaar nog beter ge-
wend.
Van een totale ineenstorting van de Chinese economie 
is vooralsnog beslist geen sprake. De koersdalingen 
moeten volgens de meeste economen vooral worden 
gezien als een ‘correctie’ op de uitbundige stijgingen in 
voorgaande jaren. Intussen zullen productiemiddelen 
moeten worden vervangen en zal infrastructuur in 
stand moeten worden gehouden, wat een stevige basis 
legt onder de markt voor internationaal vervoer van 
projectlading.

Vliegtuigen
De Aziaten zijn het laatste decennium veel meer gaan rei-
zen, waarbij ze ook massaal voor het vliegtuig kiezen. Dat 
geeft een impuls aan de vliegtuigindustrie en daarmee 
aan het vervoer van grondstoff en en onderdelen. Over de 
hele grondstoff enmarkt is WWL veel minder optimis-

Beeldbewerking: Edward Ouwerkerk

FOLKERT NICOLAI

China is de belangrijkste 

onbekende in de rekensommen 

die breakbulkvervoerders 

maken. Voor het overige gaan 

de zaken dit jaar redelijk voor 

de wind.
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Winkeler kende OBA Bulkterminal en de eigenaren nog 
goed uit zijn tijd als directeur commercie van NS Cargo. 
‘Ik heb hier destijds op de brug gestaan omdat onze trei-
nen het achterlandvervoer verrichten voor veel klanten 
van het overslagbedrijf. Ik vond het altijd een prachtig 
bedrijf, waarvan er maar een paar bestaan in Nederland.’  

Lopende de sollicitatieprocedure betrapte Winkeler  
zichzelf erop dat zijn getemperde belangstelling plaats 
had gemaakt voor enthousiasme voor de topbaan bij 
OBA. ‘Ik was toen gewoon helemaal om. Het is ontzet-
tend leuk om eindverantwoordelijkheid te dragen voor 
een bedrijf van 135 mensen, fi nancieel gezond, een goede 

JOHN VERSLEIJEN

Het Amsterdamse 

overslagbedrijf OBA is met 22 

miljoen ton (aan- en doorvoer) 

jaarlijks, waarvan 90% 

steenkolen, een van de grote 

spelers in de Europese droge 

bulkoverslag. Voor de komende 

vier jaar voorziet de nieuwe 

directeur Harm Winkeler nog 

een stabiele marktontwikkeling. 

De Duitse honger naar 

steenkolen is nog niet helemaal 

gestild.

De zwarte bergen 
van Amsterdam

Ik zie een bedrijf als een 

eigen winkel. Mijn ouders 

hadden kledingzaken. 

OBA-topman Harm 

Winkeler verwacht 

dat onder meer 

door de sluiting 

van de laatste 

Duitse kolenmijnen 

de komende jaren 

er nog steeds een 

stabiele vraag naar 

steenkolen is voor 

het Amsterdamse 

overslagbedrijf

Foto: OBA

Een bezoek aan de Amsterdamse OBA 
Bulkterminal betekent allereerst het 
doorlopen van een stevige veiligheids-
procedure. Zo worden nieuwkomers bij 
de portier getrakteerd op een instructie-
fi lmpje van acht minuten over de gebrui-

ken en veiligheidsvoorschriften op het immense over-
slagterrein van zeventig hectare aan het Noordzeekanaal. 
‘Transportauto’s van OBA hebben te allen tijde voor-
rang’, waarschuwt daarbij een belerende stem. Na de 
video volgt nog een korte quiz. Bij de vierde vraag gaat 
de bezoekende journalist de mist in, maar hij treft geluk-
kig een milde beveiligingsmedewerker die op deze herf-
stige septemberochtend wel een oogje wil dichtknijpen. 
Met een herkansing kan de rit worden voortgezet langs 
de bergen steenkolen, immense bulkkranen en lopende 
banden waarmee het zwarte goud van Amsterdam in de 
binnenvaartschepen en de treinen van DB Schenker en 
Rheincargo verdwijnt.
Ruim vijf maanden is Winkeler (47), met een afwisse-
lend werkverleden bij heftruckspecialist Gunco, NS 
Cargo en Martinair/Air France-KLM Cargo, de nieuwe 
directeur van het Amsterdamse overslagbedrijf. Hij 
volgde dit voorjaar Hans Fijlstra op, die na 35 jaar bij de 
terminal, waarvan twaalf als directeur, een levend insti-

tuut was geworden binnen OBA en de Amsterdamse ha-
ven. De luchtvrachtmanager Winkeler werd eind vorig 
jaar benaderd om mee te draaien voor de opvolging van 
Fijlstra, hoewel hij geen stuwadoorservaring had in de 
droge bulk. ‘Ik had toen juist bij Air France-KLM de 
mooie post van vrachtdirecteur Benelux gekregen na ja-
renlang voor Martinair en de KLM in Hongkong en de 
VS te zijn geweest. Je bent dan als Benelux-directeur 
verantwoordelijk voor de thuismarkt en voor mij was er 
dan ook geen directe aanleiding om weg te gaan. Ik heb 
dan ook in eerste instantie de boot afgehouden’, erkent 
de OBA-directeur, na een recente meniscusoperatie 
nog enigszins slecht ter been. 
Wat de afgestudeerde econoom uiteindelijk toch deed 
besluiten mee te draaien in het sollicitatieproces was 
zijn achtergrond. ‘Ik kom uit een ondernemersgezin. 
Mijn ouders hadden kledingzaken en dat zorgt voor een 
apart stukje mentaliteit. Je ziet het bedrijf waarvoor je 
werkt dan meer als je eigen winkel. Elke euro die je uit-
geeft, moet goed zijn besteed. Ik voelde me ook altijd 
beter passen bij een kleinere organisatie. Daarom koos 
ik ooit voor NS Cargo en later voor Martinair. De ironie 
is dat ik blijkbaar voor bedrijven kies die vrij snel wor-
den overgenomen: NS Cargo door de Deutsche Bahn en 
Martinair door de KLM.’

www.BigMove.netwww.BigMove.net
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werksfeer, maar ook met uitdagingen naar de toekomst. 
Kijk maar naar de CO2-discussie en de verwachte daling 
van de steenkolenconsumptie in de energiesector.’ 
Voor de komende drie tot vier jaar voorziet Winkeler 
nog geen grote veranderingen in de vraag naar steenko-
len, die afgezien van de nabijgelegen Amsterdamse 
Centrale van Vattenfall/Nuon naar Duitsland gaan. ‘Ik 
zie aan de ene kant dat het aandeel van zon- en wind-
energie in de Duitse elektriciteitsproductie blijft stijgen 
en aan het eind van dit jaar van de huidige 25% naar 30% 
zal zijn gegroeid, maar aan de andere kant worden deze 
negatieve eff ecten op het kolenverbruik weer ongedaan 
gemaakt doordat de drie resterende kolenmijnen in 
Duitsland in de komende drie jaar zullen worden geslo-
ten. Daar komt nu nog acht miljoen ton kolen uit. Het 
verder sluiten van de Duitse kerncentrales tot 2023, de 
gedeeltelijke afbouw van de productie van de bruinko-
lencentrale en de historisch lage prijs van de steenko-
len kan er volgens hem zelfs voor zorgen dat de import 
van steenkolen de komende jaren nog zal stijgen. ‘Ik 
heb geen glazen bol, maar ik verwacht dat de vraag 
voorlopig zeker stabiel zal blijven of zelfs nog iets zal 
groeien. Daarna voorzie ik geleidelijk een afname. Niet 
alleen doordat het aandeel van zon- en windenergie 
blijft stijgen maar ook doordat kolencentrales steeds ef-

fi ciënter worden. Ik was drie weken geleden bij een 
nieuwe kolencentrale in Mannheim die vergeleken met 
oude centrales 15% minder steenkolen verbruikt om de-
zelfde productie te halen. We zullen als OBA dan meer 
moeten kijken naar diff erentiatie.’ 

Biomassa
Hij verwacht dan ook dat de huidige mix van 90% steen-
kolen en 10% agribulk (grondstoff en voor veevoeders) 
en mineralen er over tien jaar ‘drastisch anders’ uitziet. 
‘Er zijn ook nieuwe marktkansen’, stelt Winkeler. Hij 
wijst onder meer op het energieakkoord waardoor bij-
voorbeeld de Amsterdamse energiecentrale van Nuon 
straks mogelijk biomassa zal gaan bijstoken. ‘De timing 
is nog afhankelijk van subsidie van de overheid, maar 
wij verwachten dat het zo rond 2019 gaat gebeuren. Wij 
willen daar natuurlijk een rol gaan spelen. We hebben 
een paar jaar geleden al ervaring opgedaan met de over-
slag van biomassa voor de Engelse markt. De randvoor-
waarden om biomassa over te slaan zijn op onze termi-
nal dan ook aanwezig. Wij beschikken daarnaast ook 
over de noodzakelijke loodsen. Er zijn nog wel wat in-
vesteringen nodig in de afhandeling van het product. 
Biomassa is meer kwetsbaar dan steenkolen. Daarnaast 
zijn er andere veiligheidsissues.’

AFVOER KOLEN VOOR 75% OVER HET WATER
De afnemers van steenkolen van Overslag Bedrijf 

Amsterdam (OBA), opgericht in 1954, moeten 

vooral worden gezocht onder de Duitse staal-en 

energiebedrijven en handelshuizen. De nabijgele-

gen Amsterdamse elektriciteitscentrale van Nuon 

is de grootste afnemer van de kolen van OBA in 

Nederland, aldus directeur Harm Winkeler van het 

overslagbedrijf. De kolen zijn hoofdzakelijk 

afkomstig uit Rusland en Colombia en in mindere 

mate uit Zuid-Afrika en de VS. De meeste kolen 

(75%) worden over het water afgevoerd naar 

Duitsland. ‘Sommige Duitse afnemers zijn door de 

ligging aangewezen op het spoor, andere maken 

van deze optie uit strategisch oogpunt gebruik om 

bijvoorbeeld ook in perioden van laagwater 

voldoende steenkolen te kunnen ontvangen.’ In 

totaal verlaten per week rond de vijftien treinen 

het Amsterdamse haventerrein van het overslag-

bedrijf. Het gemiddeld aantal binnenvaartschepen 

ligt rond de zestig tot tachtig per week, aldus 

Winkeler. De maximale voorraad die OBA kan 

aanhouden ligt op drie miljoen ton.

‘BETERE CONCURRENTIEPOSITIE MET NIEUWE SLUIS’
Voor de groeiende overslag van steenkolen en de marktposi-

tie van de Amsterdamse haven in de bulkoverslag is de 

nieuwe zeesluis bij IJmuiden hard nodig, zegt OBA-topman 

Harm Winkeler. De beperkte breedte en diepte van de 

huidige Noordersluis is nu een concurrentienadeel voor de 

haven van Amsterdam, zegt hij. Doordat de kolenschepen te 

diep steken moet voor de ingang van de sluis een deel van de 

lading worden gelost ofwel gelichterd.

De nieuwe zeesluis zorgt er straks voor dat de grote bulk-

schepen effi ciënter kunnen worden afgewikkeld, zegt hij. ‘De 

kolenschepen kunnen door de diepte van 18 meter van de 

nieuwe sluis zo’n 65 tot 75 centimeter dieper liggen en voor 

dat aantal centimeters behoeven wij minder kolen voor de 

sluis te lossen op binnenvaartschepen.’ Daarnaast wordt de 

afwikkelingssnelheid verbeterd door de breedte van 70 

meter van de sluis. ‘De schepen kunnen straks beter manoeu-

vreren en zijn niet meer afhankelijk van het getijde.’ Ondanks 

de grotere afmetingen van de sluis heeft OBA samen met 

concurrent Rietlanden een milieuvergunning gekregen om 

straks aan de Averijhaven 4,5 miljoen ton aan steenkolen te 

lichteren voor de sluis. Volgens Winkeler moet die uitbouw 

van de bestaande lichtercapaciteit voor de zeesluis vooral 

het huidige product van de Amsterdamse haven op kolenge-

bied verbeteren. ‘Het faciliteert de groei van de bulkoverslag 

voor Amsterdam een stuk beter zonder dat er meer terrein in 

de haven voor bijvoorbeeld de kolen moet worden uitgege-

ven.’
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of omdat de concentratie al te hoog 
is in die branche. Soms kan nog een 
klein deel geleend worden, mits ook 
andere fi nanciers en/of partijen in-
stappen. Johan Mol: ‘Die co-fi nan-
ciering of stapelfi nanciering zie je 
steeds vaker, en dit is de toekomst.’

Supply chain fi nance
Een andere vorm van alternatieve 
fi nanciering is supply chain fi nance 
(scf). Scf is een containerbegrip 
rondom fi nancieringen van de lo-
gistieke keten. Reverse Factoring en 
Dynamic Discounting zijn voor-
beelden van scf. Supply chain fi nan-
ce maakt sinds 2011 deel uit van de 

innovatie-agenda voor de Topsec-
tor Logistiek, reden waarom logis-
tiek topinstituut Dinalog bij het 
SCF-programma betrokken is.
Martijn Siebrand, program manager 
supply chain fi nance bij Dinalog, 
noemt als voorbeeld van een onder-
zoeksproject SCF 2.0. Heineken, 

MALINI WITLOX

Is uw verzoek om een lening afge-
wezen door de bank? Er zijn meer 
mogelijkheden – en het is niet 
langer nodig om maanden op het 
geld te wachten.

Gevraagd: 150.000 euro. Doel: ver-
dere investeringen in het automati-
seringssysteem (90.000) en investe-
ringen in de interne organisatie en 
personeel bij TB Europe, een trans-
portbedrijf dat is gevestigd in Uden-
hout en gespecialiseerd is in vervoer 
naar Roemenië, Nederland, Enge-
land en Spanje. Een boodschap van 
die strekking, met de nodige motiva-
tie en informatie over het familiebe-
drijf, werd eind 2014 op crowdfund-
platform Collin Crowdfund aan 
investeerders aangeboden. Binnen 
twee dagen was het geld binnen. Vele 
handen maken licht werk, want in to-
taal waren er slechts 64 investeer-
ders nodig om de benodigde lening 
bijeen te brengen. In de investerings-
lijst zie je dan ook diverse investerin-
gen terug van 500 euro of meer. Het 
gemiddelde investeringsbedrag ligt 
rond de 2.000 euro.
‘Crowdfunding is in Nederland nog 
relatief onbekend vergeleken met 
de UK en de VS maar het begint te 
komen’, zegt Johan Mol, crowdfund 

coach bij Collin Crowdfund. TB Eu-
rope was destijds een van de eerste 
bedrijven uit de logistieke wereld 
die zich op deze alternatieve vorm 
van fi nanciering richtten. Het is nog 
altijd lastig op de diverse Neerland-
se crowdfundingplatforms logistie-
ke bedrijven te vinden die een be-
roep op crowdfunding hebben ge-
daan. Maar ze zijn er wel. Zo zocht 
de 24-jarige binnenvaartonderne-
mer Jan Steenstra, in samenwerking 
met bevrachtingskantoor Hoekstra 
Binnenvaart Transport investeer-
ders om zijn droom waar te maken: 
een eigen vrachtschip. Rente: 7%, 
looptijd: 60 maanden. Binnen drie 
dagen was de benodigde 92.500 
euro binnen via Collin Crowdfund.
‘Momenteel kiest nog niet 1% van de 
logistieke bedrijven voor crowd fi -
nance. Dat heeft te maken met on-
bekendheid. Voor het gehele mkb 
zitten we nu nog onder 1%, maar in 
de VS en de UK is dat percentage 
maar liefst 15%’, verklaart Mol. 
Voordat beide bedrijven de aan-
vraag op de website konden plaat-
sen, werden de bedrijven geheel 
doorgelicht en werd op basis van de 
bestendigheid van het verdienmo-
del, de kwaliteiten van de onderne-
mer en risicokwalifi catie beslist of 
de aanvraag aan de investeerders 
werd voorgelegd.

‘Een bank kijkt bij een aanvraag 
voor een lening vooral naar het ver-
leden, wij kijken meer naar de toe-
komst, de bestendigheid van het 
verdienmodel van de onderneming 
en het feit dat de crowd in de onder-
neming gelooft. Op basis van de sol-
vabiliteit, liquiditeit en (verwachte) 
rentabiliteit maken wij een zoge-
noemde Collin Credit Score. Afhan-
kelijk van die score en de interesse 
van de innercrowd van de onderne-
mer, zetten we de aanvraag op ons 
platform.’

Huiverig
Ondernemers zijn soms huiverig om 
een beroep te doen op crowdfun-
ding, omdat ze dan ook openbaar-
heid moeten geven over hun be-
drijfsactiviteiten en fi nanciële 
ontwikkeling. De investeerders wil-
len vanzelfsprekend goed geïnfor-
meerd worden over het bedrijf waar-
aan zij hun euro’s uitlenen. ‘Het 
informeren van de omgeving over je 
bedrijf is juist een pré’, meent Mol, 
die crowdfunding ook ziet als een 
goede marketingtool. ‘Je bent een 
ambitieuze ondernemer met inves-
teringsplannen en je bent fi nancieel 
gezond. Anders zouden we jouw be-
drijf niet met een fi nancieringsaan-
vraag op ons platform plaatsen.’
Het is volgens Mol een misverstand 

dat alleen beleggers investeren. Het 
zijn juist de particulieren die tegen 
een acceptabel risico een beter ren-
dement willen hebben. ‘Veelal stel-
len we als eis dat de initiatiefnemers 
al minimaal 10% van het benodigde 
bedrag in eigen kring (innercrowd) 
hebben opgehaald voordat de aan-
vraag wordt geplaatst. Als vrienden, 
zakenrelaties en bekenden niet in 
het verdienmodel geloven, dan 
komt er geen succesvolle crowdfi -
nancecampagne. Het gaat verder 
niet om miljarden, 5 ton is het groot-
ste bedrag dat tot nu toe door ons is 
opgehaald.’
Nog altijd gaat het bij 99% van de 

kredietverstrekkingsgevallen om 
een lening van de bank. Banken 
worden echter steeds kritischer op 
de vraag aan wie ze een lening ge-
ven. Zo werken ze met lijsten van 
sectoren waaraan in principe geen 
lening meer wordt verstrekt vanwe-
ge een slecht toekomstperspectief 

Als vrienden en bekenden ergens niet 

in geloven, komt er geen campagne.

€ NEE
Geen lening bank? 
Kijk verder
CROWDFUNDING  Alternatieve vormen 

van fi nanciering winnen aan populariteit
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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

Moraal van het verhaal: juist 

als de kalkoen zich het 

meest prettig voelt, is hij 

het meest in gevaar 

#havencongreszeeland

@Ariane66  

De @kon_marine moet 

schepen niet kopen, maar 

leasen, aldus Hans Hillen 

#seapower. Steeds nieuwste 

en geen discussie geld #ma-

rineschepen @TekstPast 

Check out the daring ’Two 

Wheel Stunt’ from the TV 

series Reality Road! 

http://ow.ly/RSlVP  

@VolvoTrucks

Welke maritieme sportieve-

lingen lopen samen met @

DanserGroup komende 

zaterdag in @PortofAnt-

werp de #havenrun?

@DanserGroup  

Kamerleden op de heftruck 

bij EVO https://lnkd.in/

e4fxQHA @Lodewijkwisse

Ook Nederlandse boeren 

voeren actie, maar wegblok-

kades zoals in Frankrijk 

blijven uit. De boeren delen 

broodjes beenham uit.

@NTnl

Offl ine was er veel minder 

bezoek voor @Wereldhaven-

dage, online werden records 

gebroken! http://bit.ly/

havendagen #WHD15 

@Lisettevdpijl  

Aantal geloste containers 

Rotterdamse #haven 1e 

kwartaal met 10% toegeno-

men @statistiekcbs 

 Verloren scheepvaart-

route om Afrika weer 

populair

 Topambtenaar Tianjin 

valt van gebouw 

 Ocean Three voegt 

Azië-Europa diensten 

samen

 Beierse snelweg wordt 

proefbaan voor zelfstu-

rende auto 

 Belgische rederij CMB 

weer familiebedrijf 

 Jost neemt Verbessem 

over 

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

€ JA

Unilever en Philips werken met stu-
denten onder begeleiding van het 
lectoraat scf van Windesheim aan 
fi nancieringsoplossingen stroom-
opwaarts in de keten. Deze bedrij-
ven bieden al een aantal jaar re-
versed factoring aan. Heineken 
onderzoekt momenteel bijvoor-
beeld de mogelijkheden voor de fi -
nanciering van gerstleveranciers. 
Deze grondstof komt maar eens in 
het jaar van het land af en moet dus 
lang voorgefi nancierd worden. Vol-
gens de Europese payment direc-
tive is een betaaltermijn van 60 da-
gen het maximum tussen bedrijven. 
Met wederzijds goedvinden mag je 
hiervan afwijken. ‘Je ziet dat er bij 
grote bedrijven termijnen gehan-
teerd worden van 90, 120, 150 of 
meer dagen. Indien deze termijn 
niet geaccepteerd wordt door de le-
verancier dan kiest de afnemer vaak 
voor een andere leverancier. Dit 
soort grote bedrijven kunnen ook 
moeilijk terug in betalingstermijn, 
dat kost ze miljoenen aan werkkapi-
taal die ze op de fi nanciële markt 
moeten gaan ophalen.’ 
Tegelijkertijd wil zo’n bedrijf ook 
niet dat zijn toeleveranciers failliet 
gaan, zeker niet bij strategische 
partners. Men is gebaat bij een sta-
biele keten. Bij Reversed Factoring 
gebruikt de fi nancier (onder meer 

de bank, private equity, institutio-
nele beleggers) de kredietrating van 
de multinationals (buyer). ‘Er is een 
goede risico-inschatting van deze 
bedrijven te maken en daardoor we-
ten ze dat de kans dat deze bedrij-
ven betalen groot is. Een multinati-
onal betaalt bijvoorbeeld pas na 90 
dagen. Na accordering van de vor-
dering door de buyer koopt de fi -
nancier de vordering en krijgt de le-
verancier van de grondstof direct 
zijn geld. De buyer betaalt uiteinde-
lijk de bank na 90 dagen. Het voor-
deel voor de buyer is dat de schuld 
aan de bank doorgaans gezien wordt 
als handelsschuld en niet als bank-
lening, wat een positieve invloed 
heeft op zijn balans. De leverancier 
heeft eerder zijn geld en deze fi nan-
cieringsmethodiek draagt bij aan 
het mitigeren van risico’s in de ke-
ten.’ 

Strategische partner
De logistiek dienstverlener krijgt bij 
dit soort ketenfi nancieringspro-
gramma’s vooralsnog moeilijk voet 
aan de grond, omdat ze nog niet zo 
vaak als echte strategische partner 
worden erkend zoals dit bij grond-
stofl everanciers wel het geval is. On-
geveer 1% van de logistiek dienstver-
leners maakt nu gebruik van scf. 
Dinalog wil bekendheid geven aan de 

mogelijkheden voor de logistiek 
dienstverleners en het mkb in Ne-
derland. Een logistiek dienstverle-
ner zou deze vorm van fi nanciering 
aan kunnen bieden aan zijn subcon-
tractors. ‘Als de subcontractors (bij-
voorbeeld eigen rijders) eerder be-
taald worden, kun je ze bij 
chauff eurskrapte makkelijker bin-
nenhouden en gaan ze waarschijnlijk 
niet voor een concurrent werken, 
ook als die andere partij iets meer 
betaalt. Ook past het binnen de 
MVO-gedachte. Op het moment dat 
je factuur geaccordeerd is binnen het 
IT-systeem, weet je als transporteur 
dat je je betaling van de fi nancier bin-
nen een korte termijn krijgt.’
Een van de problemen bij logistiek 
dienstverleners en mkb’ers is dat het 
vaak lastig is voor vervoerders en 
verladers om de voordelen van dit 
programma uit te rekenen. Bij het 
demoproject Expedited Payment is 
in 2014 gewerkt aan een rekentool, 
waardoor het voordeel per partij in 
de keten exact inzichtelijk te maken 
is. Ook is gewerkt aan de ontwikke-
ling van modellen die de gevolgen 
weergeven en kunnen dienen als lei-

draad voor contracten tussen verla-
ders en vervoerders. ‘Bij dit project 
was onder meer CASS Europe be-
trokken, dienstverlener op het ge-
bied van controle en betaling van 
vrachtfacturen. Momenteel zijn we 
bezig met het opzetten van een de-
monstratieproject met een verlader 
en vervoerder om deze methodiek in 
de praktijk te toetsen.’ 
‘Dinalog houdt zich op het vlak van 
scf ook bezig met awareness. We 
krijgen steeds meer vragen over scf 
van geïnteresseerden uit de logis-
tieke sector.In 2015 en 2016 kijkt Di-
nalog verder onder meer naar ande-
re toepassingen van scf, zoals 
vendor management inventory en 
risk sharing modules. Daarnaast on-
derzoeken we met het lectoraat scf 
van Windesheim welke aanvullende 
fi nanciële diensten voor de logistiek 
mogelijk zijn. Er gaat een onder-
zoeksproject van start met vijf uni-
versiteiten en logistiek dienstverle-
ners in binnen- en buitenland. Een 
logistiek dienstverlener is bijvoor-
beeld in uitstekende positie om 
voorraad op te slaan voor de fi nan-
cier als onafhankelijke derde partij.’ 

Op 10 september organiseert Nieuwsblad Transport het evenement: 

Finance, controlling the supply chain. Aanmelden kan via 
HTTP://WWW.NIEUWSBLADTRANSPORT.NL/EVENTS/2015/FINANCE2015
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RAAD & RECHT

In de transportsector is sprake van stevige concurrentie. In dat 
verband kan het raadzaam zijn om in een arbeidsovereenkomst 
met een werknemer een concurrentiebeding op te nemen. 
Sinds 1 januari 2015 mag een arbeidsovereenkomst voor be-
paalde tijd in principe geen concurrentiebeding meer bevatten. 
Indien een werkgever toch een dergelijk beding wil opnemen, 
moet hij aantonen dat hij daartoe een zwaarwegend bedrijfs-
belang heeft. De werkgever moet uitschrijven om welk zwaar-
wegend belang het gaat en bovendien motiveren waarom het 
concurrentiebeding noodzakelijk is om dat belang te bescher-
men. Het belang en de motivering moeten verband houden met 
en gericht zijn op de specifi eke werkzaamheden of functie van 
de werknemer.

Uit een recente uitspraak van de kantonrechter te Amsterdam 
blijkt dat een werkgever zeer secuur met deze vereisten moet 
omgaan. Wat speelde er? 

Een werknemer zegt zijn tijdelijke arbeidsovereenkomst op en 
wil in strijd met het daarin opgenomen concurrentiebeding bij 
de concurrent in dienst treden. Zijn voormalige werkgever wil 
hem aan het concurrentiebeding houden, waarop de werkne-
mer in kort geding schorsing van het beding vordert. Allereerst 
heeft de werkgever in de tekst van het concurrentiebeding 
gewezen op de vele tijd en kosten die hij in de opleiding van 
zijn medewerkers steekt, in het bijzonder in de opleiding voor 
de betreff ende functie. De kantonrechter vraagt zich af of de 
werkgever dit belang niet net zo goed met een studiekosten-
beding of geheimhoudingsbeding had kunnen beschermen. De 
rechter oordeelt dat de werkgever onvoldoende heeft onder-
bouwd waarom hiervoor een concurrentiebeding nodig is. 
Verder heeft de werkgever vermeld dat de werknemer in zijn 
functie kennis krijgt over het door de werkgever opgebouwde 
netwerk, het marktgebied en zijn behoeften en werkwijzen. De 
kantonrechter vindt deze omschrijving te weinig concreet, om-
dat niet is aangegeven welke specifi eke kennis of vertrouwelijke 
bedrijfsinformatie die de werknemer in zijn functie verwerft, 
het nodig maakt om een concurrentiebeding overeen te komen. 
Daarom wordt het concurrentiebeding geschorst.

In principe moet een concurrentiebeding ook aan een derde eis 
voldoen: het belang van de werkgever moet boven het belang 
van de werknemer bij een vrije arbeidskeuze gaan. Naast zijn 
oordeel dat het concurrentiebeding niet aan de eerste twee 
eisen voldoet, geeft de kantonrechter in zijn uitspraak aan 
dat ook de belangenafweging in deze zaak in het voordeel van 
de werknemer uitvalt. De werknemer heeft in dienst van zijn 
werkgever maar voor één opdrachtgever gewerkt, twee cursus-
sen gevolgd en feitelijk niet zeer inhoudelijk werk verricht. 
Verder sluit het werk bij de concurrent beter aan bij zijn werk-
ervaring en kan hij daar meer verdienen.

Deze uitspraak bevestigt dat werkgevers veel aandacht moeten 
besteden aan de tekst van een concurrentiebeding in een tijde-
lijk contract. De belangen van de ondernemer zullen concreet 
moeten worden aangegeven. Indien dat niet gebeurt, zal het 
beding geen stand houden.

EPKE SPIJKERMAN, ADVOCAAT
www.boekel.com

Concurrentiebeding

HT

Tijdens het Havencongres Zeeland, dat Nieuwsblad 
Transport vorige week organiseerde in Terneuzen, 

onderstreepte Jan Lagasse, interim-CEO van 

Zeeland Seaports, het belang van de nieuwe 

zeesluis in Terneuzen. ‘Het belang is groter dan 

alleen het feit dat we grotere schepen kunnen 

schutten en dat Gent en de Kanaalzone een betere 

verbinding hebben met de Noordzee. Veel belang-

rijker is dat de sluis onderdeel is van de Seine-

Schelde verbinding.’ Het achterland voor de 

Zeeuwse havens wordt door de nieuwe sluis fors 

vergroot. Straks kunnen schepen tot 4000 ton 

doorvaren tot Parijs.

Tijdens de bijeenkomst schetste Ger Spork, van 

Smart Delta Resources, hoe in de Zeeuwse havens 

industriële reststoffen worden ingezet om te 

dienen als grondstof en gaven Dick van Damme, 

lector Logistiek aan de Hogeschool Amsterdam, en 

Bas Dunnebier van Technolotion hun visie op 

innovatie in de logistieke sector.

Parijs als Zeeuws achterland
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The networking hub for transport & logistic professionals

REGISTREER U OP www.easyfairs.com/transport2015

met code 116 en ontvang uw gratis badge!

Registreer u online op 
www.transport-logistics.be 
en vermijd zo €25 inkom!

Media Partners: Sector Partners:

Catalogus Partner: Structural Media Partners:Hosted Port:

• Grootste vakevent in de Benelux

• Meer dan 280 exposanten

• Conferentieprogramma met o.a. Jean D’Amour, minister 

verantwoordelijk voor Transport en voor de Uitvoering 

van Maritieme strategie (Quebec), keynote speaker 

Gunter Pauli en Port of Antwerp met “Projectoproep 

voor milieuvriendelijke havenwerktuigen”

HAVENDEBAT ANTWERPEN

CONGRES WEGVERVOER BELGIË
Donderdag, 24 september 2015  | Antwerp Expo

Woensdag, 23 september 2015  | Antwerp Expo

Ontmoet 
de markt!

Praat
mee!
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QUOTE VAN DE WEEK

Gedeputeerde Carla Schönknecht - Vermeulen 
tijdens het Havencongres Zeeland.

De opmars van de 
havens van Zuid- en 
Oost-Europa heeft 
gevolgen voor de 
Zeeuwse havens.

COLUMN

‘Wegvervoer: sterkste periode sinds tijden’, las Jeanette de 
krant voor. ‘Het staat er echt, Huub’, zei ze, de feiten nog eens 
doornemend. De ladingvolumes namen toe, de meeste onder-
nemers in het beroepsgoederenvervoer over de weg waren 
meer dan tevreden over de gang van zaken, het was het beste 
kwartaal geweest sinds jaren en de vooruitzichten waren ook 
meer dan redelijk. ‘Eigenlijk vallen alleen de vrachtprijzen nog 
steeds een beetje tegen’, verwoordde Jeanette de ‘bottom line’ 
van het bericht.

‘En dat is natuurlijk het punt’, zei Huub. ‘Een bedrijf als het 
onze kan wel veel werk hebben, maar als je er niks aan over-
houdt, schiet het niet echt op. We hebben nu bijvoorbeeld even 
wat meer bouwvervoer, en die lui zijn ook best bereid daar een 
wat betere prijs voor te rekenen. Maar bij onze andere klanten, 
zoals die in het koel- en vriesvervoer, hoef ik er niet mee aan 
te komen dat het tarief omhoog moet, omdat de bouw ons iets 
meer betaalt. Dan zeggen ze: fi jn voor jou, Huub. Maar wat heb-
ben wij daar mee te maken?’

Jeanette legde de krant weg. ‘Dus het is volgens jou nog steeds 
crisis. Houdt dat dan nooit eens op?’ Huub roerde zijn koffi  e. 
‘Feitelijk is het altijd crisis’, zei hij fi losofi sch. ‘Er is altijd wel 
ergens in de economie een crisis gaande. Neem nou de pluim-
veebranche. Die heeft te maken met nieuwe eisen op het gebied 
van de diervriendelijkheid. De varkensteelt: idem. Wat dacht je 
van mijn klanten in de detailhandel? Die zien het webwinkelen 
op zich afkomen. Hoe moeten ze daarop reageren? Moeten ze 
meedoen met de trend of juist denken: laat dat maar aan mij 
voorbijgaan?’

Huub roerde nog eens in zijn koffi  e, zonder er een slok van 
te drinken. ‘Nu we het toch over varkens hebben, er is zoiets 
als de varkenscyclus. Dat zie je in de containervaart. De grote 
reders hebben bizarre aantallen steeds grotere schepen bijge-
bouwd. Op een dag is er geen emplooi meer voor zoveel extra 
capaciteit. Wat denk je dat mijn klanten in de rederswereld dan 
tegen mij zeggen? Huub, zeggen ze dan, je moet omlaag met je 
truckingprijs. Want ons probleem is ook het jouwe.’

Jeanette las de krantenkop nog eens en nog eens. ‘Dus het feest 
is alweer voorbij?’ vroeg ze aarzelend. ‘Feest?’ antwoordde 
Huub. ‘Weinig van gemerkt. Trouwens, m’n koffi  e is koud 
geworden.’

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Feest is al voorbij

R.P.A. Hoorweg is vertegenwoordi-
ger van de haven van Duisburg in 
Rotterdam. ‘De haven van Duisburg 
wil samen met Rotterdam een con-
cept uitwerken waardoor veel con-
tainers vanuit de Rotterdamse ha-
ven per schip naar Duisburg gaan en 
van daar per spoor naar binnen-
en buitenlandse bestemmingen.’ 
Hoorwegs voorkeur gaat uit naar in-
termodaal schip/trein-vervoer. Een 
vorm van transport die tot nu toe 
heel slecht uit de verf is gekomen. 
Hoewel de Deutsche Bahn samen 
met Kombiverkehr in Duisburg een 
prachtig spoorwegemplacement 
aanlegde naast een waterterminal, 
is een goede aansluiting op het con-
tainervervoer over water vanuit 
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Samenwerking spoor en barge
19 september 1995

Rotterdam op het Duitse spoornet 
nog niet tot stand gebracht.
Waarom lukt het niet binnenvaart 
en spoor op elkaar aan te laten slui-
ten? ‘Die twee moeten samenwer-
ken in een gemeenschappelijk con-
cept. Het moet lukken om een 
container met een schip naar Duis-
burg te brengen, met de trein naar 
Leipzig en met een truck bij de klant 
af te leveren. We onderzoeken de 
haalbaarheid van die constructie. Ik 
ben ervan overtuigd dat het kan.’ 
Volgens Hoorweg realiseren men-
sen in Duisburg en Rotterdam zich 
onvoldoende wat de mogelijkheden 
zijn voor vervoer via Duisburg. ‘Wat 
met erts kan, kan ook met contai-
ners.’

cidae. Het diertje meet 32 centime-
ter en is daarmee ruim vijf 
centimeter groter dan de tureluur. 
De witgat lijkt op de bosruiter, met 
als verschil dat de ondervleugel bij 
de witgat donker is en bij de bosrui-
ter wit, hetgeen natuurlijk alweer 
enigszins in tegenspraak schijnt 
met de benaming. Beide vogels zijn 
kosmopolieten, want ze bereizen 
zowat alle continenten om te paren, 
te broeden, zich te voeden en, uit-
eindelijk, hun veren jasjes helaas uit 
te trekken.
Dat doen ze al eeuwen, zulks in te-
genstelling tot Air France-KLM, 
Lufthansa, TNT, DHL en het inmid-
dels al lang weer uitgevlogen Sabe-
na. Rotra gaat hun een goed leventje 
bezorgen als ze op hun omzwervin-
gen onze contreien aandoen. En zo 
hoort het ook, vinden de vogels.

FOLKERT NICOLAI

Franciscus van Assisi strooide al 
broodkruimels voor de vogeltjes. 
Nu begint een logistieke dienst-
verlener daar ook mee. 
 
Koninklijke Rotra, de logistieke 
hoogvlieger uit Doesburg, zet zich 
in voor de witgat en de groenpoot-
ruiter. Het bedrijf heeft een deal ge-
sloten met de Stichting Twickel, die 
een natuurgebied beheert, de ‘Fra-
terwaard’, waar deze steltvogels 
zich soms ophouden tijdens hun 
trektochten. Rotra ontwikkelt er 
een vogelvriendelijk onderkomen 
in ruil voor zijn nieuwe, ook al na-
tuurvriendelijke binnenvaarttermi-
nal, waar goederen van en naar de 
Benelux-zeehavens voortaan op de 
boot worden gezet in plaats van op 

de vrachtauto. Samen met de inge-
nieurs van Grontmij heeft Rotra een 
plan ontwikkeld om amfi bieën, klei-
ne zoogdieren, weide- en watervo-
gels een betere ‘habitat’ te verschaf-
fen. Nog deze maand is het 
faunaparadijsje, na het nodige bag-
gerwerk en de afvlakking van taluds 
in een vroegere rivierloop van de 
IJssel, klaar en kunnen de vogels er 
de ravitaillering opzoeken.

Kosmopolieten
Wat de witgat en de groenpootrui-
ter eigenlijk voor vogels zijn? Ver-
moedelijk heeft de eerste een witte 
kloaak, terwijl de tweede over lange 
groene poten beschikt. In feite zit-
ten we volgens ornithologen met 
deze aannames al vrij goed. De 
groenpootruiter is een lid van de fa-
milie der snipachtigen, de scolopa-

2 maa de

Niet op kantoor? 
Lees NT online.

THE BIRDS  Paradijsje voor gevleugelde vrienden

Goed nieuws voor de groenpootruiter (links) en de witgat (rechts). Beeldbewerking: Edward Ouwerkerk

Rotra ziet ze vliegen
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