
 WEEK 38 / 16-22 SEPTEMBER 2015 / JAARGANG 28



At KGH Customs Services, we build 
bridges between your company and 
existing regulations in an international 
trade context. We have a passion 
for customs and look forward to 
helping you manage your customs 
processes . Our focus is to help you 
to do it right from the start.

Unique product portfolio
We offer standardised and tailor-made 
solutions  for all your needs and can save 
time and money for your company.

Customs competence
We have more than 50 years of experience 

more than 600 employees across Europe 
who are dedicated and ready to support 
you.

Geographical coverage
We are located in eleven European countries 
with an extensive network and continue our 
expansion in Europe.

Can we help you with your company’s 
customs processes? Please contact us 
through sales.nl@kghcustoms.com for a 
dialogue.

 

www.kghcustoms.com    
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Iedere week in Nieuwsblad Transport, altijd online via 

nieuwsbladtransport.nl/verdieping

vrijdag 2 oktober

Afrika

Adverteren? Bel: 010 280 10 25

DOSSIER

VOORWOORD

De Benelux is als samenwerkingsverband ontstaan vanuit lo-
gistieke belangen. Tijdens de oorlog, op 5 september 1944, on-
dertekenden de drie regeringen die in Londen in ballingschap 
waren een overeenkomst, de Nederlands-Belgisch-Luxemburg-
se Douane-overeenkomst.

Zoals dat vaker gaat met internationale overeenkomsten, 
kwam de samenwerking in de praktijk wat moeizaam op gang: 
België en Luxemburg waren eerder bevrijd en terwijl België al 
economisch fl oreerde door de wederopbouw, bleef Nederland 
nog hangen in een economische malaise. Uiteindelijk trad het 
verdrag op 1 januari 1948 in werking. Vanaf die datum werden 
er geen invoerrechten meer geheven op het handelsverkeer 
binnen de Benelux.

Anno 2015 is de Benelux niet al te vaak meer in het nieuws. 
Sterker nog, slechts weinigen weten dat het samenwerkings-
verband sinds 2010 als Benelux Unie door het leven gaat. Dat, 
terwijl de band tussen Nederland, België en Luxemburg bijna 
exemplarisch is voor de samenwerking tussen landen zoals we 
die beleven binnen de EU.

Tijdens het Havencongres Zeeland, dat we twee weken geleden 
organiseerden, bleek weer eens de sterke verwevenheid tussen 
Gent en Terneuzen, met een vaarverbinding die overigens werd 
aangelegd toen er van landsgrenzen in de regio nog geen sprake 
was. Tijdens een ander evenement, in Antwerpen, zal Nieuws-
blad Transport komende week de resultaten presenteren van 
een onderzoek onder transportondernemers, met als onder-
werp: het Belgische wegvervoer (zie pagina 23). Uiteraard komt 
het onderwerp vrachtwagentol in deze enquête ook aan bod. 
Een update over de kilometerbeprijzing leest u op pagina 21.

Nederlands Limburg ziet zichzelf graag als ‘Euregionaal’ cen-
trum. We belichten in dat kader de ontwikkelingen bij Maas-
tricht Aachen Airport, dat steeds nauwer lijkt te gaan samen-
werken met Benelux-partners.

Uit deze uitgave, die geheel gewijd is aan Logistiek in de Bene-
lux, blijkt in elk geval dat de drie landen inniger samenwerken 
dan ooit, in elk geval op de logistieke werkvloer.

MELS DEES
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Innige samenwerking

RD
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Nieuwsblad Transport organiseerde vorige week voor de eerste keer de Sessie Finance. In het pand van ABN 

Amro aan de Coolsingel in Rotterdam werden fi nanciële professionals in de logistiek bijgepraat. Martin 

Leusen, van ABN Amro, ging in een presentatie uitgebreid in op een thema dat veel fi nanciële afdelingen 

bezighoudt: fi nanciering. Hij belichtte valkuilen waar een CFO rekening mee moet houden. Peter Kavelaars, 

van Deloitte, ging uitgebreid in op ontwikkelingen op fi scaal gebied waar bedrijven in de logistieke sector 

mee te maken hebben.

Sessie Finance goed bezocht
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Oude 
‘Unie’ 
even de 
baas in 
nieuwe

D e Benelux is aan zet. In het eerste 
halfjaar van 2016 zit Nederland de 
Europese Unie voor. Het lijdt geen 
twijfel dat België als secretaris op-
treedt en Luxemburg als penning-
meester. Wat weerhoudt onze drie 

landjes om de rest van Europa de toekomst te wijzen?
Vrij veel, helaas. Om te beginnen meten Nederland, 
België en Luxemburg samen maar een kleine 75.000 
vierkante kilometer. Daarop kun je een hoop prachti-
ge landschappen en mooie steden kwijt, maar het 
zinkt in het niet bij de 4,4 miljoen vierkante kilometer 
die de Europese Uniie inmiddels beslaat. Inwoners? 

FOLKERT NICOLAI

Begin 2016 mag de Benelux de agenda bepalen 
voor het vervoersbeleid van de Europese Unie. 

Nederland is even voorzitter, België en 
Luxemburg zijn souffl eurs. Wat kunnen we er 

gedrieën van bakken?

Douane Agenten

TAKEN:
• Opmaken van douanedocumenten en de volledige 

opvolging hiervan;
• Contacten met klanten, vervoerders en douane;
• Verrichten van administratieve werkzaamheden.

EISEN:
• MBO werk- en denkniveau;
• Kennis hebben van expeditie, transport en logistiek;
• Diploma assistent declarant is een pré!;
• Beheersing van MS Office;
• Secuur;
• Service gerichte instelling;
• Affiniteit met veterinaire lading;
• Bereidheid tot het volgen van cursussen;
• Kunnen fungeren in een klein team;
• Goede beheersing van de Nederlandse en  

Engelse taal in woord en geschrift.

SALARISINDICATIE:
Daadwerkelijke inschaling vindt plaats op basis  
van leeftijd, ervaring, etc..

AANSTELLING: 
In eerste instantie betreft het een 
aanstelling voor bepaalde tijd, met 
uitzicht op een vast dienstverband.

Denk je de geschikte kandidaat te 
zijn, stuur dan je CV met begeleidend 
schrijven naar:

Snijders Douane Agenten
T.a.v.: Ben Kneppers
Gardermoenbaan 27
3045 AX Rotterdam Airport

E-mailen kan ook:  
b.kneppers@snijdersdouaneagenten.nl 

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een  
fulltime assistent declarant m/v.

VACATURE
Assistent declarant M/V

Binding quotes.
Immediate booking.
Zero wait.

Op zoek naar personeel in transport, 

ware  housing, export, offshore, fi nance  of 

ict? Werf niet op de tast, ga voor r espons 

met inhoud. 

vacatures.nieuwsbladtransport.nl

Zoeken wordt vinden.
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dan de Benelux en hebben exact hetzelfde verhaal te 
vertellen. De eigenlijke vormgever van de Europese 
Unie was ook niet de Benelux, maar dat waren Frank-
rijk en Duitsland, die elkaar over de Rijn heen de hand 
reikten. Dat was een gebeurtenis van groter historisch 
belang dan de vorming van de Benelux, door landen 
die het in wezen altijd wel met elkaar konden vinden.
Er blijven genoeg onderwerpen over die tijdens het 
komende Nederlandse voorzitterschap – jammer, dat 
België en Luxemburg er niet meteen nog een jaar aan 
mogen vastplakken - kunnen worden geëntameerd. Of 
dat ook tot succesvolle besluitvorming leidt, is aller-
minst zeker. Maar als de Benelux de agenda eens mag 
bepalen, moeten we die kans niet laten liggen.
Zo is er het Europese spoorvervoer. Met de liberalisa-
tie daarvan gaat het de goede kant op, maar snel gaat 
het niet, zoals ook uit het vierde spoorpakket van de 
Europese Commissie weer blijkt. Spoorvervoer is nog 
steeds te duur en te omslachtig, zeggen gebruikers. 
Wonderlijk genoeg, want het spoor is tegelijk sneller, 
schoner en effi  ciënter dan wegvervoer. Het grote pro-
bleem is natuurlijk dat zich nog steeds veel nationale 
overheden met de inrichting ervan bemoeien, terwijl 
dit veel beter op communautair niveau kan worden 
geregeld. Als we onder Nederlands voorzitterschap 
een klein stapje in die richting zouden kunnen zetten, 
zou dat tien jaar later een grote sprong voorwaarts 
kunnen blijken.

Het ontbreekt in Europa niet aan gemeenschappelijke 
wet- en regelgeving, maar elke lidstaat interpreteert 
die verschillend. Het nadeel hiervan is dat het begin-
sel van vrij verkeer van mensen en goederen in gevaar 
wordt gebracht. Nederland en België hebben onlangs 
bij wijze van proef hun inspecties in het wegvervoer 
met elkaar laten samenwerken, aan de grens, bij Meer. 
Het doel daarvan was de inspectiediensten aan elkaars 
aanpak te laten ‘snuff elen’.
Bij dat initiatief zouden deze landen tijdens het ko-
mende voorzitterschap ook Luxemburg, Frankrijk en 
Duitsland kunnen betrekken. Voor je het weet, doen 
ook Denemarken, Zweden, Finland, Spanje, het Ver-
enigd Koninkrijk, Oostenrijk, Tsjechië, Polen en 
(Noord-)Italië mee en hebben we dus een nieuw ‘ac-
quis communautaire’ in het leven geroepen, een geza-
menlijke standaard waaraan ook de Baltische landen, 
Slowakije, Slovenië, Griekenland, Hongarije en outsi-
ders als Zwitserland en Noorwegen zich wel willen 
confi rmeren.

Stofl aag
Het zou goed zijn als Nederland de spelregels voor de 
‘eerlijke beprijzing’ van het feitelijke weggebruik – de 
kilometerheffi  ng dus – nog eens aan de orde stelt. Dit 
dossier lijkt in Brussel inmiddels een fl inke stofl aag te 
vertonen, maar dat mogen we in Europa beslist niet 
laten gebeuren. De moeilijkheid is hier dat alle lidsta-
ten, zoekend en tastend, eigen beleid vormen en voe-
ren, omdat de Unie weliswaar veel woorden aan het 
onderwerp heeft besteed, maar de zaken in de praktijk 
in wezen op hun beloop laten.
Het zou ook aanzienlijke winst opleveren als niet al-
leen op de Noordzee en de Oostzee de nieuwe strenge 
zwavelnormen voor de scheepvaart zouden gelden, 
maar op alle kustwateren van de Unie. Het kan toch 
niet dat een rederij grof geld moet investeren in scrub-
bers om in de noordelijke wateren te mogen varen, 
terwijl ze haar vuilere materieel vrolijk laat doorstin-
ken op de Middellandse Zee? Het is de onbetwiste be-
voegdheid van de Unie om op dit gebied gemeen-
schappelijke normen te stellen, net zoals ze 
Euro-categorieën heeft ingevoerd voor vracht- en per-
sonenwagens. Dan moet je die normen ook in alle lid-
staten handhaven.
Nederland moet zijn voorzitterschap niet gebruiken 
om bevlogen perspectieven te schetsen. Dat heeft 
geen enkele zin. Sommige andere lidstaten zullen zich 
hevig verzetten en nog weer andere zullen er zich ach-
ter verschuilen, met het idee dat het wel weer zal over-
waaien. Nederland moet samen met België en Luxem-
burg de Europese kudde kleine stapjes laten maken 
naar iets meer eenheid. Dat zal al een hele opgave blij-
ken.

Nederland moet kilometer-

heffi ng aan de orde stellen.

Illustratie: Edward Ouwerkerk

hebben zich in Nederland ontwikkeld tot succesvolle 
ondernemers? Denk aan de Dreesmanns en de Bren-
ninkmeijers.
We gaan nog iets verder terug in de tijd. Joost van den 
Vondel, één van de grootste dichters en toneelschrij-
vers die Nederland heeft gekend, werd in 1587 geboren 
in Keulen. Eén van zijn grootvaders was Antwerpe-
naar. Vondel werkte tijdelijk voor het familiebedrijf, in 
de textiel, in Denemarken. Spinoza (1632-1677) was de 
grootste fi losoof van de Lage Landen, maar de wieg 
van Baruch/Bento/Benedito stond in Portugal.

Scherpe messen
Dat migratie dikwijls ook iets goeds oplevert, geldt na-
tuurlijk niet alleen voor de Benelux. Die is weliswaar 
in het oorlogsjaar 1944 in Londen opgericht als (toe-
komstige) douane-unie en in 1958 ‘doorgestart’ als 
economische unie, maar is daarmee nog niet meteen 
een blauwdruk geweest voor de huidige Europese 
Unie. We mogen niet vergeten dat vrijwel alle andere 
vijfentwintig lidstaten een vergelijkbare geschiedenis 
hebben.
Landen zijn met scherpe messen in tweeën gedeeld, in 
nog meer partjes gehakt en weer verenigd. Polen, 
Duitsland, Frankrijk – ze zijn allemaal stukken groter 

De drie Benelux-landen samen hebben er nog geen 
29 miljoen. In de Unie wonen er 508 miljoen er ko-
men er dagelijks nog duizenden bij.
Dat probleem, het meest zichtbaar op de Middel-
landse Zee en in Calais, heeft Jean-Claude Juncker, 
de voorzitter van de Europese Commissie, nu aange-
pakt. De oud-premier van Luxemburg wil dat vluch-
telingen uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten 
ruimhartig worden opgevangen in de Unie, verspreid 
over het gehele grondgebied.
Dat zal ook gebeuren. Zoals het neutrale Nederland 
in de Eerste Wereldoorlog een miljoen Belgische uit-
wijkelingen onthaalde, die moeiteloos ‘integreerden’ 
omdat ze meer dan welkom waren, zal de Unie zon-
der veel gedoe honderdduizenden merendeels goed 
opgeleide en werklustige mensen uit Irak en Syrië in 
haar gelederen opnemen.
Daarbij zal de vraag of iemand eigenlijk eerder een 
‘economische’ vluchteling is er weinig meer toe 
doen. Hoeveel Italiaanse jongemannen hebben niet 
in de Belgische staalindustrie en de kolenmijnen ge-
werkt om het zwarte goud uit de bodem te halen en 
zich, in een enkel geval, als Adamo te ontpoppen? 
Hoeveel marskramers en hannekemaaiers (seizoens-
arbeiders) uit Nedersaksen en het Noordrijnland 
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Boxreload: top, maar te duur

Een ander punt van aandacht is volgens Bert van der 
Heijden de hoogte van de vergoeding (25 euro) die weg-
vervoerders aan rederijen moeten betalen voor het her-
gebruik van containers. ‘Dat is echt een nadeel’, zegt hij. 
‘Op korte ritten hakt dat er stevig in. En daar komen er 
steeds meer van. De trend is dat trucks in toenemende 
mate worden ingezet voor korte afstanden. Met de hui-
dige “teruglaad-fees” is dat nauwelijks rendabel.’ 

Rendement
Van der Heijden wordt hierin gesteund door managing 
director Johan Groenevelt van het Rotterdamse Hebra-
GTO: ‘De tarieven in het containervervoer staan nog 
steeds onder druk. Wij kiezen er daarom bij korte af-
standen soms bewust voor om niet terug te laden en de 
auto’s in te zetten voor ritten met meer rendement. En 
dat is jammer. Als de tarieven naar een normaal niveau 
zouden gaan, zou er veel meer teruggeladen worden. 
Het doel dat Boxreload beoogt, wordt daardoor niet 
volledig bereikt. De voordelen gaan nu te veel naar de 
rederijen, want zij besparen hier ook al behoorlijk wat 
kosten mee. Wij hebben dit punt aangekaart, maar ik 
zie dit niet snel veranderen.’ 
Voor Jan Jaap de Boer speelt dit punt minder. ‘Wij zijn 
een van de weinige deelnemers die in Noord-Holland 
en Limburg zitten. Daardoor levert Boxreload ons juist 
meer langere ritten op.’ 

Ilonka Spruit, sales manager Benelux van Boxreload, 
laat weten dat ze het met de vervoerders eens is dat ver-
goeding voor het hergebruik van containers te hoog is, 
maar benadrukt dat dit losstaat van Boxreload. ‘Het 
aanvragen van het hergebruik van containers loopt via 
Avantida’, zegt zij. ‘Ook de aanvragen die buiten Boxre-
load omgaan, lopen via dat systeem. Op de hoogte van 

de tarieven hebben wij dan ook geen invloed. De be-
heerders van Avantida zelf ook niet. De tarieven bepa-
len de rederijen die dat systeem gebruiken. Wij zijn hier 
met hen over in gesprek, maar helaas vooralsnog zon-
der resultaat.’ Spruit heeft met betrekking tot Avantida 
ook goed nieuws: ‘Vanaf 1 oktober komt er een koppe-
ling tussen Boxreload en Avantida. Voor gebruikers van 
het platform betekent dit dat zij hergebruiken niet 
meer apart hoeven aan te vragen. Dit levert hun een 
mooie tijdsbesparing op.’ 

De opzet van Boxreload is het herge-
bruik van containers te verhogen en 
zo het aantal lege kilometers te verla-
gen. Dit doel wordt bereikt door een 
import- en een exportlading, die ge-
boekt zijn bij twee verschillende weg-

transporteurs, door één van hen te laten uitvoeren met 
dezelfde container. Dit scheelt twee lege ritten en le-
vert vervoerders een interessante kostenverlaging op. 
Boxreload maakt het voor transportbedrijven eenvou-
diger om dit soort ritten met elkaar te matchen. Elke 
transporteur, groot of klein, kan zich bij dit online plat-
form aansluiten. De vervoerders bepalen vervolgens 
zelf met welke bedrijven zij wel of niet samenwerken. 
De inkomsten en kosten verrekenen zij met elkaar. 
Boxreload heeft de ambitie om in het eerste jaar 5.200 
zogenoemde reloads te realiseren. Dit moet een bespa-
ring opleveren van 676.000 kilogram CO2. Het project 
krijgt steun van het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu, het Britse ministerie van Verkeer en het TEN-
T-programma (Trans-European Transport Network) 
van de EU. Boxreload is een initiatief van Hutchinson 
Port Holdings, het moederbedrijf van ECT. Partners 
van het project zijn onder andere de Erasmus Univer-
siteit en De Verkeersonderneming. 

Truckloadmatch 
21 vervoerders zijn volgens Boxreload reeds aangeslo-
ten bij het platform. Deze maand komen daar twaalf 
nieuwe bij. Van de aangesloten bedrijven laat overigens 
een aantal weten nog geen gebruik te maken van het 
systeem. G. van der Heijden & Zn. Transport uit Rid-
derkerk is al wel een actief gebruiker. Samen met vier 
andere transporteurs uit de regio Rotterdam nam deze 
onderneming ook deel aan het vergelijkbare initiatief 
Truckloadmatch. Alle vijf de bedrijven die daaraan 
meededen zijn nu aangesloten bij Boxreload. Directeur 
Bert van der Heijden noemt het platform een goed mid-
del om de lege kilometers terug te dringen. ‘Dat is niet 
alleen aantrekkelijk voor ons bedrijf ’, zegt hij, ‘Maar 
voor iedereen. Want het draagt bij aan het ontlasten van 
de wegen. Dat er nu een centrale plek is waar vraag en 
aanbod samenkomen, werkt voor ons heel prettig. Het 
scheelt veel bellen en mailen met andere vervoerders 
om te proberen transporten te combineren.’ Planner 
Brian van der Heijden bevalt het werken met Boxreload 
eveneens goed: ‘Gemiddeld lukt het ons vijftien keer 
per week om een rit combineren met behulp van het 
systeem. Dat is ongeveer 80% van het aantal matches 
dat we zouden willen maken. Naarmate er meer bedrij-
ven meedoen, wordt dat percentage alleen maar hoger.’ 
Volgens de Van der Heijdens biedt Boxreload ook uit-
komst in drukke periodes: ‘Via het platform kun je dan 
auto’s vrijmaken voor andere ritten. Tijdens piektijden 
is dat meer dan welkom.’ 
De Boer Transport uit het Noord-Hollandse De Rijp deed 
mee aan de pilot die in de maanden voorafgaand aan het 
‘live gaan’ werd gehouden. Het kostenaspect is voor di-
recteur Jan Jaap de Boer belangrijkste reden om deel te 
nemen: ‘De kleur van het milieu is dollargroen, wordt 
weleens gekscherend gezegd. Natuurlijk zitten er meer-
dere positieve aspecten aan dit initiatief. Het milieu is 
daar een van. Ook wij willen de wereld zo netjes moge-
lijk achterlaten voor de volgende generaties. Daarnaast 
worden CO2-besparing en duurzaamheid, zeker voor 
onze grotere opdrachtgevers, steeds belangrijker items. 
Maar de hoofdreden om mee te doen is het rendement 
verhogen. Om te overleven in deze business zul je wel 
moeten. Een andere optie is het verhogen van de tarie-
ven, maar dat laten de marktomstandigheden nog steeds 
niet toe. Wij slagen er met Boxreload in een aantal ritten 
per dag te combineren. Wat soms wel een struikelblok is, 
zijn de los- en laattijden. Die overlappen nog wel eens. 
Een betere spreiding van die tijden zou daarom goed zijn. 
Al komen we er in onderling overleg nu ook wel vaak uit.’ 

Van der Most  

Transport doet 

ook mee aan 

Boxreload. 

Foto: Van der 

Most .Transport

ERIK STROOSMA

Boxreload is een paar maanden 

live in de Benelux. Steeds meer 

transportbedrijven doen mee. 

De kleur van het milieu

is dollargroen.
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Nu eenvoudig wisselen!
Met DKV van het Eurovignet 
naar de tolbox vanaf 
1 april 2016.
Vanaf 1 april 2016 zal een nieuwe tolbox voor vrachtwagens van meer dan 3,5t 
toelaatbaar totaalgewicht het Eurovignet in België vervangen. Met uw tolspecialist 
DKV is de omschakeling naar de tolbox en de toekomstige tolafrekening kinderspel. 
Met uitstekende service en topcondities.

Meer informatie vindt u op www.dkv-euroservice.com.

Start van de registratie: 01-10-2015!

UNICEF does not endorse any brand or 
product. DKV Euro Service Benelux V.F.O 
partner of UNICEF Nederland
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Uw op- en overslag centraal in Nederland?

DC Ede
9.000 m² cross-dock 
bedrijfsruimte per direct 
beschikbaar

DC Veenendaal
Hét distributiecomplex 
voor ADR- en 
koopmansgoederen

Newtonstraat 6,  Ede

Arsenaal 2,  Veenendaal

DC Ede biedt in totaal 20.000 m² bedrijfsruimte met 

gemoderniseerde kantoorruimte. Op dit moment 

is er 9.000 m² cross-dock bedrijfsruimte per direct 

beschikbaar en behoort het huren van een groter 

metrage tot de mogelijkheden. ProDelta heeft het 

distributiecomplex zowel esthetisch als technisch 

gemoderniseerd waardoor DC Ede aan alle logistieke 

vereisten van deze tijd voldoet.

   Vrije hoogte van 11 meter;

   Vloerbelasting van 5.000 kg/m²;

 29 overheaddeuren (totaal 50);

  Gemoderniseerde kantoorruimte op maat;

 Gecertificeerde sprinklerinstallatie.

DC Veenendaal biedt in totaal 43.190 m² multifunctio-
nele en moderne bedrijfsruimte, waarvan ruim 7.200 m²
is ingericht voor de opslag van gevaarlijke stoffen. 
Het moderne kantoor geeft uw logistieke onderneming 
een professionele uitstraling. Voor de verhuur komt 
binnenkort 26.950 m² bedrijfsruimte beschikbaar, 
waarvan 7.200 m2 ADR ruimte (AFFF-bijmenging) en 
1.400 m2 kantoorruimte.

   Vrije hoogte van 10,6 meter;
 Vloerbelasting van 2.500 kg/m² en een       

puntlast van 6.000 kg/m²;
 24 overheaddeuren;
 Moderne kantoorruimte;

 Gecertificeerde sprinklerinstallatie.

DC 
Veenendaal
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Dat blijkt uit de recent bij de Kamer van 
Koophandel gedeponeerde jaarcijfers 
over 2014 van de logistieke groep, 
waar zo’n veertig bv’tjes in de Benelux 
onder hangen. Holding Rhenus BV zag 
de nettowinst vorig jaar stijgen van 1,8 

miljoen euro naar 4,8 miljoen euro, terwijl het operati-
oneel resultaat verdrievoudigde naar 6,5 miljoen euro. 
Het resultaat voor de belastingen steeg met 4,5 miljoen 
euro naar 7,1 miljoen euro, op een omzet die met 341 
miljoen euro een fractie (1,8%) boven die van 2013 uit-
kwam.
Directeur Ronald Vader van holding Rhenus BV spreekt 
in een toelichting op de goede cijfers over een ‘fi nanci-
eel  voorspoedig jaar’. De verbeterde resultaten worden 
daarbij door hem vooral toegeschreven aan kostenbe-
sparingen bij de diverse logistieke werkmaatschappijen 
(wegvervoer, lucht- en zee-expeditie, en warehousing) 
en de verdere integratie van de Nederlandse fi lialen in 
het internationale netwerk van de Duitse expediteur. 
Een proces dat enkele jaren geleden werd ingezet met 
het geleidelijke vertrek van de oude Nederlandse TMI-
garde van Kees Verkerk, Paul Parramore, Paul Scholte 
en Ivo Aris en dat ook dit jaar met de gebruikelijke Duit-
se gründlichkeit wordt voortgezet. 
De luchtvrachtbedrijven in de groep, zoals Rhenus Air,  
Copex en KDS wisten ondanks de toenemende prijs-
druk ‘door het voortdurend tenderen van de klanten’ en 
de afnemende vraag naar capaciteit het volume in 2014 
gelijk te houden aan dat van 2013. De omzet uit de 
luchtvracht, goed voor de helft van de inkomsten van 
Rhenus, liet zelfs een stijging zien van ruim tien miljoen 
euro naar 175 miljoen euro. 
De zeevrachtfi lialen van Rhenus en Copex profi teerden 
vorig jaar van een aantal kostenmaatregelen in het ge-
meenschappelijk distributiecentrum in Rotterdam. De 
omzet liet wel een terugval zien van zeven miljoen euro 
naar 78 miljoen euro. Ook in Rotterdam blijft de verde-
re integratie tussen de verschillende Nederlandse en 
Belgische bloedgroepen binnen de groep de strategie 
domineren, zegt de directie. De vraag rijst wanneer de 
Duitse moederholding een einde maakt aan het oude 
namencircus van TMI binnen de groep.
Het wegvervoer van Rhenus met vestigingen in Venlo, 
Oldenzaal en Hillegom (Copex) deed het in 2014 we-
derom goed en wist de resultaatsgroei van 2013 ook in 
2014 vast te houden door verdere besparingen en sa-
menwerking. Zo werden de banden tussen Copex Road 
in Hillegom en de Rhenus Road Groep verder aange-

Integratie en besparingen 
spekken kas van Rhenus  

voerders. Daarom  heeft Rhenus eind 2014 besloten de 
goodwill van de afhandelingsdivisie geheel af te schrij-
ven. De kleine Belgische vestiging van Skylink is intus-
sen verkocht aan het management voor een onbekend 
bedrag. De Belgische vestiging  heet nu Brucargo Hand-
ling Services. De toekomst van Skylink Handling op 
Schiphol blijft ongewis, ofschoon de directie in juni van 
dit jaar na lang acquireren weer een succesje wist bin-
nen te halen met de komst van Lufthansa Cargo als 
nieuwe klant. 

Turbulent
Rhenus Ocean in de Antwerpse haven, het voormalige 
Transmarcom, had eind 2014 een ‘turbulent jaar’ achter 
de rug, aldus de directie. Vooral door kostenverhogin-
gen daalde het resultaat in de Belgische haven ‘aanzien-
lijk’ en is de leiding er ondanks verschillende tegen-
maatregelen niet in geslaagd het lek boven te krijgen. 
Vooral de warehouse-activiteit in de Antwerpse haven 
‘vergt continue aandacht van het management’, aldus 
Rhenus. De directie onderzoekt voor de Antwerpse ac-
tiviteiten dit jaar ‘alle opties’ om betere resultaten te 
bereiken.  

haald. De omzet in het wegvervoer liet desalniettemin 
een lichte daling zien van ruim vier miljoen naar 44 mil-
joen euro, meldt Rhenus in het jaarverslag. 
De contractlogistiek, in 2013 nog het zorgenkindje, wist 
het verlies twee jaar geleden om te buigen in klinkende 
winstcijfers. Rhenus Logistics heeft daarvoor wel diep 
moeten snijden door de voormalige vestigingen van 
Rhenus Road in Etten-Leur en Venlo te sluiten. De om-
zet liet bij de werkmaatschappij een sterke stijging zien 
van zes miljoen naar 39,5 miljoen euro. Voor dit jaar zet 
de moederholding in op een verdere resultaatsverbete-
ring in de logistiek door de focus meer te verleggen naar 
markten als healthcare en e-commerce.

Skylink
Het kleine SkyLink Handling met vestigingen op Schip-
hol en Brussels Aiport was ook vorig jaar voor Rhenus 
een verliespost, ondanks het feit dat de omzet steeg van 
2,8 miljoen euro naar 4,1 miljoen euro door het aantrek-
ken van nieuwe klandizie in de luchtvrachtexpeditie. 
Het grote probleem voor Skylink in 2014 was dat het 
vertrek van grote vrachtklanten als JAL Cargo en Emi-
rates niet kon worden gecompenseerd met nieuwe ver-

Contractlogistiek 

van Rhenus wist 

zich vorig jaar 

door het sluiten 

van filialen te 

herstellen van de 

verliezen uit 2013. 

Foto: NT Archief

JOHN VERSLEIJEN

De Rhenus-groep in de Benelux, 

voortgekomen uit de opkoop 

van de logistieke lappendeken 

van het Nederlandse TMI 

(onder meer Road Air, Copex, 

Racon, KDS, Speed, Fliteline, 

Transmarcom en SkyLink) 

heeft zich vorig jaar in de 

schaduw van Kuehne + Nagel, 

DHL Global en UPS goed 

kunnen herstellen van een 

tegenvallend 2013. 
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Rust, Regelmaat, Reinheid & ROI

Het is een trend die al jaren gaande is: retailers bestellen vaker en in kleinere 
hoeveelheden. Waar een supermarkt ooit acht pallets met groenten en fruit 
ineens kreeg aangeleverd, ontvangt hij er nu drie, daarna twee en later nog eens 
drie. ‘Hun eigen voorraad is nihil geworden,’ zegt operationeel directeur Jan 
Blankers van Mooy Logistics. ‘Het tempo in de winkel bepaalt het tempo van 
aanleveren.’
Het maakt het werk voor Mooy er niet makkelijker op. Het bedrijf uit 
Waddinxveen is een grote speler in het transport en de warehousing van 
groenten, fruit, bloemen en planten. Wat Mooy niet of nauwelijks doet, is 
vrachtwagens met één lading tomaten of druiven van A naar B brengen. Nee, de 
auto’s bezoeken dagelijks een kleine tweehonderd laadadressen in de Benelux 
– van de havens van Rotterdam en Vlissingen tot telers in het Westland en de 
Betuwe – en brengen de gekoelde producten naar twee logistieke centra. Daar 
maakt Mooy de gewenste combinaties, die vervolgens naar bijna vierhonderd 
adressen in vooral Duitsland en Frankrijk worden gereden.
Mooy is marktleider in zijn gebied, met een reputatie van exacte levering: de 
juiste zending, op de juiste plaats, op de gewenste tijd. Dat lijkt simpeler dan het 
is. ‘Ieder product gaat twee keer onze auto in,’ zegt Blankers. ‘In feite gaat het 
dus om twee planprocessen.’

Rust, regelmaat en reinheid in de planningskamer 
Om de leidende positie te behouden was een nieuw planningssysteem 
noodzakelijk, meende de directie. Rond het oude was een ingewikkeld web van 
kleine softwareaanpassingen gegroeid, zodat verschillende planners op hun 
eigen manier konden werken. ‘Bij ziekte waren hun taken daardoor lastig over 

systeem gaf niet alle benodigde informatie. ‘Planners zaten met excellijstjes 
naast hun toetsenbord de boel compleet te maken. Het functioneerde 
weliswaar, maar een goed planningssysteem ontzorgt je. Dat deed het niet.’
 Na een tenderprocedure en maandenlange voorbereiding stapte Mooy 

dat vanuit een beproefde standaard kan worden aangepast aan de bijzondere 
eisen van een bedrijf of sector. De mogelijkheden van het nieuwe systeem zijn 
nog niet ten volle benut, maar enkele maanden na de invoering heeft het zijn 
waarde al bewezen, vinden de directeuren Alblas en Blankers.
‘Voorheen heerste hier veel meer rumoer,’ zegt Blankers als hij door de ruimte 
loopt die plaats biedt aan 24 planners. ‘Zij bellen en overleggen nu veel minder. 
Je proeft ook minder haast. Dan weet je dat alles soepel loopt.’
 Op de beeldschermen komt alles nu bijeen: de orders, de routes, 
de auto’s en de chauffeurs. Voorheen werkte Mooy met een gescheiden 
routeplanner en een programma om diensten te maken (een auto koppelen 
aan één of twee chauffeurs). De planners moesten de routes en diensten zelf 

Bovendien staan de planners dankzij het nieuwe systeem in permanente 
verbinding met de boordcomputers en heeft hij voortdurend een realtime beeld 
van wat gaande is. 

Terugverdienen in drie jaar

was geen uitloop in tijd, het project bleef binnen het budget en alle gewenste 

‘We hadden nogal slechte ervaringen met het invoeren van nieuwe software.’
 Waar nieuwe gebruikers niettemin rekening mee moeten houden: de 
eerste weken loopt het werk enige vertraging op. De planners van Mooy waren 
van tevoren getraind, maar evengoed moesten ze wennen aan het nieuwe 
systeem. ‘Ook stuit je onvermijdelijk op wat kinderziekten,’ zegt Blankers. ‘Die 
zijn bij ons snel verholpen. Na acht weken zaten we op ons oude tijdschema.’ 
Wel zijn er nog aandachtspunten op administratief gebied. Belangrijk hierbij 
is de verantwoordelijkheid die ook Ortec hierin neemt, ze stellen zich op als 
partner en niet sec als leverancier.
 Het is allemaal onderdeel van ‘fase 1’, zoals ze dat bij Mooy noemen: 
een zo soepel mogelijke overgang naar een nieuwe manier van plannen. Na 
een half jaar, als iedereen is gewend, volgt fase 2: het optimaal benutten van de 
mogelijkheden. Met name door strategische KPI’s te benoemen en de interne 
processen hiermee en hiervoor optimaliseren

meer volume te kunnen afhandelen met hetzelfde aantal planners. ‘Daarnaast 

minder verspilde arbeidsuren enzoverder.’
 Minder goed in cijfers uit te drukken, maar zeker zo belangrijk: 
de betrouwbaarheid tegenover de klant verbetert. ‘We hebben scherper 
en voortdurend inzicht in de estimated time of arrival. We kunnen sneller 
doorgeven of we op tijd zijn of niet. De klant kan daar automatisch een mail over 
ontvangen of zelfs inloggen om te zien waar de levering zich bevindt.’
Al met al verwacht Alblas de investering in het nieuwe systeem in drie jaar terug 
te verdienen. ‘Dat vind ik bijzonder snel.’

Een continu proces
Op eigen verzoek houdt de directie van Mooy elk half jaar ‘een strategische 

systeem halen. Daar kunnen zij ons bij helpen,’ zegt Alblas. ‘Het optimaliseren is 
een continu proces.’ 

users van Mooy. Deze key users trainden vervolgens hun collega’s. ‘De 
planningsafdeling is mede hierdoor intensief bij de invoering betrokken. Ook 
bij de keuze voor het pakket overigens, want draagvlak op de werkvloer is 
essentieel.’

al tientallen jaren bij het bedrijf werken, ontvangen nu nieuwe berichten op hun 

eerste instantie meer gegevens invoeren, waar ze pas later (fase 2) de vruchten 
van plukken. Alblas: ‘Het is goed om zo’n proces met een ervaren partij als 

planner die aanvankelijk de grootste criticaster van de verandering was, is key 
user geworden. Hij is nu de grootste voorstander van het nieuwe systeem.’

Schrijf u in voor de presentatie van Marc Alblas 
tijdens de ORTEC plandag op 23 september 2015.

www.ortec.nl/plandag

Tijdens de ORTEC Plandag op 23 september 
vertel ik u graag hoe wij een continue 
verbeterslag realiseren. 

Marc Alblas - Finance Director - Mooy Logistics

Mooy Logistics, groot in het vervoer van groenten, fruit en sierteelt, stapte begin 2015 over op ORTEC Routing and 
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Daarmee wil de provincie, sinds vorig 
jaar eigenaar van MAA, de impasse 
doorbreken die na de bouw van de af-
handelingsloods in 2011 is ontstaan 
rond de verdere ontwikkeling van de 
verliesgevende luchthaven naar een 

luchtvrachtcentrum in het grensgebied van Duitsland, 
België en Nederland. Daarbij wordt uiteindelijk gemikt 
op een overslagvolume van 200.000 ton en moet de 
luchthaven een geduchte opponent worden van het 
nabijgelegen Liège Airport, de luchthaven Köln-Bonn, 
Düsseldorf Airport en Brussels Airport. 
De voormalige luchthavendirecteur Jan Tindemans van 
Maastricht Airport was ruim vijf jaar geleden een bij-
zonder dure huurovereenkomst voor het vrachtcen-
trum aangegaan van twintig jaar met ALDC, een samen-
werkingsverband van VolkerWessels en 
projectontwikkelaar Impeerium, tegen een jaarlijkse 
royale vergoeding van 575.000 euro.
Los van de hoge huurlasten was er nog een ander groot 
probleem met de nieuwe huisvesting van de vrachtaf-
handeling op de luchthaven: de 9.000 vierkante meter 
tellende terminal (capaciteit 100.000 ton) beschikte 
niet over een vrachtplatform voor het parkeren van de 
vrachtvliegtuigen en ook taxibanen naar de landings-
baan ontbraken. Geld voor de noodzakelijke aanvullen-
de investeringen in het asfalt waren met het oog op de 
crisis in de luchtvrachtmarkt destijds opgeschort. Het 
gevolg was dat de regionale luchthaven zat opgescheept 
met een nutteloze nieuwe vrachtterminal, waar ook 
nog eens jaarlijks 600.000 euro voor moest worden be-
taald. ‘Het is een loods in een wei waar geen vliegtuig 

oude vrachtafhandelingsloods met een gebrekkige dak-
constructie en hoge onderhoudskosten niet langer vol-
doet en een grote handicap is om nieuwe klanten aan te 
trekken, waarbij het deels gaat om de overslag van goe-
deren uit de high-techmarkt.

Bouwgrond
De ontsluiting van de nieuwe vrachtterminal fi nanciert 
de luchthaven deels zelf via een lening van twee miljoen 
euro van de provincie met een looptijd van 25 jaar. Het 
restant van bijna drie miljoen euro komt uit de verkoop 
van grond voor de bouw van een nieuw hotel op de 
luchthaven, een bijdrage uit verkoop van de bouwgrond 
voor een nieuwe hangar en de vrijval van een bankga-
rantie die was gekoppeld aan het oude huurcontract 
van de vrachtloods. 
De jaarlijkse kosten voor de nieuwe vrachtterminal in-
clusief de ontsluiting en het vrachtplatform voor de  
luchthaven, raamt het provinciebestuur op 575.000 
euro. Dat komt overeen met het huurbedrag dat de 
luchthaven nu nog kwijt is aan ALDC voor de kale huur 
van de  lege vrachtloods. Het grote verschil is dat MAA 
straks voor hetzelfde bedrag de terminal ook daadwer-
kelijk kan gebruiken voor de afhandeling van de vracht-
vliegtuigen. 
MAA wil op termijn nog een tweede vrachtloods bou-
wen met een vergelijkbare capaciteit van 100.000 ton, 
om de uiteindelijke doelstelling van 200.000 ton te 
kunnen halen. De luchthaven handelt nu jaarlijks rond 
de 80.000 ton af. Onder meer Turkish Airlines, Royal 
Jordanian Cargo en Cargolux voeren vrachtvluchten uit 
op de Limburgse luchthaven. 

bij kan’, aldus destijds een kritische luchtvrachtexpert.  
De provincie Limburg wil als nieuwe eigenaar van de 
verliesgevende luchthaven snel een einde maken aan 
deze ongelukkige deal. Onder meer zal het bestuur na 
de overname van de vrachtloods met de nieuwe uitba-
ter van de luchthaven, die eind van dit jaar wordt aan-
gewezen, een nieuw huurcontract opstellen tegen 
’meer marktconforme tarieven’. Uit de stukken die het 
provinciebestuur naar de Limburgse volksvertegen-
woordiging heeft gestuurd, blijkt dat de jaarlijkse huur 

daarmee met ruim een ton zakt naar 445.000 euro. In 
die lagere huursom is tevens een post van 62.500 euro 
opgenomen voor onderhoud, onroerendgoedbelasting 
en verzekeringen van het nieuwe vrachtcentrum.
Daarnaast wordt er bijna vijf miljoen euro uitgetrokken 
door de provincie en de luchthaven om het ontbreken-
de asfalt aan te leggen voor de taxibanen en het vracht-
platform voor het laden en lossen van de vrachtvlieg-
tuigen. Die ontsluiting moet in 2017 al gereed zijn 
omdat de luchthaven in ‘vergevorderde gesprekken’ is 
met nieuwe vrachtmaatschappijen, zegt het provincie-
bestuur. Daarbij speelt ook een belangrijke rol dat de 

De nieuwe huursom valt 

een ton lager uit voor MAA.

Limburg maakt einde aan 
‘loods in de wei’ van MAA

De oude 

vrachtloods 

van Maastricht 

Airport had al 

enkele jaren 

geleden moeten 

worden gesloopt.

Foto: ANP

JOHN VERSLEIJEN

De provincie Limburg trekt een bedrag van 7,5 miljoen euro uit om de nieuwe - en voorlopig nog 

grotendeels onbruikbare - vrachtloods van Maastricht Aachen Airport (MAA) over te nemen van de 

bestaande eigenaar ALDC.  
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Peute Recycling 

in Dordrecht vult 

dagelijks 140 

veertigvoeters met 

oud papier voor ACN. 

Foto’s: Tobias Pieffers

Miljoenste 
container 

naar China

H et bescheiden kantoor op het Brain-
park in de Rotterdamse buurt Kra-
lingen doet het niet vermoeden, 
maar ACN Europe is één van de 
grootste exporteurs van Europa. 
‘Misschien wel de grootste, we ver-

voeren jaarlijks 200.000 tot 250.000 teu’, zegt Hui-
zinga. ‘In de Verenigde Staten staan we met 335.000 
teu per jaar al tijden bovenaan de lijst. Helaas ontbre-
ken concrete marktdata als deze in Europa.’
ACN verscheept oud papier vanuit de VS, Europa en Ja-
pan naar China waar zusterbedrijf Nine Dragons het 
verwerkt tot nieuw verpakkingsmateriaal. Afgelopen 
zaterdag verscheepte ACN Europe zijn miljoenste con-
tainer. Het is een mijlpaal waarvoor het normaal terug-
getrokken bedrijf graag even uit de schaduw treedt. 
‘Een miljoen veertigvoets containers in vijftien jaar, dat 
is ongeëvenaard’, zegt Huizinga. 
De mijlpaal werd zaterdag groots en in Chinese stijl ge-
vierd op de ECT Euromax terminal. ‘Enerzijds om onze 
medewerkers en partners te bedanken voor hun bijdra-
ge, maar anderzijds ook om ons verhaal te vertellen en 
te laten zien wat de impact van die één miljoen contai-
ners is’, zegt Huizinga. 

430 miljoen bomen
ACN Europe heeft berekend dat één miljoen containers 
(feu) gelijk is aan 23 miljoen ton oud papier. Door dat 
te recyclen zijn 430 miljoen bomen, 600 miljoen kuub 
water, 229 miljoen vaten olie en 101 miljoen megawatt 
energie bespaard. Minstens zo belangrijk is de sociale 
impact van de ladingstroom, zegt  Schuetzeberg. ‘Door 
oud papier een tweede leven te geven ondersteunen we 
lokale gemeenschappen, creëren we  banen in een groot 
aantal landen en voorkomen we dat het als afval in de 
grond wordt gestopt.’
ACN Europe grijpt de gelegenheid om deze getallen te 
presenteren niet zonder reden aan. Het is het bedrijf een 
doorn in het oog dat oud papier nog steeds als afval 
wordt gezien. ‘Ondanks de overduidelijke voordelen 
voor milieu en economie’, zegt Schuetzeberg. ‘Oud pa-
pier is een kwaliteitsproduct, een grondstof. Wij prop-
pen niet zomaar allerlei papier in een container. Wij heb-
ben een team van zeven inspecteurs die niets anders 
doen dan de vervuilingsgraad van de papierbalen inspec-
teren. Zij kijken of er geen verkeerde papiersoorten in de 
baal zitten, geen plastics, geen vocht. De vervuilings-
graad mag niet hoger zijn dan 1,5%.’ Schuetzeberg wil dat 
oud papier als ‘end-of-waste’ geclassifi ceerd wordt. Deze  
criteria schrijven voor wanneer een afvalstroom niet lan-
ger een afvalstroom is, maar een nieuw product is gewor-
den. Voordeel hiervan is dat deze goederen aan minder 
strenge regels onderhevig zijn dan afvalstromen. 
Dat ACN (kort voor America Chung Nam) zo snel heeft 
kunnen groeien is volgens Huizinga een kwestie van vi-
sie, goede timing en het vinden van goede partners. 
ACN werd in 1990 in Los Angeles opgericht door me-
vrouw Yan Cheung en meneer Ming Chung Liu. ‘Eerst 

puur als handelaar in oud papier’, zegt Huizinga. ‘Maar 
mevrouw Cheung zag de potentie van oud papier als  
grondstof. In 1995 richtte ze daarom recyclingsfabriek 
Nine Dragons in China op.’  
Dat bleek de juiste move, op het juiste moment. ‘In 1995 
werd er jaarlijks nog geen 500.000 ton oud papier naar 
China verscheept, inmiddels is dat 30 miljoen ton. Nine 
Dragons telt nu meer dan 30 fabrieken die samen goed 
zijn voor een productie van 12,33 miljoen ton verpak-
kingsmateriaal per jaar.’

In 2000 begon ACN ook in Europa,  toen Schuetzeberg 
vanuit de VS naar Rotterdam kwam om hier een nieuwe 
markt te ontwikkelen.
‘Toen ik in 2004 in dienst trad, verscheepte het bedrijf al 
15.000 veertigvoeters per jaar’, zegt Huizinga. Tegen-
woordig verwerkt het bedrijf 350 containers per dag en 
is het actief in twintig Europese landen. Een belangrijke 
rol in deze groei speelt één van Europa’s grootste papier-
inzamelaars, Peute Recycling, dat met zijn vestiging in 
Dordrecht praktisch in de achtertuin ligt. Bij Peute wordt 

het papier gescheiden en klaar voor transport gemaakt. 
Het bedrijf vult dagelijks 140 feu.  ‘Wij zijn samen opge-
groeid’, zegt Schuetzeberg. 
ACN Europe bestaat tegenwoordig uit twee kantoren. 
Vanuit Rotterdam wordt het vaste land van Europa be-
diend, voor de Ierse en Britse markt is een dochteron-
derneming in Manchester opgericht. ACN laat schepen 
vanuit heel Europa naar China vertrekken, toch loopt 
een groot deel van het lading pakket via Rotterdam. ‘In 
2014 heeft Rotterdam 5.905.962 teu geëxporteerd, 
waarvan de helft naar China. 170.000 teu (85.000 feu) 
daarvan was gevuld met oud papier.’ Huizinga schat dat 
van de 1 miljoen vervoerde containers 40% via Rotter-
dam verscheept is.
De volumes die ACN verscheept zijn groot. ‘Oud papier 
is een ‘high volume, low margin-business’, zegt Schuet-
zeberg. ‘Als je op een container een paar dollar pakt, doe 
je het goed.’ De prijs voor oud papier ligt momenteel op 
een gemiddeld niveau, een ton papier levert 120 tot 160 
euro op.  

China ten tijde van een beurskrach
De grote mate van handel met China betekent dat de 
ontwikkelingen in het land ACN direct raken. ‘Wissel-
koersen hebben altijd impact’, zegt Huizinga. ‘In het 
eerste deel van het jaar profi teerden we van de zwakke 
euro, nu de yuan minder waard is wordt onze inkoop 
weer wat duurder. Dit soort koerscorrecties lost zich in 
de markt wel op.’
Transportkosten beslaan zo’n 8 tot 15% van het totale 

TOBIAS PIEFFERS

Vijftien jaar na de oprichting 

heeft ACN Europe zijn 

miljoenste container naar China 

verscheept. Directeuren Wade 

Schuetzeberg en Teun Huizinga 

over de start, de snelle groei, 

China en de strijd om oud 

papier als product in plaats van 

afval geclassifi ceerd te krijgen.

Wij proppen niet zomaar 

allerlei papier in containers.
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kostenplaatje. ACN Europe profi teert van de lage 
vrachttarieven in de scheepvaart, die het gevolg zijn van 
een grote mate van overcapaciteit en een krimpende 
Chinese economie.  ‘De hoogste prijs die wij dit jaar 
voor het transport van een container naar China be-
taald hebben, is 650 euro’, zegt Huizinga. Van de allian-
tievorming, die door de zwakke lijnvaartmarkt in de 
hand is gewerkt, zegt hij geen last van te hebben. ‘Zo-
lang er maar voldoende opties zijn. In Rotterdam komt 
iedereen, dus dat gaat prima. In havens waar er maar 
twee of drie spelers komen, is het iets lastiger om een 
competitieve prijs te krijgen.’  

Toekomstperspectief
Het door Nine Dragons gemaakte verpakkingsmateri-
aal komt vanuit China met inhoud weer deze kant op. 
Dat betekent dat de afnemende Chinese export wel in-
vloed op ACN heeft. ‘De groeicurve is in de uitbolling 
belandt’, zegt Schuetzeberg. ‘Er wordt minder geëxpor-
teerd dus de vraag naar ons eindproduct daalt ook.’
Volgens Huizinga is de tijd dat China alles wilde hebben 
voorbij. ‘Milieu staat nu hoog op de agenda en het land 
wil ervoor zorgen dat er geen afval meer het land bin-
nenkomt. Dat betekent voor ons dat we veel aandacht 
moeten schenken aan kwaliteitsbewaking.’ Toch ver-
wacht het bedrijf voor het komende jaar nog wat groei. 
Schuetzeberg: ‘Ondanks de krimpende export wordt de 
groei van de Chinese economie dit jaar nog steeds op 
vijf à zes procent geschat. Daarvoor zouden we hier een 
moord doen.’

Moving business forward!

or please consult our website 
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De instructie is zoveel 

mogelijk taalonafhakelijk.

gebruiksvriendelijkheid van de inpakinstructie. Hoe 
vaak zien we niet dat daar een dikke laag stof op ligt, of 
dat het in een taal is opgesteld die de inpakker niet be-
grijpt.’ Zo wordt relatief veel inpakwerk verricht door 
werknemers van buitenlandse herkomst die de taal van 
de instructie niet machtig zijn.
Om de inpakkers te helpen hun werk zo goed mogelijk 
uit te voeren ontwikkelde FPC het web based software-
programma PackAssist. ‘We laten de operator alleen 
zien wat hij of zij nodig heeft, in de taal naar voorkeur. 
Hij logt in via internet en voert de artikelcode in. Dan 
krijgt hij de instructie zoveel mogelijk taalonafhanke-
lijk, op basis van foto’s, video’s en animatie.’

Duizelingwekkend
Sommige bedrijven beschikken over een duizelingwek-
kende hoeveelheid aan reserveonderdelen. Zo kent Phi-
lips Healthcare, waar PackAssist inmiddels al een tijdje 
operationeel is, liefst 120.000 sku’s (stock keeping 
units). Daardoor komt het regelmatig voor dat een be-
paald artikel nog geen eigen instructie heeft. ‘Dan ge-
bruiken we een slim algoritme. De werknemer hoeft 
niet met zijn baas te bellen, maar voert ter plekke foto’s, 
afmetingen en gewicht in om het type product te bepa-
len.  Vervolgens wordt op de achtergrond automatisch 
de juiste verpakking geselecteerd.’
Doordat het proces online gelogd wordt, is diezelfde 
combinatie vanaf dat moment wereldwijd beschikbaar. 
Van Dijck: ‘Bovendien werken we met een vaste ‘range’ 
van dozen en beschermingsniveaus, zodat we een wild-
groei aan verpakkingen voorkomen. Zo zorg je voor uni-
formiteit en voorkom je dat bedrijven veel te veel lucht 
verplaatsen.’
Om die software te ontwikkelen en continu te verbete-
ren heeft FPC een team van vijftien programmeurs in 
dienst in Trivandrum, in het zuiden van India. ‘Hier 
staat een Nederlander aan het hoofd, die jarenlang bij 
FPC in Reusel werkte, maar de ware liefde vond in In-
dia.’ De software die ze maken oogt misschien niet 
spectaculair, maar kan ondernemingen een hoop geld 
besparen. ‘En er is meer dan alleen economische scha-
de,’ zegt Van Dijck. ‘Als een belangrijk medisch apparaat 
stuk is en ook het ingevlogen reserveonderdeel onder-
weg beschadigd is geraakt, moeten patiënten opnieuw 
ingepland worden. Dat draait om veel meer.’

Pakjes die kapot aankomen: daarvoor be-
staat in de logistieke wereld de technische 
uitdrukking DOA. Een afkorting die je op 
twee manieren kunt vertalen.  ‘Eerst ge-
bruikten we de term Dead on Arrival, maar 

met name in de medische sector had dat een beetje een 
nare bijklank,’  vertelt Bart van Dijck (38), projectma-
nager bij FPC (Faes Packaging Concepts, zie kader). 
‘Ook doet het iets te veel denken aan een computer-
game. Daarom spreken we nu liever van Defect on Ar-
rival.’ Dat laatste klinkt inderdaad gelukkig een stuk 
minder luguber.
Veel bedrijven denken dat hun percentage DOA’s laag 
is, wanneer het tussen de 0,2 en 0,5%  ligt van het totaal 
aantal zendingen. Dat lijkt op het eerste gezicht mis-
schien niet zo’n gigantisch probleem, maar de schade 
die daardoor ontstaat is aanzienlijk. Zeker voor bedrij-
ven als Philips Healthcare en ASML, die behoren tot de 
clientèle van FPC. Zij zenden reserveonderdelen voor 
hun producten, zoals medische apparatuur of chips 
producerende machines, over de hele wereld. Als zo’n 
onderdeel niet goed aankomt en zo’n dure machine lan-
gere tijd stilstaat, is dat uiterst kostbaar.
Van Dijck: ‘We hebben in 2011 een symposium gehouden 
met twaalf hightech-bedrijven, waaronder OCE, Philips 
en Defensie. Hoe groot zijn de kosten van DOA’s eigen-
lijk? Vanuit ons onderbuikgevoel dachten we dat de kos-
ten het tienvoudige zouden bedragen, dus 2 tot 5% van 
de nettowinst. Maar dat was slechts een aanname, die we 
graag wetenschappelijk wilden onderzoeken.’
Zo kwam FPC uit bij de vakgroep Technology and Ope-
rations Management van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen. Masterstudent Tessa van Swieten deed in 2013 on-
derzoek naar drie case studies, onder de titel Signed, 
sealed, delivered: it is broken. Hierin bracht ze de direc-
te kosten – productkosten (reparatie of vervanging), 
transportkosten en voorraadkosten – in kaart en toon-
de zo aan dat spare parts-bedrijven met de aanpak van 
DOA’s liefst 20% meer nettowinst kunnen realiseren. 
Ook blijkt uit deze wetenschappelijk onderbouwde cij-
fers dat het percentage DOA’s in werkelijkheid tussen 
de 0,5 en 2% ligt, maar dat bedrijven dit door slechte re-
gistraties niet direct opmerken.

Finke kluif
Afgelopen juni werden de resultaten gepresenteerd van 
een vervolgonderzoek, waarbij masterstudent Joris ten 
Doesschate zijn licht liet schijnen over de indirecte kos-
ten. Dat bleek ook een fl inke kluif. Van Dijck: ‘Als je ook 
nog de indirecte kosten meerekent, zoals de tijd die 
customer services kwijt is aan de afhandeling, stock 
purges (opschonen van de voorraad, red.) of de analyse 
van wat er precies mis is gegaan door een autopsie-team 
van hooggekwalifi ceerde technici: dan kom je, alles bij 
elkaar, zelfs tot 30% van de nettowinst. Maar alle be-
trokken bedrijven willen er graag in investeren, omdat 
voor hen de klanttevredenheid het allerbelangrijkste 
is.’ Er komt ook nog een derde onderzoek, onder meer 
naar de imagoschade die gekoppeld is aan beschadigde 
zendingen.
Interessant genoeg blijkt uit de onderzoeken dat grof-
weg eenderde van de DOA’s aan het logistieke proces te 
wijten zijn. Want daar zit vaak de bottle neck, zo onder-
vond FPC in de praktijk. Van Dijck: ‘Regelmatig hoor-
den wij van klanten dat ze last hadden van schades. Als 
we dat gingen analyseren, bleek vaak dat er niets mis 
was met het ontwerp van de verpakking, maar dat men 
vergeten was om goed uit te leggen hoe het inpakken 
precies moest gebeuren, dus door fouten in het proces. 
Bijvoorbeeld dat een simpele instructie ontbrak, zoals: 
let op, dit is een gevoelig onderdeel.’
Van Dijck: ‘Neem het inpakken van een laptop in een 
doos, met behulp van een inlay met schuim. Dat moet 
onderop, dan de computer, dan een top-schuimpje met 

daarop accessoires, en als laatste het vulmateriaal. Veel 
inpakkers deden beide schuimpjes bovenop de laptop, 
zodat die aan de onderkant onbeschermd was. Met alle 
gevolgen van dien. Die inpakkers deden hun werk naar 
eer en geweten, dat wil ik benadrukken, maar ze deden 
het alleen in de verkeerde volgorde.’
Zeker in het pakketvervoer, waarin pakjes tegen een 
lage kostprijs in zo kort mogelijke tijd moeten worden 
bezorgd, leidt dit tot heel wat defecte schermen en toet-
senborden. ‘Die pakketjes krijgen fl inke klappen’, zegt 
Van Dijck.

Communicatie
Een bijkomende factor is dat het veelal om grote bedrij-
ven gaat met een complexe supply chain. ‘Daardoor kan 
het wel eens schorten aan de communicatie, of aan de 

HELIKOPTERVISIE
FPC is de zelfstandige dienstverlenende tak van 

Faes Group uit het Brabantse Reusel, die gespecia-

liseerd is in duurzame verpakkingen. FPC biedt een 

compleet supply chain-verpakkingsadvies, maar 

ook oplossingen op het gebied van uitbesteding, 

dienstverlening, ontwerp en software. Van Dijck: 

‘Wij hebben een helikoptervisie. Dat is belangrijk 

omdat het verpakken vaak over allerlei afdelingen 

in een organisatie wordt verspreid, en een centraal 

aanspreekpunt daarom ontbreekt. Uiteindelijk 

gaat het FPC erom dat het product in perfecte 

staat op de bestemming aankomt tegen zo laag 

mogelijke transportkosten. Daarvoor is niet alleen 

een functionele verpakking noodzakelijk, maar 

ook een goede keten.’
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PETER WIERENGA

Slechts een klein deel van alle 

zendingen raakt onderweg 

beschadigd, maar het kan je zo 

een vijfde van de winst kosten. 

Nu is er een nieuw systeem om 

dat te voorkomen. 

Preventiedokter 
voor kapotte pakjes
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W ie echt wil verdienen in de 
transportsector, moet deco-
ratieschilder worden. Werk 
genoeg als je bedenkt hoeveel 
bedrijven er de laatste tijd 
zijn en worden overgenomen. 

Neem nu XPO Logistics. Voor de gemiddelde Europe-
aan misschien nog een weinig bekende naam, maar 
sinds juni dit jaar wel de nieuwe eigenaar van Norbert 
Dentressangle. De Fransen, zeker ook één van de gro-
tere spelers in de Benelux, werden ingelijfd voor 3,5 mil-
jard dollar. Werk voor de schilder, want XPO wilde met-
een zijn eigen stempel op het bedrijf drukken. Wie nog 
een vrachtauto in de oude ‘ND’-uitvoering tegenkomt, 
heeft met een bijzonder schaars exemplaar te maken.
De voorgeschiedenis mag er ook zijn. Norbert ontwik-
kelde zich van een typisch Frans, misschien zelfs wat 
provinciaal wegtransportbedrijf begin van deze eeuw in 
‘no time’ tot een fl inke speler op het internationale to-
neel. Dat gebeurde door de overnames van Christian 
Salvesen en TDG, pan-Europees actieve logistieke 
dienstverleners met een fl inke thuisbasis in het Ver-
enigd Koninkrijk en fl inke belangen op het continent.
Vorig jaar zette Norbert Dentressangle ook een grote 
stap in de Verenigde Staten, met de overname van Ja-
cobson Companies, voor 750 miljoen dollar. Jacobson 
heeft in de States een sterke positie in het wegvervoer 
en is wereldwijd actief als expediteur.

Prooi
Maar door die overname werd het Franse concern van 
jager ook prooi. XPO, op dat moment hoofdzakelijk een 
expediteur in het Amerikaanse landvervoer, kreeg inte-
resse in die rare Europeanen en kwam er achter dat de 
familie Dentressangle best bereid was haar meerder-
heidsbelang in de beursgenoteerde onderneming te ver-
kopen. Toen de overname in korte tijd was beklonken en 
afgerond, had XPO zijn omzet zomaar verdrievoudigd.

Zo’n kruimel had XPO ook te vergeven; het is eigenlijk 
eerder een heel brood. Logistiek dienstverlener TDL 
neemt van de Amerikanen de activiteiten in de verslo-
gistiek in het Oost-Vlaamse Kallo over. De activiteiten 
in Kallo verwierf XPO bij de overname van Norbert 
Dentressangle.

Verslogistiek
TDL is een bedrijf uit Belgisch Limburg, gespecialiseerd 
in verslogistiek, het transport van bouwmaterialen en 
expresvervoer, met vestigingen in Houthalen, Lum-
men, Berlingen en Doornik, zeshonderd medewerkers 
en een omzet van zeventig miljoen euro. In Kallo heeft 
het als grote klant al langer de beursgenoteerde groep 
Ter Beke, producent van verse voeding in tien Europe-
se landen. Ter Beke telt zeven vestigingen in België en 
Nederland. Het bedrijf behaalt een omzet van vierhon-
derd miljoen euro.
Vaak zijn grote overnames buitenkansjes voor derden, 
bedrijven die zelf aan de dans zijn ontsnapt of te klein 
zijn om zich aan het ‘merger & acquisition’-spel te wa-
gen. Maar ook grotere bedrijven kijken terdege om zich 
heen als het overnameseizoen weer is begonnen. Dat 
bleek bijvoorbeeld enkele jaren terug, toen het Britse 
Wincanton als het ware werd opgedeeld. Dat gaf Rhe-
nus de kans zijn toch al indrukwekkende terminalnet-
werk aan de Rijn nog verder te versterken.
De mega-overname van XPO maakt nieuwsgierig naar 
de komende verwikkelingen op de logistieke ‘transfer-
markt’. Schenker Logistics is bijvoorbeeld aan een vrij-
age begonnen met pakketvervoerder GLS, met het oog 
op de opmars van het thuiswinkelen. Dat kan zomaar 
de opmaat zijn voor een totale herschikking van de lo-
gistieke dienstverlening in die markt. En als Fedex na 
de overname van TNT zijn hoofdkwartier verplaatst 
van de VS naar Hoofddorp, denk je bijna meteen: daar 
zit meer achter. Voor decoratieschilders rinkelt in elk 
geval de kassa.

De klap op de vuurpijl kwam een paar weken met de 
overname van Con-way, de Amerikaanse moeder van 
het in de Benelux welbekende Menlo. XPO telde voor 
Con-way, een van de grootste wegvervoerders in de 
Verenigde Staten, drie miljard dollar neer. Met de ac-
quisitie werd de omzet van XPO nog eens ruim verdub-
beld tot 15 miljard dollar. In de VS kan nu een batterij 
reclameschilders aan het werk om de overgenomen be-
drijven van het XPO-keurmerk te voorzien.
Meestal brengen fusies en overnames ook personele 
wisselingen met zich mee. Dat wordt het meest zicht-
baar aan de top. Zo kan Douglas Stotlar, de voormalige 
topman van Con-way, nog enkele maanden aanblijven 

als adviseur, in hoofdzaak om de nieuwe eigenaren te 
wijzen waar de koffi  ekopjes staan. Ook de gewezen top-
man van Norbert Dentressangle, inmiddels gedegra-
deerd tot hoogste verantwoordelijke in Europa, moet 
het veld ruimen. Hervé Montjotin, die vorig jaar na-
mens de Dentressangles Jacobson Companies over-
nam, kan met vervroegd pensioen. Hij wordt opgevolgd 
door de Amerikaan Troy Cooper.
De fusie- en overnamemarkt in de logistiek is na een 
aantal magere jaren weer behoorlijk op stoom geko-
men. Er vallen altijd kruimels van de tafel, omdat de 
overnemende bedrijven op zoek gaan naar overlappin-
gen en mogelijkheden voor rationalisatie – lees: syner-
gie en besparingen.

Vaak zijn grote overnames 

buitenkansjes voor derden.

Waar zijn Norberts kruimels?

Een steeds 

zeldzamer 

wordend beeld.

Foto: Norbert 

Dentressangle

FOLKERT NICOLAI

Grote logistieke spelers in onze contreien kunnen in een oogwenk voor miljarden euro’s in andere 

handen komen. Let dan vooral op de kruimels, die van de tafel vallen.
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Optimisme en e-commerce 

of groothandels’, verklaart brandmanager Martijn de 
Weerd van de Jaarbeurs. Dat vraagt om innovaties en 
dat laten die bedrijven volop zien in Utrecht. Twee 
daarvan zijn zelfs genomineerd voor de Logistica Award 
2015, de prijs voor de meest innovatieve oplossing in de 
interne logistiek: ADA (Automated Document Applica-
tor) van Inther Logistics Engineering en de CVP-500 
van Neopost. ADA zorgt ervoor dat pakbonnen en ver-
voersdocumenten volautomatisch worden geprint, ge-
vouwen, in enveloppen komen en achter folie op pak-
ketten terechtkomen. 
De CVP-500 verpakt orders volautomatisch in precies 

De driejaarlijkse Logistica-beurs (10 tot 
en met 13 november in de Jaarbeurs te 
Utrecht) geeft een goed beeld van de 
laatste trends en ontwikkelingen in de 
bedrijfstak. Eén begrip duikt daarbij 
steeds op: e-commerce. Dat is onder 

meer terug te zien op de lijst met deelnemende bedrij-
ven. Daar zitten opvallend veel leveranciers van ver-
pakkingsmachines en –materialen tussen. Oorzaak: de 
alsmaar toenemende verkopen via internet. 
‘Het verzenden van pakketten aan consumenten stelt 
andere eisen aan verpakkingen dan leveren aan winkels 

ERIK STROOSMA

Het is e-commerce wat de (digitale) klok slaat op op de komende

Logistica, de grootste logistiekbeurs van de Benelux. 
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e-commercebedrijven als Amazon, Home24 en Zalan-
do.’ En bij Wehkamp, dat 23 september in Zwolle het 
grootste geautomatiseerde distributiecentrum voor 
online retail ter wereld opent. Daar is straks ruimte 
voor 4 miljoen artikelen en kunnen 12.350 items per uur 
gepickt worden. 
Voor webwinkels met een wat bescheidener omvang, 
MKB-bedrijven vanaf vier orderpickers, worden op Lo-
gistica demonstraties gehouden rond het thema item 
picking. Veel van wat daar wordt getoond heeft betrek-
king op het verder mechaniseren en automatiseren van 
logistieke handelingsprocessen. En dat is niet toevallig, 
want daar is vooral vanuit de e-commercesector veel 
vraag naar. Algemeen directeur René Wolters van een 
van de exposanten van de beurs, Knapp Benelux, zegt 
daarover: ‘Het maakt nogal verschil of je twaalf paar 
schoenen naar één winkel verstuurt of naar twaalf ver-
schillende consumenten. E-commerce leidt tot een ver-
veelvoudiging van het aantal logistieke handelingen in 
distributiecentra. Dat maakt automatisering eerder in-
teressant. Onze omzet is afgelopen jaar met 20% ge-
groeid, die groei komt voornamelijk van webwinkelbe-
drijven. Ook in de food-sector staat een aantal serieuze 
e-commerceprojecten op stapel.’ 

Volgens directeur Alarik Lens van Rijn van beursdeel-
nemer Costo (leverancier/producent van logistieke sys-
temen) worden de kosten van automatisering en me-
chanisering door de snelle ontwikkelingen in 
consumentenelektronica steeds lager. ‘Kijk wat je te-
genwoordig allemaal niet met een smartphone kunt 
doen. Die ontwikkelingen sijpelen door in de industrie. 
De prijs van een wifi -module voor een orderpick-kar is 
bijvoorbeeld in vijf jaar tijd met 80% gedaald.’ 
Knapp, dat onder meer het opslag- en orderverzamel-
systeem aan het nieuwe distributiecentrum van Weh-
kamp levert, steekt veel geld in onderzoek naar roboti-
sering. Ook experimenteert het bedrijf met de inzet van 
robots in orderpickstations. Wolters: ‘Die doen niets 
anders dan artikelen uit door shuttles aangevoerde op-
slagbakken in verzenddozen plaatsen. De crux zit ‘m in 
de vision-technologie. Die moet in staat zijn heel veel 
verschillende artikelen razendsnel te herkennen en uit 
te rekenen hoe die het beste kunnen worden opgepakt. 
Het duurt nog wel een paar jaar voordat die robots in 
dc’s als bijvoorbeeld die van Wehkamp staan, maar 
geen tien jaar meer.’ 

Grote schaal
René de Koster, hoogleraar logistiek en operations ma-
nagement aan de Erasmus Universiteit en voorzitter 
van de Stichting Logistica, denkt dat het vijf tot tien jaar 
zal duren voordat robots op grote schaal worden inge-
zet voor orderpicking. ‘Mensen blijven voorlopig snel-
ler, fl exibeler en goedkoper. De farmaceutische indus-
trie zet al wel robots in voor picking, maar daar gaat het 
om doosjes met vergelijkbare vormen en formaten. 
Ook in eenvoudige processen, zoals de handling van 
kratten, kunnen robots al goed functioneren. In de 
meeste magazijnen liggen echter artikelen met een gro-
te diversiteit aan gewicht, afmeting en vorm. Als robots 
al die producten moeten herkennen en oppakken, wor-
den ze traag en duur. Bovendien blijven de kosten ook 
na implementatie hoog omdat assortimenten steeds 
sneller wisselen.’ 
Aandacht voor minder futuristische onderwerpen als 
kostenbesparing, duurzaamheid, effi  ciënt ruimtege-
bruik, veiligheid en ergonomie is er uiteraard ook volop 
op Logistica 2015. Bij interne transportmiddelen ko-
men die eerste twee onder meer tot uiting in de accu’s 
voor elektrische aandrijfsystemen van hef- en maga-
zijntrucks. In de eerste plaats door het toenemende ge-
bruik van lithium-ionaccu’s, die onder andere een ho-
ger rendement hebben, maar ook door de verbeterde 
presentaties van traditionele lood-zuuraccu’s. 
Helemaal van nu is ook het optimisme in de logistiek-
branche. Bij Logistica vertaalt zich dat in een grote toe-
loop van exposanten. Volgens Martijn de Weerd loopt 
het aantal aanmeldingen harder dan verwacht. ‘De lo-
gistiek is natuurlijk een sector die het meteen merkt als 
de economie groeit. Er heerst een positieve vibe in de 
markt. Logistica komt daardoor op het juiste moment.’ 

Binnen tien jaar staan er 

robots in orderpickstations.

De huidige 

economische 

groei vertaalt zich 

bij de komende 

Logistica in een 

grote toeloop van 

exposanten.  

Foto’s: Logistica

domineren Logistica

op maat gemaakte dozen. De triple scale wegende vor-
ken van Ravas is de derde genomineerde voor de prijs. 
Met dit mobiele weegsysteem voor verzameltrucks 
kunnen drie orders tegelijkertijd gepickt en gecontro-
leerd worden. De winnaar van de award wordt op de 
eerste beursdag bekendgemaakt. 

Bouw en vastgoed
Ook de bouw- en vastgoedsector is straks goed verte-
genwoordigd op Logistica. Dat heeft natuurlijk alles 
met de huidige economische groei te maken, maar ook 
weer met e-commerce. De Weerd: ‘De vraag naar distri-
butiecentra voor e-commerceoperaties neemt toe, 
maar ook de problematiek rondom stadsdistributie 
leidt tot kansen en uitdagingen. Aan ons logistiek vast-
goed-paviljoen koppelen we daarom een inhoudelijk 
programma met lezingen over deze onderwerpen.’ 
Een van de sprekers daar zal Walther Ploos van Amstel 
zijn, lector city logistics aan de Hogeschool van Amster-
dam. Hij voorziet, met name door de groei van e-com-
merce, een toenemende behoefte aan grote centrale 

distributiecentra en kleine consolidatiecentra. ‘Klan-
ten bestellen vaker in kleinere hoeveelheden,’ aldus de 
lector. ‘Dat leidt tot kleinere auto’s die in hogere fre-
quenties en met lagere beladingsgraden de stad ingaan 
om spullen af te leveren. Gevolg: meer onveiligheid, 
congestie, geluidsoverlast en luchtvervuiling.’ De op-
lossing ziet hij in de komst van consolidatiecentra aan 
de stadsranden. Kleine distributiecentra van waaruit 
goederen met kleine, veelal elektrische voertuigen ver-
der worden gedistribueerd. 
Centrale distributiecentra ziet Ploos van Amstel daar-
entegen steeds groter worden: ‘Europa steekt miljarden 
euro’s in het creëren van robuuste, internationale 
transportverbindingen. Voor bedrijven wordt het daar-
door belangrijk om hun centrale voorraden te bundelen 
in grote warehouses die dichtbij die trans-Europese 
netwerken liggen.’ 
Door e-commerce, en de daaraan gekoppelde ontwik-
kelingen in mechanisering en robotisering, wordt de 
trend naar schaalvergroting volgens hem verder ver-
groot: ‘Die tendens is nu al duidelijk waarneembaar bij 
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Ga vertrouwelijk in gesprek met het Team Criminele 

Inlichtingen (TCI) van de Inlichtingen- en 

Opsporingsdienst (IOD) van de Inspectie 

Leefomgeving en Transport (ILT).  Zij schermen uw 

identiteit af, zodat u anoniem uw informatie kunt 

delen. 

Fraude met 
transportdocumenten
Heeft u informatie over fraude met transportdocumenten of 
vervoert uw concurrent op illegale wijze gevaarlijke stoffen?  

Bel met 070 456 38 22 en lever zo een belangrijke 

bijdrage aan criminaliteitbestrijding.
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Trondheim –  Kirkenes
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-  betrouwbare services
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Met ingang van april volgend jaar 
gaan vrachtauto’s in België tol 
betalen voor elke kilometer die 
ze over snelwegen en een deel 
van het secundaire wegennet af-
leggen. De tarieven zijn door de 

gewesten al vastgesteld en de aanleg van de portalen 
vordert gestaag. Maar volgens wegvervoersorganisa-
ties is het nog zeer de vraag of de kilometerheffi  ng, 
waartegen ze grote bezwaren hebben, wel volgens plan 
kan worden ingevoerd.
De UPTR (Union Professionnelle du Transport et de la 
Logistique) bijvoorbeeld denkt aan uitstel van de hef-
fi ng. Deze organisatie maakt er bezwaar tegen dat de 
wegvervoerder voor de aanschaf van de on-board unit 
(obu), het kastje in de cabine waarmee de tol automa-
tisch kan worden afgerekend met de tolexploitant, mo-
menteel nog is aangewezen op één leverancier, name-
lijk Satellic. Dat is een samenwerkingsverband tussen 
T-Systems en het Oostenrijkse Strabag.
Er is wel een concurrent van Satellic in aantocht, Axxès, 
maar de obu van deze aanbieder, de zogenoemde 
Viaxxès-satellietbadge, is door de Belgische overheid 
nog niet aanvaard als erkend betaalmiddel. De UPTR 
noemt het van kardinaal belang dat ook Axxès tijdig 
voor de invoering van de tol zijn product kan aanbie-
den. Als straks alleen de ‘badges’ van Satellic kunnen 
worden gebruikt, is volgens de organisatie sprake van 
een monopolie.
De zaak is al eens eerder aangekaart, in april van dit jaar, 
door Aetis, de beroepsorganisatie van Europese tolope-
ratoren. Deze stelde in een brief aan de Europese Com-
missie dat het gevaar bestond dat in België alleen de ap-
paraten van Satellic zouden functioneren en dat 
vrachtauto’s met apparaten van andere leveranciers 
aan boord bij hun ritten door België problemen zouden 
gaan ondervinden.
Dat werd overigens meteen weersproken door Satellic. 
Het bedrijf voerde aan dat voor de installatie en exploi-
tatie van het tolheffi  ngssysteem een Europese aanbe-
steding is gehouden. Ieder bedrijf had daaraan kunnen 
meedoen. Het Satellic-systeem biedt volgens het be-
drijf ook gebruikers van systemen van andere fabrikan-
ten de mogelijkheid om in België aansluiting te vinden.
Tolsystemen voor het wegverkeer en wegvervoer moe-
ten in Europa voldoen aan geharmoniseerde voor-
schriften, de European Electronic Toll Service-bepalin-
gen, oftewel EETS. 
De drie gewesten in België waren vrij laat met de aan-
melding van het te gebruiken systeem. Dat kwam onder 
meer doordat ze veel te veel bezig waren met de vraag 
in welke vorm de tol er zou komen, welke tarieven er 
zouden worden berekend en met eventuele maatrege-
len om het eigen wegvervoer fi nanciële compensatie te 
bieden voor de straks te betalen tol.

Loonkosten
Over die compensatie is het laatste woord nog lang niet 
gesproken. De drie grote organisaties in het wegvervoer 
– behalve de UPTR ook Febetra en Transport en Logis-
tiek Vlaanderen – zetten in op vermindering van de 
loonkosten in de bedrijfstak en op een wettelijke bepa-
ling die regelt dat de kosten van de kilometerheffi  ng één 
op één kunnen worden doorberekend aan de opdracht-
gever tot het vervoer.
De gewesten hebben tot dusver wel enkele vage voor-
stellen gedaan, maar volgens de drie organisaties zijn 
die volstrekt onvoldoende. De drie hebben eerder dit 
jaar al eens enkele ‘ludieke’ acties tegen de kilometer-
heffi  ng gevoerd, maar de UPTR voorziet nu een ‘hete 
herfst’ als de gewesten en de landsregering niet met 
veel royalere voorstellen over de brug komt. De organi-
saties voorzien dat de kosten voor hun leden door de 

Wegvervoerdersclub UPTR 

voorziet een hete herfst. 

België ploetert met toldossier

ke van dat de stad op zijn eigen wegen een tarief zou be-
rekenen dat tot drie keer zo hoog zou zijn als dat op de 
buitenstedelijke snelwegen.

Serieuze stap
De wet die de nieuwe tol regelt, heeft in augustus in het 
Belgische staatsblad gestaan. Daarmee is een serieuze 
stap gezet, maar eerder in dit dossier bleek al dat zulke 
stappen niet meteen tot het einddoel leiden. De invoe-
ring van de heffi  ng werd al eens met enkele maanden 
uitgesteld. België kan zich troosten: de Duitse kilome-
terheffi  ng kwam er met vele jaren uitstel doordat de 
productie van obu’s maar niet op gang wilde komen. 
Dat laatste is in België op zich het probleem niet.
België kan ook naar enkele andere buurlanden kijken. 
In Nederland gingen de plannen voor een kilometerhef-
fi ng – voor vrachtauto’s èn personenwagens – na ruim 
vijftien jaar van verhit maatschappelijk debat in de prul-
lenbak. In Frankrijk werd een ‘écotaxe poids lourds’ 
voor onbepaalde tijd uitgesteld na hevig protest uit de 
samenleving. Daarvan is vooralsnog in België geen 
sprake. Tenzij de organisaties in het wegvervoer hun 
spierballen nu eens echt laten rollen.

heffi  ng met ongeveer 5 tot 10% zullen oplopen.
Over de tarieven hebben de gewesten dit jaar duidelijk-
heid verschaft. In Vlaanderen en Wallonië ontlopen ze 
elkaar niets. Beide gewesten berekenen voor een zware 
Euro V- of VI-vrachtauto beide 0,128 euro per kilome-
ter. Brussel hanteert hetzelfde basistarief op de auto-
snelweg, maar doet daar op de wegen in het binnenste-

delijk gebied nog een schepje bovenop. 
Een zware vrachtauto (Euro V en VI) gaat daar ruim 
twintig eurocent per gereden kilometer betalen. Dit 
speciale Brusselse tarief is trouwens wel een concessie 
aan het wegvervoer. In een eerder stadium was er spra-

FOLKERT NICOLAI

Tol betalen voor ritten in en 

door België? Dat is wel het plan, 

maar het verzet is hevig. 
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Belgisch wegvervoer ziet groei

Uit de  enquête stijgt een doemscenario op: net als vo-
rig jaar verwacht bijna 70% van de ondervraagden dat 
er over tien jaar nog maar weinig over is van de Belgi-
sche wegvervoerssector. Enkele reacties: ‘Binnen vijf 
jaar rijden er geen Belgische chauff eurs meer rond,’ en 
‘De Belgische en Europese overheden doen niets om 
ons te beschermen.’ Tegengeluiden zijn er ook, waarin 
gewezen wordt op lokale distributie die in Belgische 
handen kan blijven en de stelling dat ‘goede kwaliteit’ 
ook in de toekomst gevraagd zal worden.

Kilometerheffi ng
Een continue bron van discussie vormt de invoering 
van de kilometerheffi  ng voor vrachtwagens in België. 
67% van de ondervraagden verwacht niet dat invoering 
van de tol de bereikbaarheid zal verbeteren. Het is maar 
zeer de vraag of de extra kosten kunnen worden door-
berekend aan de klant. 65% wil hogere vervoerstarieven 
rekenen, maar 28% heeft ernstige twijfel of de klant die 
ook daadwerkelijk gaat betalen. ‘De markt accepteert 
dit niet. Buitenlandse fi rma’s zullen opnieuw ver onder 
onze prijs gaan rijden; zij hebben niet onze hoge socia-
le lasten,’ zegt een van de representanten van de 7% die 
verwacht geen hogere kosten in rekening te kunnen 
brengen. 

Het onderzoek van Nieuwsblad Trans-
port naar de toestand van het Belgi-
sche wegvervoer vond voor de twee-
de keer plaats, zodat voor het eerst 
een vergelijking kan worden gemaakt 
met eerdere resultaten en wellicht 

trends zichtbaar worden.
Van de respondenten heeft 92% een vestiging in Vlaan-
deren, 6% in Nederland en 2% in Wallonië. In vergelij-
king met vorig jaar zijn er iets meer Vlaamse, en minder 
Nederlandse ondernemingen. 34% van de responden-
ten werkt in een onderneming met 10 tot 49 medewer-
kers.
Een voor alle betrokkenen in de sector belangrijke uit-
komst van het onderzoek is de reactie op de stelling: ‘de 
sector wegvervoer is nu merkbaar aan het herstellen 
van de crisis’. De grootste groep, 49%, kan die uitspraak 
onderschrijven, waar vorig jaar de reactie nog overwe-
gend negatief was (zie fi guur 1). 
Een nog groter verschil met vorig jaar, vinden we in het 
antwoord op de vraag of er in het bedrijf van de respon-
dent in de afgelopen twee jaar gereorganiseerd is. Vorig 
jaar beaamde 66% van de ondervraagden deze vraag, te-
gen 46% nu. Het lijkt er dus op dat de economische si-
tuatie in het wegvervoer nu beter is dan vorig jaar – in 
elk geval in Vlaanderen. 
Toch blijft de situatie spannend, blijkt uit een reactie 
van een van de deelnemers aan het onderzoek: ‘Een 
aantal klanten is op de fl es gegaan en andere relaties 
hebben we zelf moeten afstoten omdat er bij die partij-
en een faillissement dreigde of er betalingsproblemen 
waren.’
Zowel dit jaar, als vorig jaar, vroegen we de geënquê-
teerden hoe de transportvolumes zich in de afgelopen 
twaalf maanden ontwikkelden. Dit jaar geeft 42% van 
de ondervraagden aan dat het volume is gestegen (zie 
fi guur 2).

Dieselprijs
Vragen over de economische situatie in de branche leid-
den ook tot een groot aantal reacties van de responden-
ten. ‘Er is weliswaar economische groei, maar de tarie-
ven zijn niet meegestegen. We maken heel weinig 
winst,’ is een reactie die weergeeft wat velen ervaren in 
de sector. 
Een ander commentaar geeft inzicht in de relatie tus-
sen transporteur en de klant: ‘De prijzen voor vervoer 
blijven onder zware druk staan. Klanten eisen verlaging 
van de transportprijzen wegens de gedaalde dieselprijs 
en houden weinig tot geen rekening met andere kos-
ten.’

Kijken we dan concreet naar de transporttarieven, zo-
als die worden waargenomen in de markt, dan zijn die 
hetzelfde gebleven of zelfs gedaald. Slechts 19% van de 
transporteurs geeft aan dat de tarieven de afgelopen pe-
riode (in dit geval januari t/m juni) zijn gestegen (zie fi -
guur 3).
Overigens blijkt uit het onderzoek dat de ondernemers 
in het wegtransport een realistisch beeld hebben bij de 
economische situatie in de branche. Liefst 55% geeft 
aan dat de ontwikkelingen conform de eerder opgestel-
de verwachting zijn, 33% geeft aan dat de resultaten te-
genvallen ten opzichte van de verwachting aan het be-
gin van het jaar (zie fi guur 4).

Oost-Europese rijders
Twee actuele thema’s kwamen in het onderzoek aan 
bod, namelijk de Oost-Europese concurrentie en de 
Belgische kilometerheffi  ng. Bijna alle partijen (94%) 
geven aan concurrentie te ervaren uit Oost-Europa. 
Zo’n 24% rijdt zelf met Oost-Europese chauff eurs, een 
uitkomst die nauwelijks verschilt met het onderzoek 
van vorig jaar. Van de partijen die met chauff eurs uit het 
oosten werken, geeft de meerderheid aan ertoe ge-
dwongen te zijn: anders raken hun ondernemingen 
klanten kwijt (62%). 

Figuur 1

Figuur 3

Figuur 2

Figuur 4
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Tijdens het congres Wegvervoer 

België, dat Nieuwsblad Transport 

volgende week in Antwerpen 

organiseert, worden de resultaten 

gepresenteerd van het Markt-

onderzoek Wegvervoer België. 

‘De kilometerheffi ng gaat de 

bereik baarheid niet verbeteren.’

Stelling: de sector wegvervoer is nu merkbaar aan 
het herstellen van de crisis.
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Burgemeester Ahmed Aboutaleb 
van Rotterdam bij de opening 
van de RWG Terminal.

Zonder de 
Rotterdamse 
haven, geen 
Mercedes!

outaleb 
ning 

se
n

QUOTE VAN DE WEEK

COLUMN

En daar had je het weer. Antwerpen en Hamburg ventileerden 
in de pers hun ongenoegen over de steeds grotere container-
schepen. Hun havens worden voor die mastodonten langza-
merhand moeilijk bereikbaar, terwijl Rotterdam ze met gemak 
kan binnenhalen. Schepen moeten niet nog groter worden, 
klonk het aan de Schelde en de Elbe. Maar dat worden schepen 
dus wel, omdat het technisch kan en reders de economische 
voordelen van schaalvergroting willen binnenhalen.

De havens van Antwerpen en Hamburg ontstonden in tijden 
waarin we nog met kraken en galjoenen voeren, schepen van 
overzichtelijke omvang, die aan een smalle rivier al genoeg had-
den om de haven te bereiken. Die tijden zijn voorbij, geweest, 
vorüber. Zowel in België als in Duitsland is daarop in het verle-
den rationeel gereageerd. België ontwikkelde Zeebrugge als diep-
zeehaven en de Duitsers deden hetzelfde met Wilhelmshaven.

Daarmee werd vooruitgelopen op een toekomst waarin de ha-
vens van Antwerpen, Hamburg en Bremen/Bremerhaven mis-
schien, door hun natuurlijke beperkingen, geen prominente rol 
meer zouden kunnen spelen. Je kunt de Westerschelde nu een-
maal niet oneindig verder blijven uitbaggeren, hoeveel polders 
je ter compensatie ook onder water zet. Of de Elbe ooit nog 
extra wordt verdiept, is zelfs maar helemaal de vraag, omdat 
de milieubeweging daar met steeds meer succes tegen ageert. 
De nu geplande verdieping is al onvoldoende om de grootste 
generatie schepen ook bij eb tot in Hamburg te krijgen.

Het is vanzelfsprekend de behoudzucht die Antwerpse en 
Hamburger havenkringen drijft. Je wilt niet kwijtraken waarin 
je eeuwenlang hebt geïnvesteerd. Containerkranen kunnen 
worden losgeschroefd en naar elders getransporteerd, maar voor 
complete dokken en havenbekkens gaat dat niet op. Met zo’n 
instelling win je het echter nooit. De scheepvaart is niet gebon-
den aan gevestigde locaties, maar zoekt gewoon de plek op waar 
goederenstromen het effi  ciëntst kunnen worden afgewikkeld.

Uiteraard kunnen Antwerpen en Hamburg zich nog steeds bij 
de containerreders in de kijker spelen door hun de beste haven-
afhandeling in Europa aan te bieden. Dat zou voor een reder 
een argument kunnen zijn om op sommige roundtrips juist 
zijn kleinere schepen te laten varen en niet al zijn kaarten op 
de grote jongens te zetten. Waarschijnlijk is er in dat markt-
segment meer te verdienen dan in de containervaart met vier 
voetbalvelden lange, nauwelijks vol te praten mastodonten.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Boos, zonder reden

De Transportindex, de barometer van de bedrijvigheid in de transportsector, staat al weken op mooi weer. Er 

zit weinig verandering in. De deelindex voor de binnenvaart klom afgelopen week vijf punten naar bijna 132, 

maar dat was precies de stand die twee weken geleden ook al werd bereikt. De wegvervoerindex ging iets 

omhoog naar 114. 

Deze niveaus zijn goed met die van twaalf maanden geleden te vergelijken. Ze zijn veel hoger dan in de 

voorgaande jaren van laagconjunctuur. Dat komt doordat de consument het geld weer laat rollen en met 

name de bouwnijverheid zich heeft hersteld van een aantal zeer slechte jaren.
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TRANSPORTINDEX NOG STEEDS OP ‘MOOI WEER’

ring en made in China, hun visie de-
len met retailers die niet al te veel 
vragen stellen over containergassen 
en kinderarbeid. 
Laten we eerlijk zijn, de realiteit van 
de retail is ook bikkelhard. De orga-
nisatie benoemt dat ook: ‘Heel wat 
winkels moesten de deuren sluiten. 
Wie zich als retailer niet aanpast 
aan de realiteit is te laat.’
Veel middenstanders zoeken hun 
heil in het openen van zogenaamde 
pop-up-stores. In oude garages en 
postkantoren worden winkels ge-
opend die er ‘spontaan’ neerstrij-
ken. Een lage huur, lokale media die 
er graag over schrijft en een mooie 
marge op producten zorgen voor 
een mooi business model. 
Leuk dat een organisatie die zich 
richt op de toekomst van retail, zelf 
‘up-popt’ met zeecontainers.

MELS DEES

Je kunt zoveel méér met zeecon-
tainers doen dan ze simpelweg op 
een schip vervoeren van China 
naar Europa. Er een expositie in 
houden, bijvoorbeeld.

Zes teu, dat is de capaciteit van de 
roadshow ‘The Future of Shopping’ 
die twee Vlaamse organisaties, Uni-
zo en RetailDetail vanaf deze week 
organiseren. In vijf Vlaamse steden 
plaatsen zij zes zeecontainers. 
In die containers kan de handelaar 
kennis maken met innovatieve re-
tailsnufjes. Ze zien ter plekke de 
mogelijkheden van interactieve eta-
lages en digital signage (beeld-
schermcommunicatie, red.). Ze le-
ren hoe in te spelen op de zintuigen 
van klanten of hoe de klantentrouw 

te vergroten via nieuwe toepassin-
gen. Ze ervaren hoe ze hun winkel-
ruimte aangenamer kunnen maken 
en hoe klanten kunnen betalen zon-
der een fysieke kassa. 
Een roadshow met zes containers is 
niet niets, maar de organisatie re-
gistreert een groot aantal vragen die 
door middel van de expositie beant-
woord moeten worden. ‘De retail-
klant van vandaag is niet meer de-
zelfde als een decennium terug. Hij 
doet andere aankopen en hij koopt 
op een andere manier. Hoe winkelt 
de consument van de toekomst? 
Wat wijzigt er in zijn gedrag?’

Kinderarbeid
Het is natuurlijk mooi dat organisa-
ties in standaardcontainers, uitein-
delijk toch een middel dat als geen 
ander model staat voor globalise-
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Niet op kantoor? 
Lees NT online.

RETAIL  Expositie in een stalen box

Winkelen in de toekomst.

Visie in container
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