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HAVENPOOL  Ondernemingsraad geeft negatief advies over voorgenomen bedrijfsbeëindiging

TOBIAS PIEFFERS

Er is genoeg werk voor RPS. Dat 
het niet goed gaat met de haven-
pool komt doordat die een slech-
te concurrentiepositie is gegeven. 
De ondernemingsraad geeft daar-
om een negatief advies voor de 
bedrijfsbeëindiging.

Dat schrijft de ondernemingsraad  
(OR) van Rotterdam Port Services 
(RPS) in een reactie op de advies-
aanvraag van de directie. RPS be-
hoort net als Matrans, Unilash en 
Transcore tot de groep van haven-
ondernemer Hans Vervat. De OR 
stelt dat deze ‘andere vennoot-
schappen een gunstigere concur-
rentiepositie heeft gegeven.’ Zo bie-
den ze een breder dienstenpakket 

waarin naast FNV Havens en de di-
rectie ook het Havenbedrijf Rotter-
dam betrokken is. Zij willen een 
fonds van in totaal 5,5 miljoen euro 
(4,5 miljoen betaald door het Ha-
venbedrijf Rotterdam en 1 miljoen 
door Vervat) opzetten voor de 
werknemers die na de bedrijfsslui-
ting vertrekken. De overige arbeids-
krachten gaan werken in ‘een nieuw 
op te richten arbeidsorganisatie’. 
Hoe die er uit gaat zien is niet be-
kend, maar mogelijk betreft het een 
samenwerking tussen Matrans en 
International Lashing Service (ILS). 
Volgens de OR zijn de bedrijven van 
plan om aandelen uit te wisselen. 
Zowel de directie van RPS als aan-
deelhouder Hans Vervat hebben 
niet gereageerd op verzoeken om 
commentaar.

soneel beschikbaar is gehouden 
voor inhuur bij ECT, maar dat die 
mankracht niet werd gebruikt, ter-
wijl andere bedrijven op dat mo-
ment wel behoefte aan inhuur had-
den. ‘Daardoor is het beeld ontstaan 
dat RPS een lagere leveringsbe-
trouwbaarheid heeft.’ 
De raad zegt ‘voldoende markt’ te 
zien om RPS in stand te houden 
door het concurrentienadeel op te 
lossen via ‘een eerlijke verdeling 
van het beschikbare werk over de 
verschillende bedrijven, samenwer-
king tussen de inhuurpartijen en 
marktconforme tarieven’. De OR 
ziet de bedrijfsbeëindiging daarom 
‘niet als een logische oplossing’. 
Om een oplossing voor de 120 werk-
nemers van het bedrijf te vinden is 
de projectgroep RPS opgericht, 

aan en heeft RPS last van verhoogde 
fi nanciële druk door de inhuur van 
staff uncties en hoge ziektekosten. 
De staff uncties van RPS zoals HR, 
planning en loonadministratie zijn 
ondergebracht bij Matrans. RPS be-
taalt het bedrijf voor die diensten. 
Zo wordt per geleverde dienst  aan 
ECT 6% administratiekosten aan 
Matrans betaald. ‘Daardoor is een 
onevenredig zware belasting gelegd 
op het bedrijfsresultaat van RPS’, 
schrijft de OR. 
Dat RPS kampt met hoge ziektekos-
ten, komt volgens de raad doordat 
de directie de risico’s van ziektever-
zuim en WIA-uitkering (een uitke-
ring voor arbeidsongeschikten na 
ziekte) niet heeft afgedekt met een 
verzekering. Verder wordt de direc-
tie verweten dat er regelmatig per-

De directie wordt onder meer verweten dat ze mankracht beschikbaar hield voor inhuur bij ECT, die vervolgens niet werd gebruikt. Foto: ANP

OR: RPS is benadeeld in 
havengroep van Vervat 

Verladersorganisatie EVO en 

Transport en Logistiek Ne-

derland (TLN) zijn blij dat het 

kabinet soepel omgaat met de 

containerweegplicht die op 1 juli 

van kracht wordt. De overheid 

kiest voor een fl exibele metho-

de. Bedrijven die gebruik willen 

maken van een gecertifi ceerde 

berekeningsmethode kunnen 

een eenvoudige procedure vol-

gen. Ze hoeven niet te beschik-

ken over aparte certifi ceringen, 

zoals AEO en ISO. De soepele 

aanpak komt de doorstroming 

van het containervervoer in 

Nederland ten goede, zeggen de 

organisaties.

Wegvervoer blij met
soepele weegplicht
CONTAINERVERVOER

miljard 

euro  

heeft de 

Europese 

Commis-

sie gereserveerd voor 195 infra-

structuurprojecten in Europa. 

In ons land komen dertien 

projecten in aanmerking voor 

ondersteuning, onder meer op 

het gebied van luchtverkeers-

management en snellaadsyste-

men voor elektrische auto’s. 

Het geld komt uit een fonds 

van ruim 24 miljard euro voor 

de periode 2014-2020.

6,7
Investeringen in 
infrastructuur

Frankrijk zal geen dubbelbe-

mande vrachtauto’s meer be-

boeten omdat de bestuurders 

onvoldoende rustpauze in acht 

zouden hebben genomen. De 

eerder opgelegde boetes wor-

den teruggedraaid. Parijs erkent 

dat een vorige interpretatie van 

de rijtijdenrichtlijn verkeerd 

was. Die kwam erop neer dat 

als van bestuurder wordt ge-

wisseld het voertuig eerst drie 

kwartier moet worden stilgezet 

om de verplichte rustpauze te 

nemen. Nu kan de bijrijder rus-

ten in een rijdend voertuig.

Parijs trekt boetes in 
voor ‘rijdend rusten’
WEGVERVOER
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DOSSIER

POLL Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 121 mensen op de stelling van 14 juni

RAI VERENIGING BEPLEIT EEN KILOMETERHEFFING IN NEDERLAND 

NIEUWE POLL  Alle partijen bij het spoor gaan elkaar beter informeren.
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Die is onontkoombaar 

Het zal ook deze keer niet gebeuren 

Hangt van de verkiezingsuitslag af 

Reageer ook! nieuwsbladtransport.nl/poll

COMMENTAAR

Het is alweer anderhaf jaar geleden dat er een grote stoet 
havenwerkers van Rotterdam Centraal naar het Nieuwe 
Luxortheater trok, waar op dat moment de Dag van de Haven 
plaatsvond. Stadionfakkels in de hand, vlaggen in de lucht. 
‘Geen woorden, maar daden.’

De luide schreeuw om aandacht had het gewenste eff ect. De 
vakbonden en werkgevers gingen met elkaar in gesprek over 
de toekomst van de 200 tot 800 havenarbeiders – volgens FNV-
bestuurder Niek Stam neigt het meer naar dat laatste getal 
– die door de ingebruikname van de nieuwe geautomatiseerde 
terminals op Maasvlakte 2 hun baan dreigen te verliezen. 

Die gesprekken duren al anderhalf jaar. In december was er 
sprake van een akkoord, toen zelfs een breed akkoord met 
ook de meer landinwaartse terminals RST en Uniport erbij, en 
vervolgens klapte het overleg. Aanleiding daarvoor was ‘een 
speldenprikje’, zoals de vakbonden dat noemden. In de laatste 
fase van de onderhandelingen legde een aantal havenwerkers 
kort het werk neer. Hoewel het volgens de bonden om een 
‘wilde’ actie ging wilden de werkgevers niet ‘met het mes op de 
keel’ verder praten. En dus volgde er een staking. 

Stam verklaarde later dat één van de punten waarop nog over-
eenstemming moest worden bereikt de oplossing voor de 120 
werknemers van de havenpool RPS was. Die mochten volgens 
hem niet als kanonnenvoer worden gebruikt. Na de staking 
verschoof de focus van het sociaal overleg daarom naar de situ-
atie rond deze havenpool, die niet rendabel is en daarom wordt 
opgeheven. 

Maandenlang werkten de directie van RPS, FNV Havens en 
het Havenbedrijf samen om deze puzzel op te lossen. Wat nu 
bijna is gelukt. Er komt een zak geld op tafel voor werknemers 
die na de bedrijfsbeëindiging van RPS stoppen met werken en 
de overige werknemers kunnen in een ‘nieuw op te richten 
arbeidsorganisatie’ aan de slag. Verwacht werd dat het oplossen 
van de situatie rond RPS zou betekenen dat het sociaal overleg 
weer wordt opgepakt, maar dat is niet zo. 

De werkgevers hebben – het wordt niet zo genoemd, maar het 
komt er wel op neer – een eindbod op tafel gelegd. FNV toont 
zich hier verbolgen over, maar gaat met het voorstel naar de 
achterban. Wel waarschuwt de bond dat de uitkomst hiervan 
pas na de zomer zal komen. Telkens als een oplossing nabij lijkt 
is er weer een nieuwe wending in het overleg. 

Na de zomer nadert de duur van dit overleg de twee jaar. In die 
tijd is de containersector ingrijpend veranderd. Per april 2017 
bestaan er nog slechts drie grote allianties. De partners in de 
nieuwe allianties (Ocean Alliance en The Alliance) zullen spoe-
dig beginnen met het opstellen van hun nieuwe vaarschema’s. 
Met de huidige tarieven in de containerindustrie is betrouw-
baarheid een van de weinige punten waarop nog geconcur-
reerd kan worden, en een haven waar onrust heerst is dus per 
defi nitie niet aantrekkelijk. Het is daarom in ieders belang om 
snel tot een oplossing te komen. 

Tijd voor actie. Geen woorden, maar daden.

TOBIAS PIEFFERS
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Tijd voor afsluiting
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INTERVIEW  ARTHUR VAN DIJK, VOORZITTER TLN

MELS DEES

Arthur van Dijk begint aan zijn 
tweede termijn van drie jaar als 
voorzitter van Transport en Lo-
gistiek Nederland (TLN). Een 
mooi moment voor refl ectie.

Verlangt u nooit terug naar de tijd 
als wethouder? Het werk binnen 
het college van B&W is heel tast-
baar.
Het werk hier is niet minder tast-
baar, mede door de opdracht die ik 
kreeg van het bestuur: TLN moest 
meer in beeld komen, moest niet al-
leen reageren maar nadrukkelijk 
ook thema’s agenderen, moest nog 
meer autoriteit opbouwen als ken-
nisinstelling én op alle niveaus on-
dersteunend zijn aan de leden.

Is een wethouder meer hands-on 
dan de voorzitter van TLN?
Lang niet altijd. We kregen onlangs 
een brief van een chauff eur, door 
fouten in de ladingpapieren dreigde 
hij in Italië niet alleen een boete te 
krijgen maar ook zijn rijbewijs drie 
maanden te verliezen. Dat betekent 
het faillissement voor zo’n man. Let 
wel: als er een fout is gemaakt moet 
er opgetreden worden, maar het 
moet in proportie zijn. Daar bemoei 
ik me zeker tegenaan. Aan de andere 
kant ben ik natuurlijk vaak in Brus-
selse gremia te vinden of overleg 
met andere belangenorganisaties of 
politici. We hebben contact met in-
dividuele leden, maar op mesoni-
veau praten we over cao’s en op ma-
croniveau met de Europese 
beleidsmakers. 

Het bestuur vroeg om proactief re-
ageren. Nog voor RAI Vereniging 
afgelopen week de discussie over de 
kilometerheffi  ng nieuw leven in-
blies, begon Sjoerd Boot van TLN 
tijdens de NT Dagen er ook al over. 
We willen in het politieke besluit-
vormingsproces meedenken vanaf 
het begin. De neiging kan anders be-
staan dat je steeds probeert te cor-
rigeren, dat je de indruk wekt ‘over-
al tegen te zijn’. We steken onze kop 
niet in het zand maar willen wel in-
vloed uitoefenen. Bijvoorbeeld 
door voorwaarden te agenderen.

Een kilometerheffi  ng is bij uitstek 

een thema dat leeft onder de leden 
van TLN.
Zeker, maar we zijn er niet alleen 
voor de wegvervoerders. Sterker 
nog, de letter ‘L’ van logistiek is be-
langrijker geworden en wordt nog 
steeds belangrijker. Logistiek is 
veelomvattend, transport is er een 
onderdeel van. Maar er is meer, 
denk aan big data, het delen van in-
formatie, ICT, duurzaamheid. 

De sector heeft de naam behoudend 
te zijn.
Wellicht op het gebied van IT, maar 
zeker niet als het om ondernemen 
gaat. 95% van de Nederlandse chauf-
feurs rijdt in een straal van 300 ki-
lometer rond Utrecht. Dat is een lo-
gisch gevolg van het openstellen 
van de markt voor Oost-Europese 
rijders. De Nederlandse transport-
sector heeft die omslag, na de val 
van de muur, razendsnel gemaakt. 
Maar los daarvan wordt IT wel de-
gelijk omarmd. Niet voor niets lan-
ceren we deze week samen met 
EVO Paychecked, waarmee bedrij-
ven zich kunnen certifi ceren en 
kunnen aantonen dat ze voldoen 
aan de wet ketenaansprakelijkheid.

Een andere wens van het bestuur 
was zichtbaarheid.
Ik haalde het nieuws niet altijd met 
de leukste onderwerpen, zoals met 
de vluchtelingen in Calais. Laat ik 
het zo zeggen: toen ik begon had ik 
niet kunnen bevroeden dat dit het 
onderwerp zou zijn waarmee ik in 
een uitzending van Nieuwsuur zou 
komen. Onze leden zagen al in een 

heel vroeg stadium dat het misliep 
in Calais. Wij merkten dat de auto-
riteiten in Frankrijk en Engeland 
niet vlekkeloos wisten samen te 
werken, om het maar eens mild uit 
te drukken. Maar we vonden dat we 
de staatssecretaris ook moesten 
waarschuwen dat die hele proble-
matiek naar bijvoorbeeld Hoek van 
Holland zou kunnen verschuiven. 
Het liep uit de hand. 

Als je uitgesprokener wordt kun je 
ook weerstand oproepen bij de le-
den.
Ik houd van kritische leden. Zij zijn 
onze reden van bestaan, en als wet-
houder ben ik vertrouwd met debat. 
Begin dit jaar ging ik op bezoek bij 
een lid, een eigen rijder, dat zijn lid-
maatschap had opgezegd. Ik ben 
met hem in discussie gegaan, en wil-
de weten waar de onvrede zat.

Het eind van een termijn is ook een 
moment voor refl ectie.
Er is veel gebeurd in de vereniging. 
We hebben in Jan Boeve een gewel-
dige directeur gekregen. Het eigen 
huis is op orde, durf ik te zeggen. Er 
zijn ook wensen: nu de economie 
aantrekt moet ook het aantal leden 
van TLN weer stijgen. En er is sim-
pelweg behoefte aan chauff eurs in de 
markt. Nu we constateren dat Neder-
landse rijders zich bewegen binnen 
een straal van ongeveer 300 kilome-
ter, kunnen we niet zeggen dat Oost-
Europeanen de banen inpikken. Er 
wordt volgens de Nederlandse cao 
betaald. Natuurlijk sluit ik niet uit dat 
buitenlandse chauff eurs op die ba-
nen afkomen, maar dat komt vooral 
doordat er geen Nederlandse chauf-
feurs gevonden worden, er zijn 2000 
vacatures. Bij het promoten van het 
beroep willen we een rol spelen. 

Dat is de stip op de horizon.
Nederland is nog steeds een top-
land als het om logistiek gaat. Maar 
hoe houden we dat vast? Hebben we 
die positie over 20 jaar nog steeds? 
Hoe houden we de mainport sterk, 
ook met minder kolenoverslag en 
minder fossiele brandstoff en. Een 
nieuw kabinet zal daar een visie op 
moeten hebben. Blijven investeren 
in Rotterdam en innovatie – zoals 
platooning – ondersteunen  moeten 
daarin volgens ons een rol spelen.

‘De sector heeft de omslag 
razendsnel gemaakt’
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UPS verkort besteltijd 
voor grondnetwerk

Russen redden Boeings 
vlaggenschip

Dematic richt voor 
Delhaize dc in Brussel in

Tractor blijft concurrent 
van wegvervoer

PAKKETVERVOER
UPS biedt de Nederlandse klan-

ten via de nieuwe UPS Standard-

dienst snellere bezorgtijden 

naar Zwitserland, Polen, Tsjechië, 

Estland, Letland en Litouwen. ‘Zo 

kunnen Nederlandse bedrijven 

hun Zwitserse klanten nu in 

slechts twee dagen bereiken, 

waar dit voorheen drie dagen 

kostte’, aldus de pakketvervoer-

der. Voor de andere Europese 

landen is de tijdwinst in transi-

totijd van de goedkopere grens-

overschrijdende gronddiensten 

‘twee dagen’, stelt UPS. 

LUCHTVRACHT
De koop van tien B747-8F’s door 

de Russische vrachtmaatschap-

pij AirBridgeCargo moet de pro-

ductielijn van de modernste 

vrachtjumbo redden. De twee 

bedrijven zullen volgens inge-

wijden volgende maand de deal 

defi nitief bekendmaken. De Rus-

sen ondertekenden vorig jaar al 

een intentieovereenkomst om 

op termijn in totaal twintig 

B747-8F’s af te nemen van 

Boeing.

LOGISTIEK
Het Duitse Dematic gaat voor 

supermarktketen Delhaize in 

Brussel een distributiecentrum 

bouwen en inrichten. In het hart 

van het nieuwe centrum komt 

een automatisch palletiseersys-

teem, dat ruimtebesparend is en 

een laag energieverbruik heeft. 

Het systeem kan grote hoeveel-

heden verschillende dozen en 

andere verpakkingen aan. Verder 

komen er twee hoogbouwma-

gazijnen.

WEGVERVOER
Nog steeds ondervindt het weg-

vervoer sterke concurrentie van 

‘truckende tractoren’. De af-

schaffi ng van de rode diesel en 

invoering van het tractorrijbe-

wijs helpen daar te weinig te-

gen. Dat zegt Transport en Logis-

tiek Nederland (TLN). De 

organisatie ziet uit naar extra 

maatregelen om oneerlijke con-

currentie van de tractor te voor-

komen.

KORT

gen over de gang van zaken. Op te 
maken valt dat FNV het voorstel zal 
lezen en aan de achterban voorleg-
gen. Wel wordt gewaarschuwd dat 
het traject niet voor de zomer wordt 
afgerond. FNV Havens kan op 27 
juni niet en ‘volgens ons Havenrefe-
rendum Statuut dienen wij er reke-
ning mee te houden dat de referen-
dumperiode (waarin FNV Havens 
het voorstel aan de achterban voor-
legt, red.)  minimaal zes weken zal 
gaan duren’, aldus FNV Havens.

Voorstel
Het huidige voorstel van de werkge-
vers komt in grote lijnen overeen 
met het voorstel in december, maar 
de betrokken partijen zijn ‘in de af-
gelopen maanden op details wel na-
der tot elkaar gekomen’. Die details 
hebben onder andere betrekking op 
de collegiale in- en uitleen. Meer zit 
er volgens het Havenbedrijf Rotter-
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Het sociaal overleg over de werk-
gelegenheidsgarantie voor ha-
venarbeiders is opnieuw onder 
druk komen te staan. FNV Havens 
wil verder onderhandelen, maar 
bij de werkgevers is de rek eruit.

Vakbond FNV Havens wilde, nu er 
een oplossing lijkt te zijn voor de 
120 werknemers van RPS ‘zonder 
voorwaarden vooraf ’ het sociale 
overleg weer hervatten. De werkge-
vende containerterminals lijken 
daar echter niet toe bereid. ‘Wij 
hebben een brief ontvangen van de 
heer Castelein waarin hij ons uitno-
digt voor een bijeenkomst op 27 juni 
aanstaande. De bijeenkomst dient 
alleen maar om ‘ja’ te zeggen tegen 
de voorliggende tekst’, schrijft FNV 
Havens in een brief aan haar leden.
FNV toont zich in de brief verbol-

HAVENARBEID

Overleg containersector opnieuw onder druk
dam, dat de gesprekken tussen de 
vakbonden en de werkgevers facili-
teert, niet meer in. ‘We constateren 
dat de rek in de discussie eruit is, 
terwijl iedereen vindt dat vooral 
door de economische situatie rust 
op het arbeidsfront nodig is’, zegt 
een woordvoerder. 
De precieze inhoud van het voorstel 
wordt niet vrijgegeven, maar het 
omvat in ieder geval een werkgele-
genheidsgarantie tot 1 juli 2020, een 
uitbreiding van de senioren-fi t rege-
ling (werknemers met geboortejaar 
t/m 1956 kunnen vanaf hun zestig-
ste 60% werken tegen 95% salaris en 
100% pensioenopbouw) en collegi-
ale in- en uitleen tussen de werkge-
vers onderling. 
Een belangrijk punt voor het eerder 
spaak lopen van de onderhandelin-
gen was de toekomst van de 120 
werknemers van RPS. Voor hen is 
volgens FNV Havens en het Haven-

bedrijf een oplossing onder handbe-
reik. De activiteiten van RPS wor-
den volgens planning per augustus 
beëindigd. Een deel van de werkne-
mers zal uitstromen via pensioen en 
WW, een klein aantal treedt in 
dienst bij DFDS en P&O en de ove-
rigen gaan aan de slag in een ‘nieuw 
op te richten arbeidsorganisatie’, 
zegt FNV-bestuurder Niek Stam.
De vraag is of de oplossing voor de 
RPS’ers en het huidige voorstel van 
de werkgevers volstaan om tot een 
breed sociaal akkoord te komen. Zo 
niet, dan is de toekomst van de 
RPS’ers weer onzeker. Om te zorgen 
dat een deel goed uitstroomt en om 
rust in de haven te garanderen be-
taalt het Havenbedrijf 4,5 miljoen 
euro mee. ‘Zonder breed akkoord is 
die rust niet te garanderen en staat 
de oplossing voor RPS weer ter dis-
cussie’, zegt de woordvoerder van 
het Havenbedrijf.

In die tijd had ik al weer terug in 

Alphen kunnen zijn.

komt. ‘Het is van belang dat de be-
handeling van de binnenvaart zon-
der vertragingen verloopt.’

Verhuizing
Terminaloperator PSA Antwerp be-
vestigt de vertragingen voor de bin-

nenvaart. Als voornaamste oorzaak 
noemt het bedrijf de verhuizing van 
de MPET-terminal van het Delwai-
dedok naar het Deurganckdok, 
maar er speelt ook ‘een aantal uit-
zonderlijke externe factoren’ mee 

die niet verder worden toegelicht. 
Het bedrijf gaat de ‘operaties bijstu-
ren waar mogelijk, zodat de eventu-
ele hinder tot een minimum kan 
worden beperkt’. 
MPET is een joint venture van PSA 
Antwerp en Terminal Investment 
Limited (TIL), de terminaloperator 
van MSC. Het is de grootste termi-
nal in de haven, maar sinds 2010 
wordt er al op volle capaciteit ge-
draaid. Dit resulteerde in een over-
fl ow van containers naar Rotter-
dam. Om verdere groei van de 
terminal mogelijk te maken werd in 
2014 besloten om de terminal te 
verhuizen naar het grotere Deur-
ganckdok om verdere groei moge-
lijk te maken.
Dat die groei nodig is blijkt wel uit 
de overslagcijfers van Antwerpen. 
Het aantal behandelde containers 
(teu) groeide in 2015 met 7,5%. 
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De verhuizing van de MSC PSA 
European Terminal (MPET) in 
Antwerpen veroorzaakt vertra-
gingen voor de binnenvaart. 

Om 11.00 ’s ochtends zou het con-
tainerschip ‘En-avant’ van Cor den 
Ouden aan de beurt zijn bij MPET, 
voorheen bekend als de MSC Home 
Terminal, maar uiteindelijk lag het 
pas om 19.00 onder de kraan. ‘In die 
tijd had ik alweer terug in Alphen 
kunnen zijn’, zegt de schipper, die 
met regelmaat tussen het transferi-
um in Alpen aan den Rijn en Ant-
werpen vaart. ‘Tijdens het lossen en 
laden – een call van 40 containers in 
totaal – werd er ook een paar maal 
voorrang gegeven aan andere sche-
pen, waardoor we pas de volgende 
ochtend om 06.00 uur klaar waren.’ 
Ook zijn opdrachtgever, Nedcargo, 
klaagt over lange wachttijden. Het 
bedrijf is samen met Euroports en 
Shipit eigenaar van Antwerp Port 
Shuttle (APS), een binnenvaarton-
derneming die shuttlediensten in 
de Antwerpse haven aanbiedt. De 
problemen zijn dusdanig dat het be-
drijf geen vervoersgaranties kan af-
geven en zich het recht voorbe-
houdt om containers niet te laden 
– ‘indien noodzakelijk.’
Ook waarschuwt APS dat de vertra-
gingen ‘veel extra kosten’ met zich 
meebrengen die het bedrijf voor een 
deel zal verhalen op de lading ‘als de 
situatie niet op korte termijn verbe-
tert’.
De vertragingen in de aanvraag voor 
laad- en lostijden kunnen volgens 
directeur Multimodal Bert van 
Grieken van Nedcargo oplopen tot 
48 uur. ‘Om dat soort vertragingen 
kun je nog wel enigszins heen plan-
nen. De echte hoofdpijn zit voor ons 
in de vertraging aan de kade zelf, 
dan lig je echt een paar uur vast.’ De  
vertragingen concentereren zich 
volgens hem rond de kaaien 730, 

1742, 1700, 913 en 869.
Hans van der Arend van de Duitse 
inlandterminal DP World Germers-
heim, die 60% van de behandelde 
volumes via Antwerpen verscheept,   
herkent het beeld dat Van Grieken 
schetst. ‘De vertragingen in Ant-

werpen zijn bij een aantal terminals 
aardig groot, dat is al sinds april zo’, 
zegt hij. 
De problemen liggen bij de termi-
nals, meldt Port of Antwerp, dat 
hoopt dat er snel een oplossing 

Een van de oorzaken voor de vertraging is de verhuizing van MPET van rechter- naar linkeroever. Foto: Henderyckx Aerialphotography

CONGESTIE  Binnenvaart gehinderd door verhuizing en door ‘externe factoren’

Vertraging in Antwerpen
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Betere benutting 

van bestaand 

asfalt is het doel.

KAMERCOMMISSIE  Heffi ngskosten, onzekere economische effecten, beperkte milieuwinst

en weet zich daarbij gesteund door 
D66, GroenLinks en SP. VVD en 
PVV zijn tegen en het standpunt van 
het CDA hangt af van de (potentië-
le) coalitiepartner, zo is in het ver-
leden gebleken.
De kans is groot dat het weer op de 
politieke agenda komt, maar de 
voorstanders vinden niet direct een 
handvat in ‘Kansrijk mobiliteitsbe-
leid’. Hoe geavanceerder het sys-
teem, des te lastiger de uitvoerbaar-

heid, stellen de onderzoekers. Een 
congestieheffi  ng op bepaalde plek-
ken op het wegennet op drukke mo-
menten zou het meest eff ectief zijn, 
maar hoe informeer je weggebrui-
kers adequaat wanneer en waar 
deze geldt, zodat dit voor hen dui-
delijk is en je daarmee gedrag kan 
sturen? Wel zou de congestie met 
gemiddeld tien procent afnemen. 
Met een vlakke heffi  ng (een vast be-

KARIN KOSMEIJER

 
Het CPB onderzoekt samen met het 
Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL) en het Sociaal Cultureel 
Planbureau (SCP) het eff ect van 
overheidsmaatregelen op verschil-
lende beleidsterreinen. Dit keer was 
mobiliteit aan de beurt en dat heeft 
geresulteerd in het lijvige boekwerk 
‘Kansrijk mobiliteitsbeleid’. Het 
CPB en het PBL waren vorige week 
bij de vaste Tweede Kamercommis-
sie voor Infrastructuur en Milieu 
om de uitkomsten toe te lichten.

Mobiliteit
Een van de conclusies is dat aanleg 
van nieuwe weginfrastructuur min-
der voor de hand ligt dan in het ver-
leden. De mobiliteit neemt wel weer 
toe, maar minder dan voorheen en 
niet op alle wegen. Bij een hoge eco-
nomische groei komen er meer fi les 
na 2030, bij een lage economische 
groei blijft het op het huidige ni-
veau. Nieuwe projecten leveren al-
leen maatschappelijke winst op als 
de congestie substantieel toeneemt, 
concluderen de onderzoeksbu-
reaus. De kosten zijn immers hoog, 
ook door de strengere eisen aan 
landschappelijke inpassing.
Beter onderhoud en betere benut-
ting van de huidige infrastructuur 
biedt daarom meer soelaas. Met die 

aanbeveling kreeg minister Schultz 
van Haegen van Infrastructuur en 
Milieu direct de onderbouwing voor 
de nieuwe beleidsvoornemens die 
zij diezelfde dag bekendmaakte. 
Het Rijk maakt tien miljard euro vrij 
voor de verbetering van de infra-
structuur tussen 2028 en 2030. En 
dat geld is vooral bedoeld voor be-
heer, onderhoud, vervanging en re-
novatie van bestaande infra.
Het CPB en PBL zijn positief over 
de eff ecten van het programma Be-
ter Benutten. Eerder die week ston-
den in de Kamer de spitsmijdpro-
jecten ter discussie. Ondanks de 
twijfels bij het parlement gaat het 
ministerie ermee door. IenM weet 
zich daarbij gesteund door de on-
derzoeksbureaus, die constateren 
dat de projecten tot minder conges-
tie lijken te leiden.
 
Kilometerheffi ng
In ‘Kansrijk mobiliteitsbeleid’ 
wordt uitgebreid ingegaan op de ef-
fecten van een kilometerheffi  ng. 
RAI Vereniging blies vorige week 
die discussie nieuw leven in. Een 
volgend kabinet zou zich moeten 
buigen over zo’n heffi  ng voor alle 
weggebruikers, bepleitte RAI. In de 
politiek zijn meer partijen voor dan 
tegen. De PvdA heeft al aangekon-
digd het bij een volgende kabinets-
formatie weer te willen inbrengen 

drag per kilometer) daalt het aantal 
fi les met zo’n 20%, maar de indirec-
te eff ecten op de economie en ar-
beidsmarkt zijn negatief. Dit is al-
leen maatschappelijk rendabel als 
de fi leproblematiek sterk toeneemt, 
aldus het rapport.
De onderzoekers betwijfelen even-
eens het nut van een kilometerhef-
fi ng voor vrachtverkeer. De milieu-
schade zal dalen, evenals het aantal 
vrachtkilometers. De effi  ciency van 
het transport stijgt door een hogere 
beladingsgraad en inzet van grotere 
voertuigen. Daar staat tegenover 
dat de kosten van het heffi  ngssys-
teem hoog zijn en de vraag naar 
wegvervoer niet substantieel daalt. 
Bovendien zijn de indirecte econo-
mische eff ecten (zoals een vermin-
derde concurrentiepositie) onze-
ker, evenals de kosten van schade 
aan het wegdek door de zwaardere 
voertuigen, constateren de onder-
zoeksbureaus. Ze raden daarom aan 
een maatschappelijke kosten-ba-
tenanalyse van deze potentiële be-
leidsmaatregel te laten uitvoeren.
 
Externe kosten
Tijdens de bijeenkomst in de Kamer 
stelde Annemiek Verrips van het 
CPB dat het wenselijk is dat het goe-
derenvervoer de externe kosten, zo-
als milieuschade, betaalt. Dat is nu 
niet het geval en dat geldt vooral 

voor de binnenvaart en het spoor-
vervoer en in mindere mate voor 
het wegvervoer. Aanpassing van ac-
cijnzen, een energieheffi  ng en een 
verhoging van de gebruiksvergoe-
ding op het spoor kunnen soelaas 
bieden. VVD-Kamerlid Betty de 
Boer sprak haar verbazing uit over 
dit voorstel. ‘Kan het spoor dat wel 
behappen?’, vroeg zij zich af.
De onderzoeksbureaus conclude-
ren overigens ook dat een modal 
shift niet altijd leidt tot een hogere 
milieuwinst of slechts een beperkte 
winst oplevert. De wetenschappers 
waarschuwen eveneens voor grote 
investeringen in spoorwegen. Aan-
leg van nieuwe spoorlijnen kan 
maatschappelijk niet uit. Ook raadt 
het CPB de overheid aan nog eens 
kritisch te kijken naar de invoering 
van het nieuwe spoorbeveiligings-
systeem ERTMS, gezien de hoge 
kosten.
Duco Hoogland, Tweede Kamerlid 
voor de PvdA, vroeg naar de visie 
van CPB en PBL op de samenhang 
tussen ruimtelijk beleid en mobili-
teit. Die zou er meer moeten komen 
volgens de wetenschappers. Bij 
ruimtelijke keuzes moet er meer ge-
keken worden naar de eff ecten op 
mobiliteit en bereikbaarheid, is hun 
aanbeveling. 

De congestie neemt toe, maar minder dan voorheen. Uitbreiding van autowegen ligt daarom niet 

voor de hand. Het nut van een kilometerheffi ng voor vrachtwagens is nog niet aangetoond.

Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in het rapport ‘Kansrijk mobiliteitsbeleid’. 

Nut kilometerheffing betwijfeld
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Seaspan laat rederij 
Hanjin bungelen

Duitsers zien veel in 
zelfrijdende auto

Zuid-Tirol in actie tegen 
sectorale rijverboden

Iran Air geschrapt
van zwarte lijst EU 

CONTAINERVAART
Het is de noodlijdende Zuid-Ko-

reaanse containerrederij Hanjin 

Shipping niet gelukt een korting 

af te dwingen op de charter-

schepen, zoals crediteuren eis-

ten. De onderhandelingen tus-

sen Hanjin en scheepseigenaar 

Seaspan over tariefreductie zijn 

vastgelopen. ‘Wij accepteren 

geen tariefverlaging’, aldus Ger-

ry Wang, CEO van Seaspan, te-

gen het fi nanciële persbureau 

Bloomberg. ‘Dat doen we nooit. 

We zullen niet heronderhande-

len over contracten.’

INNOVATIE
Zelfsturende auto’s zullen het 

wegverkeer veiliger maken en 

het leven van de automobilist 

een stuk prettiger. Dat denkt al-

thans een meerderheid van de 

Duitse bevolking, zo blijkt uit 

een opiniepeiling. Uit dit onder-

zoek komt naar voren dat al 53% 

van de Duitse automobilisten 

overweegt een zelfsturende 

auto aan te schaffen, ook al zijn 

die momenteel nog niet eens op 

de markt.

WEGVERVOER
De kamer van koophandel van 

Bolzano, in de Noord-Italiaanse 

provincie Süd-Tirol, wil een stok-

je steken voor het door de Oos-

tenrijkse deelstaat Tirol aange-

kondigde ‘sectorale’ rijverbod 

voor trucks. Tirol wil het rijver-

bod op 1 november aanstaande 

laten ingaan. Vrachtauto’s met 

laagwaardig geachte lading mo-

gen dan de verbindingsweg tus-

sen Oostenrijk en Italië niet 

meer op.

LUCHTVAART
De Europese Commissie heeft 

besloten Iran Air van de zwarte 

lijst af te halen. Andere lucht-

vaartmaatschappijen waar dit 

voor geldt, zijn Air Madagascar 

en het Indonesische Lion Air. Iran 

Air bediende lange tijd met 

vrachtvliegtuigen Schiphol. Of 

deze vrachtdiensten weer zullen 

worden hervat, is nog onduide-

lijk. Op de zwarte lijst van de EU 

staan meer dan 200 luchtvaart-

maatschappijen.

KORT

Dematic, een grote automatiseer-
der van warehouses, wordt ovege-
nomen door het eveneens Duitse 
Kion. 

Met de overname is een bedrag ge-
moeid van naar schatting 2,1 mil-
joen Amerikaanse dollar. Dematic 
zal 1,8 miljoen dollar bijdragen aan 
de omzet van Kion. De combinatie 
komt aan een omzet van 6,7 miljard 
euro, waarop een bruto winstmarge 
van 9,4% wordt behaald. Ze gaat we-
reldwijd 30.000 werknemers tellen. 
Uiteraard moeten de mededin-
gingsautoriteiten aan de overname 
nog hun zegen geven. Daarna kan de 
transactie naar verwachting aan het 
einde van het jaar worden afgerond, 
zegt Kion.
Kion is een grote aanbieder van

onder meer vorkheftrucks en geau-
tomatiseerde inrichtingen voor dis-
tributiecentra en magazijnen. Het 
voert onder andere de merken
Linde, Still, Fenwick, Voltas en Ege-
min.
Dematic heeft eveneens een breed 
assortiment. Het bedrijf, waar 
6.000 mensen werken, produceert 
onder meer ‘automated guided ve-
hicles’ zoals die onder meer bij ha-
venbedrijven in gebruik zijn, palle-
tiseermachines, sorteersystemen 
en lopende banden.
Kion maakte de overname in dollars 
bekend omdat het ook Amerikaanse 
aandeelhouders heeft. Dematic be-
haalde over vorig jaar een omzet 
van 1,8 miljard dollar en een bruto 
bedrijfsresultaat van 166 miljoen 
dollar. FN

JOHN VERSLEIJEN

De Amerikaanse vrachtmaat-
schappij Atlas Air richt zich voor 
de verdere groei van haar mondi-
ale activiteiten hoofdzakelijk op 
de internationale expres- en pak-
ketmarkt.

Dat liet de directie weten op een bij-
eenkomst met Amerikaanse analis-
ten. Volgens zijn topman William 
Flynn schuift de vrachtvervoerder 
steeds meer van een aanbieder van 
capaciteit in de traditionele lucht-
vracht- en chartermarkt naar de we-
reld van de grote integrators en 
webwinkels. De jaarlijkse groeiper-
centages zijn daarbij in het expres-
vervoer (5%) en de e-commerce 
(20%) aanzienlijk fl orissanter dan 

in de luchtvracht (2,5%). Daarom 
ontwikkelt de vrachtmaatschappij 
nu nieuwe groeimodellen met part-
ners ‘om diep in die markten trans-
portactiviteiten te ontwikkelen’, al-
dus Flynn.

Amazon
De recente vervoersovereenkomst 
met webwinkel Amazon is een goed 
voorbeeld van die nieuwe strategie, 
zegt de topman. Onderdeel van dat 
contract is dat Amazon twintig 
vrachtvliegtuigen afneemt van Atlas 
en een belang neemt van 10% in de 
vrachtmaatschappij. Het zijn vooral 
deze nieuwe samenwerkingsmodel-
len die Flynn verder wil ontwikke-
len. ‘We worden door de fundamen-
tele veranderingen in de markt een 
geheel ander bedrijf.’ 

WAREHOUSING LUCHTVRACHT

Kion koopt Dematic
voor twee miljard

Atlas Air mikt voor de 
toekomst op pakjes

Nederland zet zich in voor lange 

treinen op Duitse spoorwegnet.

spoorvervoer haalbaar, denkt de or-
ganisatie.
De RFC-bijeenkomst vond plaats 
parallel aan het congres over de ont-
wikkeling van de TEN-T-corridors 
in het algemeen. De Europese Com-
missie heeft een lijst bekendge-
maakt van 195 projecten die samen 
voor een bedrag van 6,7 miljard 
euro aan Europese middelen de ko-
mende jaren zullen worden uitge-
voerd. Daarbij gaat het onder meer 
om de aanleg  van normaalspoor in 
de Rail Baltic-corridor, modernise-
ring van delen van het Poolse spoor 
en een opknapbeurt van een grote 
spoorlijn in Roemenië.
Voor de periode 2014-2020 heeft de 
Europese Unie ruim 24 miljard euro 
beschikbaar voor projecten in het 
TEN-T-programma. Ongeveer de 
helft daarvan gaat naar lidstaten die 
nog maar pas zijn toegetreden.

FOLKERT NICOLAI

De Europese spoorsector gaat de 
samenwerking van alle op het 
spoor actieve spelers versterken 
om spoorvervoer van goederen 
aantrekkelijker en beter te ma-
ken.
 
Spoor- en spoorgerelateerde onder-
nemingen, zoals spooroperators, 
expediteurs, intermodale vervoer-
ders en terminals, andere spoorge-
bruikers (zoals verladers), infra-
structuurbeheerders en leveranciers 
aan het railvervoer, hebben dit vast-
gelegd in een plechtige verklaring. 
Die werd afgelopen week in Rotter-
dam ondertekend, waar in de Van 
Nellefabriek werd gecongresseerd 
over de voortgang van het TEN-T-
net, het Europese transportnet.
Tot dat net behoren ook de negen 
zogenoemde Rail Freight Corridors 
(RFC’s), de belangrijkste verbindin-
gen voor het internationale railver-
voer. Alle bij die RFC’s betrokken 
partijen hebben zich onder meer ge-
committeerd aan veel betere infor-
matievoorziening aan elkander. Dat 
gebeurde in het bijzijn van de Euro-
pese transportministers, die zelf de 
noodzaak van betere samenwerking 
en informatie in een verklaring 
vastlegden.

Informatie
De spoororganisaties kwamen on-
der meer overeen om informatie 
over verwachte aankomsttijden van 
treinen met elkaar en eventueel met 
derden te gaan delen. Dienstrege-
lingen voor grensoverschrijdende 
routes worden voortaan op elkaar 
afgestemd, evenals de onderhouds-
werkzaamheden. Er komen geza-
menlijke maatregelen voor beper-
king van de geluidsoverlast en voor 
de invoering van het European Rail 
Traffi  c Management System (ERT-
MS). De partijen die de verklaring 

tekenden, hebben er zich ook op 
vastgelegd dat hun feitelijke presta-
ties bij de uitvoering van de verkla-
ring worden gemeten, zodat ze op 
niet-nakoming van het beloofde 
kunnen worden afgerekend.
Directeur Ad Toet van Koninklijk 

Nederlands Vervoer (KNV), dat de 
Nederlandse spoorsector vertegen-
woordigt, is blij met de voor de 
spoorwereld vrij opmerkelijke in-
tentieverklaring. Hij wijst erop dat 
van de negen RFC’s er drie voor Ne-

derland van groot belang zijn, na-
melijk de corridors Rhine-Alpine, 
North Sea-Mediterranean en North 
Sea-Baltic. In de Corridor Rhine-Al-
pine is onlangs de nieuwe Gott-
hard-basistunnel geopend, die het 
rijden met lange treinen mogelijk 

maakt. KNV ijvert er samen met de 
Nederlandse overheid voor dit ver-
voer met treinen tot 750 meter 
straks ook mogelijk te maken op het 
Duitse deel van het traject. Dan zijn 
kostenbesparingen van 15% in het 

In de TEN-T corridors worden de komende jaren miljarden geïnvesteerd.

TEN-T-DAGEN  Alle spelers in railvervoer leggen zich vast op veel betere informatieuitwisseling

Spoor belooft beterschap
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Het beroepsgoederenvervoer 
over spoor is in 2015 met 7% ge-
stegen tot 42 miljoen ton. Maar 
liefst 70% van het volume komt 
uit of gaat naar Duitsland, meldt 
het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek (CBS).

Hoewel Nederland een van de druk-
ste spoornetten van de Europese 
Unie heeft, is het goederenvervoer 
per spoor relatief beperkt. Het 
spoornet wordt vooral voor passa-
giersvervoer gebruikt. Daar komt bij 
dat in Nederland veel goederen-
transport (40%), vooral de bulkgoe-
deren, door het goedkopere binnen-
vaartschip wordt uitgevoerd. In de 
overige Europese landen ligt dat 
aandeel van de binnenvaart door 
het ontbreken van een goed water-
netwerk met 7% veel lager. Neder-
land heeft op twee EU-landen na de 
meeste kilometers aan bevaarbare 
waterwegen.

Containers
De goederentreinen vervoeren in 
Nederland vooral containers, kolen 
en ertsen en profi teren daarbij 
vooral in tijden van het hoog of laag 
water op de Rijn van de mindere ca-
paciteit in de binnenvaart. Daarbij 
werd ‘ruim een derde’ van het rail-
goederenvervoer in 2015 in contai-
ners afgewikkeld. Andere produc-
ten waren chemicaliën, metaal en 
auto’s. 
Het Nederlands railtransport is 
daarbij hoofdzakelijk grensover-
schrijdend. Vorig jaar kwam negen 
miljoen ton Nederland over het 
spoor binnen, terwijl de exportton-
nage op 27 miljoen ton lag, heeft het 
CBS berekend. Nog eens twee mil-
joen ton was transito en werd over 
Nederlands grondgebied vervoerd 
zonder hier geladen of gelost te 
worden. 

Ruim twee derde van het grensover-
schrijdend railtransport werd met 
Duitsland afgewikkeld. Italië, met 
de populaire vrachtbestemming Mi-
laan, volgde met 13% op een tweede 
plaats. Slechts een klein deel van de 
goederen, slechts 4%, kwam uit Bel-
gië of ging daarnaartoe. Daarmee is 
de rol van onze zuiderburen in het 
Nederlandse railgoederenvervoer 
net zo groot als die van Tsjechië, 
stelt het CBS.
Het spoor speelt verder nauwelijks 
een rol in het binnenlandse vracht-
vervoer, aldus de overheidsdienst. 
Van de vervoerde goederen in Ne-
derland ging 2,4% via het spoor. Dat 
komt neer op 4 miljoen ton in 2015. 
‘Dat is overigens wel een stijging 
van 20% ten opzichte van 2014.’ 
Duitsland is de grootste speler in 
het Europese goederenvervoer over 
het spoor. De oosterburen waren 
goed voor 23% van al het spoorver-
voer, tegenover 2,5% voor Neder-
land. De rol van Nederland is dan 
ook beperkt binnen Europees rail-
vervoer. Polen is bijvoorbeeld goed 
voor 14%, terwijl het Verenigd Ko-
ninkrijk een aandeel van 7% had. 

Letland
Wel is het Nederlandse goederen-
vervoer per trein veel meer interna-
tionaal gericht dan dat in andere 
Europese landen. Van de goederen 
die in Nederland over het spoor 
worden getransporteerd, gaat 90% 
de grens over. In de overige Europe-
se landen ligt dat percentage met 
40% aanzienlijk lager. Alleen in de 
Baltische staat Letland is het per-
centage grensoverschrijdend ver-
voer hoger dan in Nederland, stelt 
het CBS. Bij de grotere spelers in het 
Europees railvervoer is er juist meer 
binnenlands vervoer per trein. Voor 
Duitsland is dat ruim twee derde en 
voor Polen bijna 75% van al het rail-
vervoer. Het Verenigd Koninkrijk 
spant de kroon met 97%.

RAILGOEDERENVERVOER

CBS: Spoor in de lift 
maar rol blijft beperkt

Het bestedingsdoel van de dieselheffing was in strijd met het EU-gemeenschaprecht.

lona. Dit kantoor legt zich toe op ju-
ridische zaken in de transportsector. 
In de zaak voor het Europees ge-
rechtshof werd destijds met succes 
een bedrag van 45.643 euro terugge-
vorderd voor een cliënt, aldus Lu-
bach.
Daarnaast werden via procedures 
bij Spaanse rechtbanken bedragen 
van 73.072 en 148.435 euro toegewe-
zen aan transportbedrijven. Daarbij 
verwezen de Spaanse rechters naar 
de eerdere uitspraak van het Euro-
pees Gerechtshof. Die oordeelde 
dat de aparte dieselheffi  ng, gebruikt 
om het Spaanse gezondheidswezen 
en milieumaatregelen te fi nancie-
ren, in strijd was met het EU-ge-
meenschaprecht. Dat schrijft voor 
dat er een direct verband moet zijn 
tussen de heffi  ng en waarvoor het 

Nederlandse transporteurs die in 
de periode 2002-2013 actief wa-
ren op Spanje kunnen de onrecht-
matig geïnde brandstoftoeslag 
over die periode terugvorderen 
bij de Spaanse belastingdienst. 

De heffi  ng, afhankelijk van de regio 
1,2 cent tot 4,8 cent per liter, werd 
destijds ingevoerd om de Spaanse 
staatskas te spekken, maar blijkt  
volgens een uitspraak van het Euro-
pees Gerechtshof uit 2012 in strijd 
met EU-gemeenschapsrecht. 
Diverse Spaanse advocaten hebben 
al met succes via rechtszaken in 
Spanje grote bedragen kunnen te-
rugvorderen voor transportbedrij-
ven in Spanje, meldt advocaat Carl 
Lubach van het Spaanse advocaten-
kantoor Mestre Abogados in Barce-

geld uiteindelijk wordt gebruikt. 
Spaanse ziekenhuizen en de be-
scherming en het herstel van het 
milieu voldeden volgens de EU-
rechters niet aan deze eis. 
Volgens Lubach kunnen ook buiten-
landse wegvervoerbedrijven die tij-
dens de periode regelmatig in Span-
je hebben getankt nog grote 
bedragen tegemoet zien van de 
Spaanse fi scus. Het is daarbij wel 
zaak dat de transporteurs zelf actief 
worden en een claim (in het Spaans) 
indienen bij de Spaanse belasting-
dienst Agencia Tributaria, zegt hij. 
Zij dienen daarbij de vordering on-
line in te dienen. Tevens dient de 
Spaanse fi scus de identiteit van de 
claimant te kunnen verifi ëren. Juri-
dische bijstand is daarbij wel han-
dig, meent de advocaat. JV

WEGVERVOER

Terugeisen Spaanse dieseltoeslag 
kan sector aardige duit opleveren

melijk in het binnenland opereren-
de vervoerders met 3,5% toe. Inter-
nationale vervoerders investeerden 
1,5% in nieuwe voertuigen. Het per-
soneelsbestand steeg in het binnen-
lands vervoer 3,8% en in het grens-
overschrijdende vervoer 1,5%.

Marginale verbetering
Voor het lopende jaar voorziet 
Panteia een verdere marginale ver-
betering van de rentabiliteit. De ge-
middelde binnenlandse vervoerder 
mag rekenen op +0,3% rendement, 
de vervoerder die veel in het buiten-
land rijdt moet nog steeds een ren-
dement van -2,5% voor lief nemen.
Met de solvabiliteit in de bedrijfstak 

FOLKERT NICOLAI

De rentabiliteit in het Nederland-
se wegvervoer laat nog steeds te 
wensen over. Voor de binnen-
landse vervoerder staat onder de 
streep nu een miniem winstje.

Panteia onderzocht in opdracht van 
vergunningverlener NIWO de ren-
dementsontwikkeling in het weg-
vervoer in het afgelopen jaar. In het 
binnenlands vervoer – exclusief ei-
gen rijders – kwam uit op +0,1%. 
Een jaar eerder was dat nog -0,7%. 
Er is dus wel enige verbetering op-
getreden, maar het houdt nog altijd 
niet over.
Panteia noemt het rendementsher-
stel ‘broos’. De tarieven staan onder 
druk. Gaan de kosten omhoog, dan 
kan het positieve rendement zo-
maar weer omslaan in een negatief 
rendement. Dat zou bijvoorbeeld 
kunnen gebeuren als de olieprijs 
weer gaat stijgen en diesel dus duur-
der wordt.
In het grensoverschrijdende weg-
vervoer is de rentabiliteit al jaren 
bar en boos als gevolg van de zware 
concurrentie door vervoerders uit 
landen met lage lonen. Hier ging het 
gemiddelde rendement vorig jaar 
0,6 procentpunt omhoog, van -3,4% 
naar -2,8%.
In deelmarkten als fysieke distribu-
tie, koel- en vriesvervoer en tank-
vervoer werden vorig jaar positieve 
resultaten gehaald. In het contai-
nervervoer werd soms 4% op de 
omzet toegelegd. Vreemd genoeg 
gold dat ook voor het vervoer van 
bouwmaterialen. Het mag met de 
bouwnijverheid dan veel beter gaan 
dan een aantal jaren geleden, dat 
vertaalt zich niet in betere resulta-
ten in het vervoer.

Bedrijvigheid omhoog
In het binnenlands vervoer ging de 
bedrijvigheid vorig jaar omhoog. 

Het aantal gereden kilometers per 
voertuig steeg en de gemiddelde op-
brengsten namen 3,1% toe in verge-
lijking met 2014. In het grensover-
schrijdende vervoer daalden de 
opbrengsten juist met 1,2%. Daar 
stond overigens wel een kostenda-
ling van 1,8% tegenover. In het in-
ternationale vervoer speelt de 
brandstofprijs, door de veelal lange-
re vervoersafstanden, een grotere 
rol. In het binnenlands vervoer zijn 
dat juist de loonkosten. Voor bin-
nenlandse vervoerders stegen de 
totale kosten 3,3%.
Vervoerders durven weer te inves-
teren in materieel en mensen. Vorig 
jaar nam het wagenpark bij voorna-

PANTEIA-ONDERZOEK  Gemiddelde binnenlandse transporteur hield in 2015   

Winstniveau wegverv
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7Conjunctuur & Markt

De zeescheepvaartindex blijft de laatste tijd maar dalen. Zo slecht gaat het qua ladingvolumes in de 

scheepvaart ook weer niet, dus de daling zal nog steeds te maken hebben met de introductie van megasche-

pen in de containerlijnvaart. De afgelopen twee weken zakte deze deelindex van bijna 90 naar 83 punten. In 

voorgaande jaren was de stand dik in de 90 en vijf jaar geleden, toen we net met de Transportindex waren 

begonnen, zelfs 106. De binnenvaartindex is in die vijf jaar gestegen van 86 naar nu 121. Dat is de laatste 

jaren een gebruikelijk niveau voor deze deelindex. De index wegvervoer is de laatste weken stabiel op rond 

de 1oo. In de voorgaande twee jaar was de stand dik tien punten hoger. 

TransportIndex Zeevaart Binnenvaart Wegvervoer
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De Transportindex is een initiatief van Nieuwsblad Transport, Wolters Kluwer Transport Services/Teleroute, 

Royal Dirkzwager en Panteia/NEA. Volg de Transportindex dagelijks via www.transportindex.nl 

ZEESCHEEPVAARTINDEX BLIJFT MAAR DALEN

JOHN VERSLEIJEN

Schiphol zag het vrachtvervoer 
over de maand mei dalen met 
2,3% naar 134.566 ton. Vooral de 
vrachtstromen van en naar het 
Verre Oosten staan onder druk.

Dat blijkt uit de laatste vervoerssta-
tistieken van de luchthavenbeheer-
der.
Over de eerste vijf maanden bleef 
de luchthaven ondanks het verlies 
in mei groeien met een bescheiden 
1,4% naar 661.273 ton. Die toename 
is hoofdzakelijk toe te schrijven aan 
een goede aprilmaand waardoor de 
import met 4% toenam naar 347.041. 
De export verloor daarentegen licht 
terrein (-1,3%) en kwam uit op 
314.000 ton.
In mei daalde vooral de export en 
import naar en uit het Verre Oosten 
sterk met respectievelijk 13% en 
10,4%. Met 46.000 ton blijft de regio 
de grootste markt voor Schiphol. 
Opvallend in de vervoersstatistie-
ken over mei was dat alle intercon-
tinentale markten verlies lieten 
zien op exportgebied: VS (-6%), 
Afrika (-11,2%), Latijns-Amerika 
(-9,6%) en het Midden-Oosten 
(-0,1%).
Het beeld was aan de importkant 
niet veel beter. Alleen Noord-Ame-

rika liet een plusje zien van 3,4% 
naar 13.193 ton. De overige import-
markten presteerden matig tot 
slecht. Zo verloor de export op het 
Midden-Oosten 5,2%, terwijl de in-
komende vervoersstromen uit Afri-
ka (0,6%) en Latijns-Amerika (0%) 
nagenoeg stagneerden.

Fraport
Frankfurt Airport (Fraport) wist 
over de maand mei het volumever-
lies te beperken tot 1,3%. De Duitse  
luchthaven liet met 177.536 ton voor 
het eerst dit jaar betere maandcij-
fers zien dan Schiphol. Toch was  
het licht afgenomen volume een te-
genvaller voor de luchthaven nadat 
in april het vrachtvervoer juist een 
sterk herstel liet zien met een groei 
van 5,5%. De netto score na vijf 
maanden van dit jaar voor Fraport 
is ook niet bijster positief, met een 
groei van 0,2% naar 865.918 ton. 
Daar laat Schiphol (+1,4%) een be-
ter resultaat zien. Brussels Airport 
zag het vrachtvolume over mei met 
140 ton dalen naar 40.396 ton door 
een afname van de bellyvracht met 
16,4%. Onder meer vertrok Jet Air-
ways naar Schiphol. De rentree van 
Ethiopian Cargo leidde tot een stij-
ging van het freightervervoer met 
8%, terwijl het expresvervoer met 
6% toenam.

BESTEMMINGEN

Met 46.000 ton is het Verre Oosten de grootste markt voor Schiphol.

Schiphol verliest fors 
terrein op Azië-routes

Qatar Cargo maakt van Luxem-
burg Airport de nieuwe Europese 
draaischijf. 

Het aantal vrachtvluchten op 
Luxemburg wordt de komende tijd 
uitgebouwd van de bestaande vijf 
naar dertien vrachtvluchten per 
week. Uiteindelijk mikt de maat-
schappij op achttien vrachtvluchten 
op het Groothertogdom. Daarnaast 
opent de maatschappij diensten op 
Halifax (Canada) en New York 
(JFK) 
Dat heeft topman Ulrich Ogier-
mann van Qatar Cargo laten weten 
tijdens het Chinese luchtvrachtcon-
gres in Shanghai.
De expansie in het Groothertog-
dom is onderdeel van een nieuw ex-
pansieplan, waarbij de luchtvracht-

maatschappij binnen negen 
maanden de bloemenmarkt in Zuid-
Amerika wil bedienen, die groten-
deels wordt gedomineerd door Ne-
derlandse importeurs. Tevens zoekt 
de sterk groeiende vrachtmaat-
schappij naar nieuwe bestemmin-
gen. Daarbij worden Australië en 
routes tussen Azië en de VS ge-
noemd.
De uitbreiding op Zuid-Amerika zal 
vooral Martinair gaan voelen, dat 
nu een deel van die markt in handen 
heeft. Daarnaast heeft Cargolux re-
cent rechten gekregen om bloe-
menvluchten uit Colombia en Ecua-
dor rechtstreeks op Schiphol uit te 
voeren. Qatar Cargo beschikt over 
negen B777F’s, acht A330F’s en 
twee B747F’s. Daar komen dit jaar 
nog eens drie freighters bij. JV

LUCHTVRACHT

Qatar Cargo bouwt 
hub Luxemburg uit 

Door de slechte rendementen teert 

vervoerder in op eigen vermogen.

junctuurindex van de Bundesverei-
nigung Logistik (BVL) in het tweede 
kwartaal achttien volle punten naar 
133,3. Deze index kan waarden aan-
nemen tussen 0 en 200 en staat dus 
ruim in de plus.
De vorige twee kwartalen liet deze 
index een daling zien. Zowel logis-
tieke dienstverleners als hun op-
drachtgevers, de verladers, beoor-
deelden de actuele gang van zaken 
als minder dan voorheen en zagen 
voor de komende twaalf maanden 
geen verbetering. Dat is nu veran-
derd. De logistieke dienstverleners 
spreken van een forse groei van de 
orderontvangsten uit zowel bin-
nen- als buitenland. Verder wordt 
de capaciteit beter benut.
De BVL-index, die wordt opgesteld 
door het Institut für Weltwirt-
schaft, is een goede conjunctuurbe-
schrijver, zoals de historie aan-
toont. In het topjaar 2007 
bijvoorbeeld kwam de index zelfs 
even boven de 160 uit, om daarna 
door de crisis hard te dalen naar op 
enig moment minder dan 70 in het 
jaar 2009. Daarna trad een fors her-
stel op en de laatste jaren zitten we 
steeds tussen de 100 en 140.

Optimisme
In het wegvervoer schijnt het opti-
misme terug te keren, luidt ook een 
conclusie in de jongste Transport-
marktbarometer van de Zwitserse 
conjunctuuronderzoeker Prognos 
en het Duitse economische insti-
tuut ZEW. Sinds het vierde kwartaal 
voorzagen marktkenners een daling 
van de ladingvolumes, maar die is 
tot staan gekomen en momenteel 
gaat het ladingaanbod weer iets 
vooruit.
Voor de zeescheepvaart geldt het-
zelfde. Daarin zijn de ladingvolu-
mes alleen maar gedaald, maar vol-
gens de meeste experts zullen zeker 
op de grote vaargebieden de volu-
mes in het komende halfjaar stijgen.

gaat het nog altijd niet goed. In het 
binnenlands vervoer daalde die vo-
rig jaar van 27,0% naar 26,3%. In het 
internationale vervoer was er een 

daling van gemiddeld 17,5% naar 
16,1%. Door de aanhoudende verlie-
zen teert de internationale vervoer-
der in op het eigen vermogen.

Dat de vervoerder er maar niet in 
slaagt aan groeiende ladingvolumes 
ook meer winst over te houden, ligt 
dus voornamelijk aan de nog altijd 

lage vrachttarieven. Toch gaat het 
in de logistiek momenteel heel re-
delijk, zo blijkt uit ander onderzoek. 
Zo steeg de Duitse logistieke con-

 welgeteld 0,1% rendement aan zijn activiteiten over

voer nog bedroevend
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Illustratie: Edward Ouwerkerk

NIEUWSBLAD TRANSPORT 22-28 JUNI 2016



Feature 9

Benelux kampioen 

  modal shift
RAPPORT  Het belang van de Benelux voor de Europese logistiek is groot

FOLKERT NICOLAI

De Benelux is in Europa kampi-
oen ‘modal shift’. We kunnen veel 
lading kwijt op binnenschepen en 
maken daar ook dankbaar ge-
bruik van.

In de Benelux wordt 46,3% van alle 
lading over de weg vervoerd. De 
zeevaart neemt 32,1% van de lading 
van, naar en in Nederland, België en 
Luxemburg voor haar rekening, de 
binnenvaart 17,4%, het spoor 4,1% 
en de luchtvaart 0,1%. Vergelijken 
we dit met de modal split in de ge-
hele Europese Unie, dan blijkt – niet 
verrassend – dat de Benelux veel 
minder zwaar op het wegvervoer 
leunt. Dat danken we onder meer 
aan de sterke binnenvaart en aan 
het belang van onze havens.
In de Europese Unie is het aandeel 
van het wegtransport in het totale 
goederenvervoer 70,6%. De zee-
scheepvaart komt niet verder dan 
18,6% en de binnenvaart moet het 
doen met 2,7%. Alleen het spoor 
staat er in heel de Unie, met een 
aandeel van 8,0%, duidelijk sterker 
voor dan in de Benelux.
Dit alles blijkt uit het rapport van 
het secretariaat-generaal van de Be-
nelux Unie over de stand van zaken 
in het vrachtvervoer in de drie lan-
den anno 2016. Het werd onlangs 
gepresenteerd onder Luxemburgs 
voorzitterschap en in aanwezigheid 
van een vertegenwoordiger van de 
Europese Transportcommissaris, 
Violeta Bulc. Die wist natuurlijk al 
veel langer dat in Europa de Bene-
lux koploper is in het intermodale 
denken, maar ze kan nu met het rap-
port heel wat andere, aan de weg 
verslaafde lidstaten om de oren 
slaan.

Goede vaarwegen
Helemaal eerlijk is de vergelijking 
natuurlijk niet. In West-Europa zijn 
we gezegend met een goed ontwik-
keld binnenlands vaarwegennet. 
Andere delen van het continent 
hebben op dat punt hun geografi e 
tegen. In een land als Griekenland 
moet bijna alle binnenlandse 
vrachttransport over de weg gebeu-
ren. En in landen zonder eigen zee-
havens is het aandeel zeescheep-
vaart en shortsea-vervoer nihil. 
Goederen die van overzee naar die 

landen worden vervoerd, gaan 
meestal over de weg, in een aantal 
gevallen over het spoor of in een en-
kel geval met het binnenschip.
Om meer redenen is het belang van 
de Benelux voor de Europese logis-
tiek groot. Zijn drie grootste havens 
staan alle in de top-vijf van grootste 
havens in de achtentwintig lidsta-
ten van de Europese Unie. Schiphol 
prijkt op de tweede plaats in de top 
van tien grootste Europese vracht-
luchthavens. In die rangschikking 
vinden we trouwens Luxemburg op 
plaats zeven, Luik op plaats acht en 
Brussel op de tiende plaats. De Be-
nelux heeft een aandeel van ruim 
75% in het totale binnenvaartver-
voer in de Europese Unie.
Omdat vooral België en Nederland 
een draaischijff unctie vervullen 
voor omringende landen wordt in 
de Benelux per hoofd van de bevol-
king meer aan goederen overgesla-
gen dan in Europa als geheel. De Be-
nelux verstouwt 2,4 miljard ton aan 

binnenkomende, uitgaande en in 
het binnenland vervoerde lading. 
Van alle werknemers in de Benelux, 
in alle bedrijfstakken, werkt één op 
de elf in een logistieke functie. En 
één op de twintig werknemers is 
werkzaam in de logistieke sector.

Effi ciënt accommoderen 
De Benelux zou al deze wetens-
waardigheden niet zomaar op pa-
pier zetten zonder er een aanbeve-
ling aan te koppelen. Die 
aanbevelingen gelden voor de drie 
samenwerkende landen, maar je 
kunt ze evengoed naar de hele Eu-
ropese Unie uitstrekken. Zo dringt 
de Benelux erop aan vooral de aan-
houdende groei van de goederen-
stromen ook in de toekomst effi  ci-
ent te blijven accommoderen. 
Duurzame en vlotte afhandeling 
moet gebeuren door te investeren 
in intermodaliteit, infrastructuur, 
verkeersmanagement en beschik-

baarheid van alternatieve brand-
stoff en. De drie Benelux-landen wil-
len bij het laatste samen optrekken.
Investeringen zijn ook nodig in ICT, 
bijvoorbeeld in digitalisering van 
transportdocumenten. De landen in 
de Benelux moeten verder bij elkaar 
‘afkijken’ om samen tot ‘best practi-
ces’ te komen voor de congestiebe-
strijding. Er moet worden samenge-
werkt, bijvoorbeeld op het gebied 
van intelligente transportsystemen 
en bij de vernieuwing van het ach-
terlandvervoer, dat blijft groeien als 
gevolg van de groei van de zeeha-
vens.
Het Benelux-secretariaat heeft een 
afzonderlijk woordje over voor 
Noordrijn-Westfalen, de belangrijk-
ste Duitse handelspartner van de 
Benelux van alle Duitse deelstaten. 
Juist in het vervoer van en naar 
Noordrijn-Westfalen kunnen we sa-
men innovatieve transportvormen 
ontwikkelen. Als voorbeeld wordt 
truck platooning genoemd, het in 

konvooi rijden van vrachtauto’s, 
waarvan de voorste als ‘machinist’ 
optreedt van het hele treintje.
 
Financiële sector
De Benelux-economie had in 2014 
een omvang van meer dan één bil-
joen euro. Het aandeel van de sector 
vervoer en opslag daarin was iets 
meer dan 5%, oftewel 50,9 miljard 
euro. In België was het aandeel van 
vervoer en opslag zelfs 5,4% (19,5 
miljard euro). In Nederland was dit 
aandeel 5,0% (29,8 miljard euro) en 
in Luxemburg 3,8% (1,7 miljard 
euro). Dat de logistieke sector in 
Luxemburg vrij klein lijkt, komt 
door het enorme aandeel van de fi -
nanciële sector in dat land. Overi-
gens is het belang van de sector voor 
de totale economie tussen 2010 en 
2014 in België en Luxemburg nogal 
afgenomen, maar is het in Neder-
land een fractie gegroeid.
Dat zien we ook aan de werkgele-

genheid. In de logistiek werkte in 
2010 nog 5,9% van de beroepsbevol-
king. In 2014 was dat nog maar 5,3%. 
In Luxemburg nam het percentage 
eveneens iets af, tot 4,2%. Opval-
lend is intussen dat in Nederland, 
waar het aandeel van de sector 
steeg, het aantal werknemers in de 
logistiek juist afnam, van 4,7 naar 
4,3% van alle werkenden. Klaarblij-
kelijk, merken de rapporteurs op, 
kunnen bedrijven in Nederland met 
minder werknemers toch meer toe-
gevoegde waarde leveren.

Cabotage
Van alle vervoerde goederen blijft 
76% binnen de Benelux. Van en naar 
Duitsland gaat 9,6%, van en naar 
Frankrijk 5,2% en naar overige lan-
den 9,3%. In het wegvervoer zijn de 
landen van de Benelux vrije cabota-
ge overeengekomen voor alle ver-
voerders uit één van de drie landen. 
Het volume van in cabotage ver-
voerde goederen is desondanks in 
de hele Benelux tussen 2010 en 2013 
iets gedaald, met uitzondering van 
cabotagevervoer door Nederlandse 
vrachtauto’s.
In het spoorvervoer speelt het ‘bui-
tenland’ van de Benelux een veel 
grotere rol als land van herkomst of 
bestemming. Puur binnenlands 
spoorvervoer in de Benelux maakt 
maar 23,8% van het totaal uit. Het 
Benelux-Duitsland-vervoer heeft 
een aandeel van 33,8% en het Bene-
lux-Frankrijk-vervoer een aandeel 
van 8,8%. Van of naar andere be-
stemmingen in Europa gaat 33,9% 
van de spoorlading, met Italië als 
belangrijkste bestemming.
Van de binnenvaartlading blijft 
54,5% binnen de Benelux. Duitsland 
is goed voor 34,3%, Frankrijk voor 
5,1%. De helft van alle ‘Frankrijk’-la-
ding gaat over Schelde en Maas, iets 
minder dan de helft over de Rijn. 
Het shortsea-vervoer maakt nu al 
de helft uit van alle zeevaart in de 
Benelux. Het ging in 2013 om bijna 
390 miljoen ton. Nederland nam 
daarvan ongeveer tweederde voor 
zijn rekening, België de rest. De Ne-
derlandse verbindingen over zee 
met landen in de omgeving zijn 
vooral sterk in noordelijke en ooste-
lijke richting (Noordzee, Baltische 
Zee), terwijl België het in de short-
sea-vaart weer iets meer op de Mid-
dellandse Zee zoekt.

Nederland en België vervullen 

een draaischijffunctie.
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Wij hebben de juiste kandidaat voor u!
Het Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft zorgvuldig geselecteerde en gemotiveerde aankomende 
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mobiliteit@stlwerkt.nl of bel 088 - 2596106
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RAAD & RECHT

Een luchtvrachtexpediteur krijgt van een verlader het verzoek 
tot het uitbrengen van een off erte voor luchtvracht vanaf Am-
sterdam naar Douala. Het zou general cargo betreff en.
De off erte wordt op deze basis door de expediteur uitgebracht, 
waarbij de Fenex Condities van 1 juli 2004 zijn aangehecht. 
De verlader accepteert deze off erte en geeft de expediteur 
opdracht om het luchtvervoer te organiseren.

De goederen worden aangeleverd en dan blijkt het om een 
partij accu’s te gaan, die aangemerkt worden als gevaarlijke 
goederen. De luchtvaartmaatschappij weigert ze daarom te 
vervoeren.
De verlader heeft dit bij zijn aanvraag niet opgeven en deze 
krijgt het verzoek om de accu’s deugdelijk voor het vervoer 
te laten verpakken, een DDG, een Declaration of dangerous 
goods, op te laten maken en de zending te voorzien van het 
betreff ende klassenlabel. De zending dient daarbij ook nog te 
worden vermeld op de Notifi cation to the captain (Notoc), het 
document dat de gezagvoerder informatie geeft over de gevaar-
lijke goederen aan boord van het vliegtuig.
Als gevolg hiervan ontstond er al enige vertraging bij het ver-
sturen van deze zending.

Aldus geschiedde en de zending werd daarna rechtstreeks, 
zonder enige verdere tussenkomst of bemoeienis van de 
expediteur, door de verlader aangeleverd bij de luchtvaartmaat-
schappij.
Aldaar bleek dat de zending als ‘Carrier Aircraft only’ was ver-
pakt en de luchtvervoerder weigerde daarom de zending alsnog 
mee te nemen. De International Civil Organization heeft een 
tijdelijk verbod (van 1 april 2016 tot 2018) uitgevaardigd met 
betrekking tot het vervoer van lithium-ion-accu’s via het laad-
ruim van passagiersvliegtuigen.

De zending moest daardoor met een speciale cargo-vlucht 
mee en liep als gevolg hiervan nog meer vertraging op. Daar de 
accu’s bestemd waren voor een project in Kameroen, zijn door 
de vertraging een aantal dagen ter plaatse verloren gegaan van 
een aantal technici. De daaruit voortvloeiende schade van de 
verlader werd begroot op een bedrag van 13.000 euro. Voor dit 
bedrag werd de expediteur aangesproken. 

Deze heeft zijn aansprakelijkheid hiervoor afgewezen op basis 
van het handelen van de verlader en  de toepasselijkheid van de 
Fenex Condities van 1 juli 2004, waarin onder andere is bepaald 
dat de expediteur niet aansprakelijk is ten opzichte van zijn 
opdrachtgever voor schade tengevolge van de (aard van) zaken 
en de verpakking daarvan, de onjuistheid, onnauwkeurigheid of 
onvolledigheid van instructies en gegevens.

Verladers zullen zich terdege dienen te realiseren dat het 
vervoer van gevaarlijke lading door de lucht aan strenge regels 
is gebonden en dat zij zich in geval van twijfel bij moeten laten 
staan en adviseren door een deskundige op dit gebied.

COR VAN MAURIK, VERZEKERINGSEXPERT
corvanmaurik@brrgroep.nl

Luchtvervoer van 
lithiumbatterijen

T

De ‘Don Quichot’ kan twee schepen tegelijk van vieze damp ontdoen. Foto: Havenbedrijf Rotterdam

SCHADELIJKE STOFFEN  Varende installatie loopt vooruit op regels

opslagtanks en industriële installa-
ties op het land zuigen. 
De innovatieve installatie kwam 
mede tot stand dankzij een bijdrage 
uit de ‘Stimuleringsregeling duurza-
me initiatieven in de Rotterdamse 
haven’ van het Havenbedrijf Rotter-
dam en Deltalinqs. Het Havenbedrijf 
heeft een ‘zero-emission’ ambitie, 
installaties die luchtverontreiniging 
tegengaan passen in dat beleid. 

Abonnementen
De kosten voor het ontgassen bedra-
gen ongeveer 1 tot 1,25 euro per kuub. 
Die kosten moeten volgens Green-
Point Maritime Services worden ge-
dragen door de hele industrie. Het 
bedrijf wil abonnementen gaan ver-
kopen waarvan alle betrokken partij-
en een aandeel betalen. Contracten 
zijn nog niet getekend, maar er zijn 
volgens Freriks wel harde toezeggin-
gen vanuit de industrie om gebruik 
te gaan maken van de ‘Don Quichot’. 
Bereidheid tot deelname is deels af-
hankelijk van snelle uitbreiding van 
het verbod op varend ontgassen naar 
andere provincies. Nu nog kunnen 
schepen een rondje varen om het 
verbod in Zuid-Holland en Brabant 
te omzeilen. Betere handhaving van 
het verbod is ook van belang. Positief 
is dat de ontgassingsinstallatie ook 
restjes vloeistof uit lichters kan ha-
len – volgens het afvalstoff enverdrag 
is dat verplicht. 
Het is de bedoeling dat de ‘DonQui-
chot’ op termijn ook andere servi-
ces gaat leveren, zoals behandeling 
van ballastwater en levering van 
stikstof. Het schip gaat de komende 
drie maanden proefvaren.

EDO BEERDA

 
Ontgassen van lichters en chemi-
caliëntankers kan in Rotterdam 
nu met ’s werelds eerste varende 
ontgassingsinstallatie. De MTS 
‘Don Quichot’ zuigt in een paar 
uur alle gevaarlijke en stinkende 
dampen uit een ruim. Rotterdam 
loopt daarmee vooruit op stren-
gere regelgeving. 

De tanker van GreenPoint Maritime 
Services koppelt met een slang aan 
op een scheepsruim. Aanwezige 
gassen die worden afgezogen, ko-
men terecht in een gaswasser. Deze 
verwijdert ongeveer 85% van de 
schadelijke stoff en. Voor aanpak 
van de resterende 15% beschikt de 
‘Don Quichot’ over een innovatieve 
uv-installatie. Die zorgt voor rege-
neratie van de reinigende koolstof, 
waarbij schadelijke stoff en uit de 
dampfase worden gehaald. ‘Door 
middel van zeep creëren we een 
mist’, vertelt initiatiefnemer Marc 
Freriks van eigenaar BFT Tanker 
Logistics. ‘Via een mechanisch fi lter 
druppelt die uit. Alle schadelijke 
stoff en worden op die manier afge-
vangen.’ 

Koolstoffi lter
Voor de absorptie van de schadelij-
ke dampen is een speciaal koolstof-
fi lter ontworpen met palmpitten en 
een legering van onder meer titani-
umoxide. Speciaal ontwikkelde 
software zorgt ervoor dat de instal-
latie het reinigingsproces automa-
tisch aanpast op de samenstelling 
van de dampen. 

De MTS ‘Don Quichot’, die afgelo-
pen vrijdag werd gedoopt, moet een 
einde maken aan de praktijk van 
ontgassen in de buitenlucht. Vluch-
tige organische componenten uit 
tanks en schepen geven nu nog vaak 
stank en kunnen schadelijk zijn 
voor de gezondheid. Voor benzeen 
en benzeenhoudende producten is 
gecontroleerde dampverwerking in 
Zuid-Holland en Noord-Brabant 
sinds kort al verplicht. De Europese 
Unie werkt aan een wetswijziging 
op dit gebied. ‘Bovendien zijn be-
manningen het zat om in de giftige 

dampen te staan’, zegt Freriks. ‘We 
gooien ook onze vuilnis niet meer 
overboord, nu is de lucht aan de 
beurt.’ 

Financiële bijdrage
De ‘Don Quichot’ heeft een capaci-
teit van 5000 kuub per uur en kan 
twee binnenvaart- of zeeschepen 
tegelijk behandelen. GreenPoint 
Maritime Services is opgericht voor 
de exploitatie van het schip. Er 
komt ook nog een mobiele land-
tank, met een capaciteit van 10.000 
kuub per uur. Die gaat dampen uit 

Ontgassen in haven

Door middel van 

zeep creëren we 

een mist.
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Laatste reis
Het enthousiaste onthaal van de F35, de JSF, 

tijdens vluchten boven Nederland bewees 

maar weer eens hoe vliegtuigen tot de 

verbeelding spreken. Doorgewinterde 

vliegtuigspotters kunnen daarbij net zo

in vervoering raken over een landende 

freighter als over een startende dreamliner.

Een wel heel bijzondere invulling van het 

begrip belly-vracht vinden we in Ghana, 

waar een grafkistenbouwer goede zaken 

doet met doodskisten in de vorm van een 

vliegtuig – geschilderd in de kleuren van 

Ghana Airways

Foto: Ries van Wendel de Joode
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der toe te lichten voor de deadline van deze krant. In 
het verleden verklaarde DHL de afname in Nederland 
door het verleggen van gateway-stromen in Europa en 
het beëindigen van verliesgevende contracten. Het 
omzetverlies (export) voor DHL bedroeg vijf miljoen 
euro en was daarmee minder groot dan de afname in 
volume. Ook het zusterbedrijf van DHL, Aerocar 
(-9%), gespecialiseerd in de automotive-distributie, 
deed het vorig jaar niet geweldig en zakte van de der-
tiende naar de achttiende plek.  

Rentree
De hoofdprijs ging in 2015 in de top-10 naar de zalmex-
pediteur Aviair van ondernemer Roland Branderhorst 
(64). Deze visspecialist, maakt op de achtste plek met 
een volumegroei van ruim 60% na meer dan vijftien jaar 
zijn rentree in de kopploeg van de Nederlandse lucht-

vrachtsector. Eerder was hij als eigenaar van Panlogis-
tics al een keer in de jaren negentig van de vorige eeuw 
een van de smaakmakers in de Nederlandse lucht-
vrachtexpeditie geweest. De vishandel verkocht hij des-
tijds aan DB Schenker, maar het huwelijk tussen de Ne-
derlandse ondernemer en de Duitse netwerkexpediteur 
was geen lang leven beschoren. Na vijf jaar kwam de 
scheiding en maakte de Nederlandse zalmspecialist on-
der de naam Aviair een herstart in de markt. Destijds 
voorspelde hij al binnen afzienbare tijd weer terug te 
zijn in de Nederlandse luchtvrachttop. 
Pikant detail bij de opmars van Branderhorst is dat hij 

zijn oude werkgever Schenker (plaats 7 van de ranglijst)  
bijna had gepasseerd. De Duitse netwerkexpediteur 
kende met een groei van 25% overigens ook een goed 
jaar en maakte ten koste van het Amerikaanse UTi, dat 
inmiddels is overgenomen door het Deense DSV, een 
aardige sprong richting de top 5.  
Het Amerikaanse UTi behoorde met een kleine afname 
van ruim 5,5% van het vrachtvolume tot de verliezers in 
de Nederlandse luchtvrachtexpeditie over 2015, hoewel 
het bedrijf zich met een negende plek toch wist te hand-
haven in de top-10. Die plek van UTi is ook een mooie 
uitvalspositie om samen met de nieuwe Deense eige-
naar de komende jaren de aanval in te zetten op de 
naaste concurrentie. DSV zag vorig jaar het exportvo-
lume toenemen met 22,6% en kon daardoor in de Ne-
derlandse luchtvrachthiërarchie twee plekken opschui-
ven naar een 16de plek. Indien het exportvolume van 
UTi en DSV zou worden samengevoegd, wat waar-
schijnlijk in de loop van dit jaar daadwerkelijk gaat ge-
beuren, zouden de Denen uitkomen op een totaal ex-
portvolume van 22.000 ton vanuit de Nederlandse 
markt en daarmee net achter Rhenus (5) plek zes kun-
nen opeisen. De verwachting van marktkenners is ook 
dat de expansiedrift van DSV met de expertise van UTi 
de komende jaren voor de nodige reuring zal zorgen in 
de Nederlandse luchtvrachtmarkt.

Niches
Het Duitse Hellman en IAA van Tony van den Brande 
hebben zich vorig jaar met groeipercentages van rond 
de 50% ook stevig genesteld aan de onderkant van de 
top-10. Hellmann (10) kwam van een minder aanspre-
kende veertiende plek, terwijl IAA (11) zes posities op-
schoof en grootheden als Geodis (-13,75%), Copex Air 
(-11,4%) en TNT (4%) met groot gemak passeerde.  
Voor logistiek ondernemer Van den Brande was de stij-
ging geen verrassing. ‘Ik had het vorig jaar al voorspeld.’ 
Het succes schrijft hij toe aan ‘blijven investeren in de 
markt en vooral in de niches’. Hij noemt daarbij als 

Kenners verwachten door 

DSV reuring op de markt.

Daarnaast waren er veel nieuwkomers 
op de lijst, waarbij IDA Cargo de 
meest opvallende entree maakte. De 
totale exportmarkt op Schiphol liet 
een toename van 8,5% zien naar 
523.000 ton. Er was daarmee na het 

succesvolle jaar 2014 wederom sprake van een gezonde 
groei van de Nederlandse luchtvrachtsector. We doen 
het gewoon goed, ook zonder een Martinair op volle 
oorlogssterkte, lijkt het. 
De Zwitserse expediteur Panalpina was dit jaar in de 
top-5 van de Nederlandse bedrijven de onaangevochten 
uitblinker met een sterk volumeherstel van 44,9% op de 
IATA-exportlijst. Volgens de Nederlandse landenmana-
ger Gijs Peeters van het vrachtbedrijf werd de groei 
‘breed gedragen’ in onder meer de sectoren perisha-
bles, automotive, hightech en healthcare en had de re-
cente overname van de Nederlandse bloemenspecialist 
Airfl o geen eff ect op de cijfers. Daarmee nestelde het 
Zwitserse expeditiebedrijf zich na enige jaren van afwe-
zigheid weer op de derde plek ten koste van UPS SCS, 
dat in volume licht terugviel. 
K+N bleef met bijna ruim 87.000 ton (+30%) onbe-
twist de marktleider in de Nederlandse markt en wist 
de koppositie zelfs te consolideren mede door een 
sterke bloemenpoot. Het gat met DHL Global Forwar-
ding (35.000 ton), de nummer twee van Nederland, is 
nu ruim 50.000 ton en zal niet zo snel worden over-
brugd. De strijd zal zich de komende jaren in de Ne-
derlandse luchtvrachttop eerder afspelen om de twee-
de plek, waar Panalpina slechts 2.200 ton verwijderd 
is van DHL.
Volgens Gijs Peeters van Panalpina had de Duitse con-
current al het nakijken gehad indien ook het export-
volume van het eerste kwartaal van 2016 bij het totaal 
van 2015 was gevoegd. ‘Dan hadden we nu op de twee-
de plek gestaan’. Airfreightmanager Ray Vletter van 
DHL Global Forwarding was niet beschikbaar om de 
prestaties van zijn bedrijf in de Nederlandse markt na-

JOHN VERSLEIJEN

De Nederlandse luchtvracht was in 2015 sterk in beweging. Opvallend veel luchtexpediteurs pakten meer 
exportvolume in de jaarlijks terugkerende IATA top-100. Anderen gleden terug, maar hielden de schade 
beperkt. De meeste averij in de top-10 liepen DHL Global Forwarding (-11,8%) en UPS SCS (-11,7%) op, maar 
echte rampscenario’s hebben zich vorig jaar niet voltrokken bij de uitgaande luchtvrachtlading op Schiphol. 

Groente, zalm en 
huisdieren vallen 
in de prijzen in
de IATA-top-100Il
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voorbeeld bestemmingen als Almaty (Kazachstan), pe-
rishables en projectlading voor de Chinese markt. Daar-
naast haalt Van den Brande ook lading vanuit het Euro-
pese buitenland naar Schiphol als wholesaler, broker en 
expediteur. Hij profi teert daarbij van het feit dat hij ca-
paciteit groot inkoopt bij de airlines. 
Van den Brande wijst er tevens op dat zijn vrachtactivi-
teiten voor een deel niet zichtbaar zijn in de Nederland-
se IATA-exportcijfers doordat hij ook lading aanbiedt op 
buitenlandse luchthavens en op non IATA-carriers. ‘Als 
ik dat volume nog eens meeneem, kom ik toch gauw op 
een verdubbeling van het IATA-exportvolume’, zegt hij. 
Bij de groep achtervolgers – plaats 11 tot en met 20 – 
valt verder de komst van nieuwkomer IDA Cargo op van 
perishable-specialist Harry van Buijten. De voormalige 
manager van Blue Sky Cargo, onderdeel van veilingbe-
drijf The Greenery, heeft na lang aarzelen de overstap 
gemaakt naar het particulier ondernemerschap en dat 
besluit heeft hem geen windeieren gelegd. 
IDA Cargo, gevestigd op de luchthaven van Rotterdam, 
kwam van niets op plek negentien binnen op de IATA-
lijst. ‘Daarbij ben ik pas in april van het vorig jaar begon-
nen’, legt hij uit. Onder meer paprika’s, zijn expertise en 
gunfactor van de Nederlandse groentehandel, die graag 
gebruikmaken van local hero’s naast een grote netwerk-
expediteur, verklaren een beetje het succes van IDA Car-
go, zegt hij. De komst van Van Buijten verklaart ook deels 
de volumeafname bij zijn vorige werkgever Blue Sky Car-
go. Dat bedrijf verloor 33,5% van de exportlading en zak-
te weg naar een 21ste plek op de IATA-top-100. 
Opvallend op de lijst is verder de forse groei bij Jas For-
warding (+174%), wat resulteerde in een vijftiende plek 
(was plaats 30). Familiebedrijf Rotra wist zich ook sterk 
te verbeteren (+85%) en pakt op plaats 29 tien posities 
op de IATA-lijst. Nedairfreight was dit jaar ook een van 
de positieve verrassingen op de lijst. Het bedrijf van 
Klaas Mast zag het volume met 60% stijgen en kwam 
daarmee op een verdienstelijke 24ste plek terecht.

De IATA-top-100 wordt elk jaar door Nieuws-
blad Transport samengesteld aan de hand 

van de vertrouwelijke marktgegevens. 

Het gaat daarbij eigenlijk om de totalen 

van het betalingsverkeer tussen de 

expediteurs en de bij de IATA aangesloten 

luchtvaartmaatschappijen. Deze transac-

ties worden beheerd door Cargo Account 

Settlement Systems (CASS) van IATA. Dat is 

een soort bank die ervoor zorgt dat de 

airlines binnen de IATA om de twee weken 

hun vrachtpenningen ontvangen. Wie niet 

over een bankgarantie beschikt en geen 

IATA-boekingsnummer heeft, kan geen 

luchtvracht boeken bij IATA-leden. Daardoor 

kent de sector nauwelijks wanbetalers of 

lange betalingstermijnen.

De vervoersgegevens die Nieuwsblad Trans-
port elk jaar rond juni krijgt toegespeeld, 

zijn dus de meest actuele jaaroverzichten 

voor de Nederlandse vrachtmarkt. Die zijn 

niet altijd feilloos. Soms zijn betaalde 

transacties of boekingsnummers van 

agenten niet meegenomen. Of in transitie, 

zoals bij het bedrijf Zoologistics, dat deels 

nog lading boekte onder een sub-IATA-

nummer van het bedrijf Milestone. Vaak 

gaat het om een wijziging van een 

IATA-nummer, waardoor een agent 

plotseling uit de overzichten verdwijnt, of 

zijn de vrachtboekingen ondergebracht bij 

de betalingen van de expediteur in een 

ander land zoals Duitsland. Dan is geboek-

te lading niet zichtbaar in de Nederlandse 

IATA-cijfers. Dat verklaart bijvoorbeeld het 

verlies van Penske (-36%). Volgens vracht-

manager Kees de Mooij van Penske was 

2015 een bijzonder goed jaar voor het 

bedrijf, maar werd 4.000 ton bij Lufthansa 

Cargo rechtstreeks in Frankfurt geboekt. 

Ook worden door de IATA andere merkna-

men gebruikt. Zo is de geboekte lading van 

Damco te vinden onder de naam van 

moederholding APM. Nieuwsblad Transport 

kan de IATA daar niet op aanspreken, 

omdat de krant volgens de IATA niet 

behoort te beschikken over de vertrouwe-

lijke gegevens. Indien een bedrijf zich 

alsnog tekortgedaan voelt door de 

gepubliceerde IATA-lijst over 2015 dient het 

dan ook aan te kloppen bij de IATA.

IATA-cijfers blijven voor de IATA geheim 

Binding quotes.
Immediate booking.
Zero wait.

Somerset Real Estate vestigt zich 
ook op Schiphol Logistics Park. 
Flexibele logistieke ruimte, 
grote kavels en hoge kwaliteit.

Ondernemen in het hart van het grootste 
logistieke knooppunt van West-Europa.

• Flexibele logistieke units: www.somersetrealestate.nlKavels op Schiphol Logistics Park: www.schiphollogistics.nl
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1 K+N 87.147.430 67.094.372 20.053.058 29,89% 75.915.958

2 DHL Global 35.066.586 39.756.731 -4.690.144 -11,80% 51.042.039

3 Panalpina 32.872.909 22.684.352 10.188.557 44,91% 40.904.768

4 UPS SCS 26.942.434 30.507.901 -3.565.466 -11,69% 27.938.410

5 Rhenus Air 26.628.425 24.278.596 2.349.829 9,68% 30.155.234

6 Expeditors 20.302.857 18.823.127 1.479.730 7,86% 23.596.87

7 Schenker 18.038.634 14.532.357 3.506.277 24,13% 20.046.973

8 Aviair 15.349.566 9.434.247 5.915.319 62,70% 11.215.987

9 UTi 14.375.068 15.238.833 -863.764 -5,67% 20.356.297

10 Hellmann 12.020.823 8.150.981 3.869.843 47,48% 11.968.280

11 IAA 11.143.680 7.539.576 3.604.105 47,80% 11.369.435

12 Geodis 10.247.458 11.787.764 -1.540.305 -13,07% 12.489.311

13 Copex Air 9.725.280 10.978.239 -1.252.959 -11,41% 13.481.020

14 TNT 8.048.782 7.755.895 292.887 3,78% 8.793.680

15 Jas Forwarding 7.789.849 2.842.051 4.947.799 174,09% 7.250.260

16 DSV 7.784.246 6.361.870 1.422.376 22,36% 7.622.420

17 Ceva 7.598.194 7.672.518 -74.323 -0,97% 11.505.252

18 Aerocar 7.513.117 8.258.768 -745.650 -9,03% 9.763.114

19 IDA Cargo 7.105.526 — — — 4.426.194

20 VCK 6.420.598 5.954.976 465.622 7,82% 9.363.848

21 Blue Sky Cargo 5.744.097 8.642.575 -2.898.477 -33,54% 4.921.869

22 Nippon Express 5.280.446 4.855.543 424.903 8,75% 6.418.181

23 Fast Forward 5.225.654 5.623.023 -397.369 -7,07% 7.545.974

24 Nedairfreight 4.068.148 2.545.524 1.522.624 59,82% 4.063.947

25 Kintetsu 3.998.352 3.918.837 79.515 2,03% 4.954.510

26 Best Global 3.958.483 4.036.710 -78.226 -1,94% 4.868.965

27 Yusen 3.941.616 4.507.066 -565.449 -12,55% 7.534.660

28 Agility 3.523.563 3.352.358 171.206 5,11% 4.902.207

29 Rotra Air 3.212.453 1.730.638 1.481.814 85,62% 3.221.445

30 Gefco/IJS Global 3.181.066 2.934.296 246.770 8,41% 4.758.696

31 BDP 2.963.832 2.701.337 262.495 9,72% 2.963.808

32 Penske 2.604.049 4.077.757 -1.473.707 -36,14% 2.479.407

33 LSK Cargo 2.601.863 — — — 1.888.058

34 Crane Worldwide 2.393.857 2.331.622 62.235 2,67% 2.902.230

35 EAT 2.099.822 2.541.129 -441.306 -17,37% 3.019.793

36 BTS Logistics 2.093.435 2.541.129 -447.693 -17,62% 1.853.220

37 L & A Freight 2.083.284 597.505 1485779,8 248,66% 3.437.754

38 C.H. Robinson 2.048.985 1.949.984 99001,6 5,08% 2.490.633

39 Bolloré (SDV) 1.857.047 1.548.438 308609,3 19,93% 3.593.626

40 Lift Freight 1.814.104 1.107.943 706161,4 63,74% 2.067.703

41 Cyber Freight 1.798.658 3.966.601 -2167942,5 -54,65% 2.052.146

42 ML Milestone 1.789.014 2.090.192 -301177,1 -14,41% 2.611.706

43 E.C.S Livestock 1.755.999 1.870.108 -114108 -6,10% 5.809.057

44 Altrex 1.700.953 1.030.543 670409,6 65,05% 1.603.150

45 Asian Transport 1.636.117 1.300.834 335283 25,77% 1.218.678

46 Aramex 1.578.700 1.136.218 442482,2 38,94% 1.811.799

47 Kerry 1.561.322 1.217.042 344280 28,29% 1.718.553

48 Fercam 1.533.253 734.424 798829,5 108,77% 1.126.142

49 Cavalier 1.531.104 1.442.373 88731,5 6,15% 2.320.527

50 Mission Freight 1.470.817 1.609.009 -138191 -8,59% 2.524.070

51 KDS Cargo 1.468.075 1.453.744 14331 0,99% 2.113.414
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EXPEDITEUR KLIM/
DAAL

KILO’S
2015

KILO’S
2014

VERSCHIL VERSCHIL
IN %

OMZET
2015 IN €

52 Blue Crown 1.406.988 713.169 693.819 97,29% 1.831.011

53 ITG Global 1.306.703 1.472.428 -165.725 -11,26% 1.401.790

54 Vantec 1.301.053 1.239.915 61.138 4,93% 2.005.993

55 FedEx Trade 1.296.076 1.228.943 67.133 5,46% 1.359.281

56 Savino del Bene B.V. 1.287.694 694.532 593.162 85,40% 2.245.904

57 Saco Groupair 1.258.642 2.767.526 -1.508.883 -54,52% 2.164.010

58 Gelders 1.257.477 1.171.901 85.576 7,30% 1.677.037

59 MOL 1.244.795 826.918 417.877 50,53% 1.468.759

60 Damco 1.233.812 1.262.445 -28.632 -2,27% 1.479.048

61 Neele/VAT 1.200.646 1.212.225 -11.578 -0,96% 1.429.977

62 Easy Express 1.189.038 — — — 1.854.969

63 Remiro 1.152.385 910.727 910.727 100% 1.767.278

64 Logwin 1.123.967 528.077 595.890 112,84% 1.328.287

65 A.Hartrodt 1.102.791 1.126.920 -24.128 -2,14% 1.269.709

66 Aircargo NL 1.090.156 744.217 345.939 46,48% 1.243.301

67 Toll 1.086.877 1.710.464 -623.586 -36,46% 1.522.905

68 MERZARIO BV 1.085.157 908.111 177.046 19,50% 1.358.902

69 Dachser 1.058.933 1.085.516 -26.582 -2,45% 1.176.066

70 National Aircargo 1.058.210 792.853 265.357 33,47% 1.463.800

71 Chartair 1.051.290 215.162 836.128 388,60% 1.015.706

72 Malenstein 1.038.390 633.705 404.685 63,86% 1.450.636

73 Allport Netherlands 1.021.149 845.800 175.349 20,73% 1.234.512

74 AML 1.013.134 872.203 140.932 16,16% 1.209.652

75 Cargo Holland BV 963.153 824.536 138.617 16,81% 1.322.731

76 Zoologistics 951.372 177.529 773.843 435,90% 3.535.237

77 Your Cargo 938.619 934.019 4601 0,49% 1.346.652

78 Blue Water 932.892 1.345.281 -412.389 -30,65% 1.647.933

79 Rulewave 915.581 1.044.235 -128.652 -12,32% 1.130.675

80 Share vabix 902.724 443.170 459.554 103,70% 1.260.352

81 NNR Global 900.324 712.855 187.469 26,30% 942.109

82 World Asia 899.213 1.014.056 -114.842 -11,33% 738.606

83 Cargo Masters 848.898 889.934 -41.035 -4,61% 1.078.571

84 Copex Hillegom 846.183 3.777.256 -2.931.072 -77,60% 1.047.279

85 Broekman 839.465 953.269 -113.804 -11,94% 767.108

86 Cargo Partners 797.069 726.366 70.702 9,73% 1.008.012

87 Spare Cargo 747.993 971.481 -223.487 -23,00% 1.074.014

88 A.F.S Cargo 730.237 1.008.879 -278.641 -27,62% 1.079.007

89 Ziegler 725.927 625.076 100.852 16,13% 1.073.881

90 Mainfreight 719.941 579.051 140.890 24,33% 1.210.936

91 Apex Global 704.579 — — — 496.393

92 Seko 704.296 568.002 136.294 24,00% 904.366

93 Quick Cargo 696.236 560.197 136.039 24,28% 920.786

94 Unique Cargo 690.103 621.647 68.457 11,01% 922.516

95 Speedmark 677.223 608.730 68.493 11,25% 751.054

96 Dimerco 663.869 665.236 -1.366 -0,21% 366.570

97 Fracht 641.647 511.901 129.746 25,35% 858.565

98 Nado Logistics 636.601 675.279 -38.677 -5,73% 229.825

99 UPS (Duitsland) 624.765 1.283.554 -658.789 -51,33% 1.268.774

100 Legero 624.154 549.180 74.974 13,65% 849.617

Totaal 523.601.312 482.571.393 41.029.919 8,50% 606.395.911
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…maar tegelijkertijd  
zijn we al 10 jaar  

een begrip op Schiphol

info@zoologistics.nl, www.zoologistics.nl, 020 316 50 90

Als niche agent is ZooLogistics gespecialiseerd in de import en 
export van: levende have, biologische producten, hoogwaardige 

plantaardige en bederfelijke producten. Hierbij levert onze specialis-
tische kennis en ervaring een groot voordeel voor onze klanten op.  

We handelen zendingen persoonlijk en efficiënt af, waarbij een  
vlotte communicatie voorop staat.

SDV is being renamed on January 1st 2016 to  
Bolloré Logistics - a new name, new ambitions 
operating from Schiphol and Rotterdam with 
dedicated Air and Ocean teams.

This new name confi rms the commitment of our long-standing 

shareholder – the Bolloré Group - to the transport and logistics 

sector.

A strong unifying brand with shared values in both freight 

forwarding and contract logistics.

A brand at the centre of an integrated global structure with 

presence in 102 countries with 36.000 employees.

www.bollore-logistics.com

-

Fokkerweg 300
1438 AN Oude Meer, The Netherlands
Phone: +31 (0) 20 348 0070
Fax: +31 (0) 20 348 4890
www.nnrnl.com

GLOBAL LOGISTICS NETHERLANDS BV

Legenda
Klimmers

Dalers

Gelijk gebleven

Nieuwkomers

NIEUWSBLAD TRANSPORT  22-28 JUNI 2016



Dossier18

Liever laat dan nooit, moet de expediteur 
in spe hebben gedacht begin vorig jaar. 
Nauwelijks drie kwart jaar later prijkt zijn 
bedrijf trots op de negentiende plek in de 
hoogste regionen van de IATA-top-100. 
Een prestatie die nog nooit een nieuwko-

mer heeft neergezet in het 25 jarig bestaan van de IA-
TA-exportlijst. 
Van Buijten blijft nuchter onder de vliegende start die 
zijn expeditiebedrijf, gevestigd op de regionale luchtha-
ven van Rotterdam, vorig jaar heeft gemaakt. Dat het 
zo’n vaart zou lopen had hij niet verwacht toen eind 
2014 de eerste plannen werden gesmeed om toch een 
eigen expeditiebedrijf te beginnen. ‘Ik was al vaker be-
naderd door partijen met de boodschap dat als ik voor 
mijzelf zou beginnen, ik kon rekenen op hun steun. Dat 
commitment blijkt achteraf best groot te zijn.’ 
Over waarom hij na meer dan twintig dienstjaren The 
Greenery alsnog de rug heeft toegekeerd, is hij kort. De 
verschillende reorganisaties van de afgelopen jaren 
maakten het werk daar eigenlijk niet meer leuk. ‘Dan ga 
je nadenken. Het resultaat was IDA Cargo.’
Dat hij al in het eerste jaar zijn oude werkgever, Blue 
Sky Cargo (plaats 21) ver achter zich heeft gelaten, doet 
hem weinig. Leedvermaak is er niet. Liever kijkt hij 
vooruit. Het volumeverlies bij zijn oude werkgever 
(-33,5% owel 3.000 ton) laat zien dat Van Buijten zeker 
niet aan landjepik heeft gedaan bij Blue Sky Cargo. An-
ders zou het verlies veel groter zijn geweest. IDA Cargo 
kwam uit op een ruim exportvolume van 7.100 ton. ‘Dat 
had nog veel hoger kunnen uitvallen’, vult hij aan. ‘Ik 
ben in april 2015 begonnen en daardoor mis je drie 
maanden omzet.’ Voor dit jaar verwacht hij dan ook on-
danks het feit dat de markt zich tegenover 2015 nauwe-
lijks  ontwikkelt, verdere groei. Dit jaar kunnen wij ook 
het resultaat over de eerste drie maanden meenemen. 
We zullen dan ook rond de 25% meer volume draaien 
als er geen onverwachte dingen gebeuren’, verwacht hij.
Volgens Van Buijten komt zijn lading grotendeels van 

spelers die Blue Sky Cargo niet heeft bediend. Het gaat 
om ‘grote jongens’, die hij uit het verleden kent en ‘die 
graag naast een grote netwerkexpediteur ook een plaat-
selijke local hero willen hebben met kennis van zaken’. 
Het is een soort risicospreiding, legt hij uit. ‘Handela-
ren willen er ook in de pieken van zijn verzekerd dat er 
voldoende capaciteit beschikbaar is.’ Daarnaast willen 
ze niet speelbal worden van de grote vervoerders en 
niet te afhankelijk worden van een logistieke speler. 
Koppel daaraan onze expertise als groente-, fruit- en 
bloemenexpert en je hebt de verklaring voor het succes 
van IDA Cargo. Het is eigenlijk vrij simpel’, aldus de 
nieuwe expediteur.

IDA Cargo verscheept groente, fruit en bloemen naar 
alle delen van de  wereld. Het gaat daarbij onder meer 
om de VS, Japan en het Midden-Oosten. Japan is een 
relatief nieuwe exportmarkt voor Nederlandse papri-
ka’s, waarbij de uitvoer zo rond juni op gang komt. ‘Nor-
maliter komen die paprika’s uit Zuid-Korea, maar het 
seizoen stopt daar rond juni en dan is Nederland een 
van de weinige landen dat over de juiste vergunningen 
beschikt om paprika’s naar Japan te exporteren.’
IDA Cargo consolideert de luchtvrachtzendingen op 
Rotterdam Airport bij afhandelaar Menzies Cargo. Daar 
worden de pallets opgebouwd en naar de diverse lucht-
havens getruckt. Dat kan Luik Airport, Frankfurt Airport, 
Keulen of Schiphol zijn. ‘Ook daarin zijn we fl exibel.’ 

JOHN VERSLEIJEN

Voor Harry van Buijten was 2015 een memorabel jaar. Op 53-jarige 
leeftijd nam hij afscheid van zijn werkgever Blue Sky Cargo, de 
huisexpediteur van veilingbedrijf The Greenery, en begon de 
perishable-expert voor zichzelf.  Dat legde de start-up in het 
groente-, fruit- en bloemenvervoer geen windeieren. 

Van niets naar de top, het kan  

‘We schelden veel te veel op de KLM’

Handelaren willen ook in 

piektijden verzekerd zijn 

van voldoende capaciteit.

Eigenaar Roland Branderhorst (64) noemt 
de promotie in de top-10 ‘leuk’, maar 
koopt er eigenlijk niet zo veel voor. Hij 
constateert dat het elk jaar weer een 
moeilijk gevecht is in de markt. Alles 
moet steeds effi  ciënter en preciezer. Als 

je niet oppast of als je een fout maakt, ga je kopje onder. 
Vis is duur en  de claims zijn bijzonder hoog. Het is risi-
covolle handel.’ 
Zijn kracht is niet alleen de expertise op het gebied van 
de zalmexport, ‘want dan red je het niet in de lucht-
vrachtmarkt waar alles draait om prijs en nog eens prijs’. 
Het gaat in zijn ogen om veel meer. ‘Je moet bijvoorbeeld 
gaan kijken naar de bestemmingen die je moeilijk kunt 
bereiken en over de juiste certifi caten beschikken. Ieder-
een kan immers naar New York vliegen. Daar is niets aan. 
Wij zetten liever onze tanden in de moeilijke klussen.’ 

Een ander punt is dat hij slechts een beperkte cliëntèle 
heeft. ‘We groeien dan ook omdat onze klant groeit. Dat 
schept een band. We trekken dan ook meer samen op en 
zoeken gemeenschappelijk slimme oplossingen. Dat is 
iets anders dan partijen die het niet uitmaakt met welke 
maatschappij een ladingspakket wordt verstuurd, als-ie 
het maar heeft. Dan kan het wel eens fout gaan’.
Volgens de zalmspecialist is de kleine schaalgrootte van 
Aviair een pré in deze niche.’ Je moet fl exibel en snel kun-
nen schakelen in deze tak van sport. Deze handel kun je 
in  mijn ogen dan ook niet bedienen als je een grote net-
werkexpediteur bent. Dan gaat het over te veel schijven.’  
Branderhorst werkt het liefst samen met KLM Cargo. ‘Ie-
dereen scheldt wel op de KLM, maar ik werk prima met 
ze samen. Ik vind ook dat onze nationale luchtvaart-
maatschappij te weinig wordt gesteund door de eigen 
thuismarkt. Je moet partnerships opbouwen. Misschien 

ben ik daarmee wat ouderwets, maar het werkt wel. Nu 
wijst iedereen naar iedereen. Wat schiet je daar mee op? 
Praat met elkaar, zou ik zeggen.’ 
De volumegroei van Branderhorst was vorig jaar ruim 
60%. Of hij dat percentage ook dit jaar zal halen, betwij-
felt hij. ‘De vis is relatief duur en daarnaast zijn er pro-
blemen in Chili, een van de grote vis exporterende lan-
den. Dat zet een rem op de groei dit jaar. Ik vrees dan ook 
dat een verdere positieverbetering er dit jaar niet inzit.’ 
Voor de ondernemer blijft het ondanks de moeilijke 
markt nog steeds ‘een plezier’ om te werken in de lucht-
vrachtbranche. ‘Je hebt te maken met prettige mensen en 
een leuk team. Ik ga ondanks mijn 64 jaar dan ook nog 
wel een paar jaartjes door.’
Kritiek heeft hij daarbij alleen op het digitale vrachtplat-
form Cargonaut van Schiphol en de hoge kosten die
worden doorberekend voor het berichtenverkeer. ‘We 
kunnen als kleine expediteur niet om die monopolist 
heen, maar het blijft een gotspe dat wij als gebruiker 
moeten betalen voor de toekomstige investeringen in 
een nieuw IT-platform. Albert Heijn vraagt zijn klanten 
toch ook niet om een extra bijdrage omdat ze nieuwe
kassa’s moeten gaan aanschaff en. Dat blijf ik vreemd vin-
den.’ JV

Zoologistics (plek 76) is met een 

groei van ruim 435% samen met 

Chartair (390%) een van de 

nieuwkomers op de IATA-lijst. 

Voor directeur Marc Verhaart van 

de specialist in het versturen van 

levende have – ‘we doen daarin 

bijna alles behalve paarden’ – 

voelt die titel een beetje vreemd 

aan. ‘Het klinkt alsof we juist zijn 

begonnen, maar we bestaan al 

ruim 10 jaar.’ Het feit dat hij de 

afgelopen jaren onzichtbaar is 

geweest op de lijst, komt doordat 

Verhaart altijd onder het 

IATA-nummer van expediteur 

Milestone de lading heeft 

geboekt. ‘Dat was een erfenis uit 

de tijd dat Zoologistics nog een 

onderdeel was van Milestone. We 

hebben altijd nagelaten dat te 

veranderen. Pas vorig jaar zijn wij 

onder een eigen nummer de 

lading gaan boeken.’

De komst van Zoologistics op de 

IATA-top 100 ziet Verhaart als 

een bewijs dat zijn bedrijf nu 

toch meetelt in de Nederlandse 

expeditietop. ‘We zijn eindelijk 

zichtbaar in de markt en laten 

zien dat we als specialist 

bijzonder succesvol kunnen zijn. 

Misschien hadden we dit veel 

eerder moeten doen.’

Het bedrijf legt zich toe op het 

versturen van tropische vis, 

vogels, huisdieren, speurhonden, 

reptielen maar ook bijvoorbeeld 

giraffen voor dierentuinen.  

Daarnaast worden er op kleine 

schaal ook medicijnen afgehan-

deld. Verhaart voorziet voor dit 

jaar nog een stukje groei. ‘Wij 

hebben vorig jaar nog een 15 tot 

25% via Milestone gedaan. Dat 

komt er dit jaar nog bij.’

‘Eindelijk zichtbaar’

Het zijn vooral de Nederlandse expediteurs die het op de IATA-lijst 2015 
goed doen. In de top-10 staat zelfs weer een Nederlandse expediteur 
tussen het buitenlands geweld: Aviair uit Rijsenhout bij Aalsmeer.

1 IDA Cargo - 1 Copex Hillegom min 77%

2 Zoologistics 435% 2 Cyber Freight min 54%

3 Chartair 390% 3 Saco min 54%

4 L&A Freight  250% 4 UPS dsl min 51%

5 Jas Forwarding  174% 5 Toll min 36%

6 Logwin 112% 6 Penske min 36%

7 Fercam 108% 7 Blue Sky min 33%

8 Share Vabix 103% 8 Blue Water min 30%

9 Blue Crown 97%% 9 AFS Cargo min 27%

10 Rotra 85% 10 Falcon min 23%

Winnaars 2015 Verliezers 2015

NIEUWSBLAD TRANSPORT 22-28 JUNI 2016
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Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

DSV breidt zijn distributiecen-

trum in ’s-Heerenberg uit en

heeft daartoe van de gemeente 

Montferland 6,3 hectare grond 

gekocht. De grond ligt op het 

nieuwe euregionale bedrijventer-

rein DocksNLD bij de grens met 

Duitsland. In 2019 wordt hier nog 

eens vier hectare grond aan 

toegevoegd, zo heeft de gemeen-

te Montferland aan dagblad De 
Gelderlander laten weten. Op de 

verworven grond wordt deze 

zomer een centrum gebouwd met 

een oppervlakte van 41.000 

vierkante meter.

Hombergh Lomm, specialist in 

houten verpakkingen voor 

industrie en transport, heeft een 

nieuwe DAF XF 440 FTG in 

Silent-uitvoering. Voor het vervoer 

maakte het bedrijf de afgelopen 

jaren gebruik van transportbedrij-

ven. Voor de fl exibiliteit, de 

kwaliteit en het onderscheid 

wilden ze toch een eigen, mooie 

vrachtauto. Hombergh Lomm 

krijgt binnenkort nog twee 

trailers in dezelfde huisstijl. Ook 

die zijn specifi ek ontworpen voor 

de transporttaken bij het 

Limburgse bedrijf. 

XPO Logistics heeft het label 

‘Objectif CO2’ toegekend gekre-

gen door het Franse ministerie 

voor Milieu en het Franse 

Agentschap voor Milieu en 

Energiebeheer (ADEME). Het label 

erkent veertien transportbedrij-

ven die uitmuntende resultaten 

hebben behaald bij de beheersing 

en de vermindering van hun 

CO2-uitstoot. Als onderdeel van 

het constant streven naar een 

milieubewuste bedrijfsvoering 

heeft XPO Logistics voor 2016-

2018 een milieuplan uitgewerkt 

met acties op de volgende 

gebieden: chauffeurs, trucks, 

brandstof en vervoersstroombe-

heer.

Brinkman Trans-Holland is een 

logistieke dienstverlener gespeci-

aliseerd in geconditioneerde 

transporten waarbij gebruik 

wordt gemaakt van de laatste 

technologie zoals GPS en GPRS. 

Brinkman vervoert met name 

gekoelde producten als groente 

en fruit, bloemen en planten en 

farmaceutische goederen. 

Recentelijk schafte Brinkman 

Trans-Holland vijftien Van 

Eck-luchtvrachttrailers aan met 

Thermo King SLXe-300-50 

koelunits. Duurzame en breed 

inzetbare trailers zijn het gevolg 

van deze samenwerking. 

UPS heeft een nieuw Europees 

trainingscentrum voor chauffeurs 

geopend. Het betreft Europa’s 

eerste UPS Integrad, een nieuwe 

generatie opleidingsfaciliteit voor 

chauffeurs in Keulen, Duitsland. 

UPS chauffeurs zullen er getraind 

worden om hun vaardigheden op 

het gebied van veiligheid, service 

richting klanten en effi ciëntie aan 

te scherpen. UPS Integrad maakt 

gebruik van een mix van 3D-com-

putersimulaties, webcast-leermo-

dules en traditionele klassikale 

modules, in aanvulling op 

praktijkervaring. Deze faciliteit zal 

ook het oefenterrein worden voor 

UPS chauffeurs uit andere 

Europese landen.

DiCa Transport uit Voorhout heeft 

de primeur van de eerste Volvo 

FH16 6x4 met liftbare tandemas 

in Nederland. Deze technische 

innovatie werd enkele maanden 

geleden door Volvo Trucks 

geïntroduceerd. De 750 pk sterke 

drie-asser wordt ingezet voor 

transport van zware bouwmateri-

alen zoals betonplaten, heipalen, 

silowanden en stenen. De broers, 

derde generatie chauffeurs, 

begonnen in 2001 met één 

Volvo-truck en moesten er binnen 

een jaar een voertuig bijkopen. 

Sinds 2013 hebben ze een derde 

chauffeur in loondienst. Al sinds 

het begin rijden ze Volvo.

Klomp Transport, gespecialiseerd 

in verplaatsing van stacaravans, 

chalets en woonwagens, heeft 

twee Renault T 460 Lowdeck 

trekkers toegevoegd aan het 

transportmaterieel. Als onderdeel 

van de gunstige Cost of Owner-

ship heeft ook brandstofeffi ciency 

prioriteit bij Klomp Transport. Met 

de nieuwe Euro VI-motor en 

geautomatiseerde Optidriver 

versnellingsbak verwacht het 

familiebedrijf goede verbruiksre-

sultaten te behalen. Door de laag 

geplaatste koppelschotel in 

combinatie met de speciale 

semi- en euro diepladers van 

Klomp Transport kunnen de 

Renault T-trucks voor elke 

opdracht ingezet worden. Naast 

binnenlands transport verzorgt 

het bedrijf ook verplaatsing van 

mobiele recreatiewoningen naar 

de buurlanden, tot aan Noorwe-

gen en Oostenrijk toe. 

BEDRIJFSNIEUWS

op de IATA-lijst

Speed, reliability and cost-effectiveness are the cornerstones of a successful air 
cargo supplier. Strategically located across five continents, Hellmann‘s specialist air 
freight teams constantly monitor direct flights, consolidations and both door-to-do-
or and express traffic using our powerful, state-of-the-art global IT solutions.  
Our extensive global network of 19,300 people in 443 branches in 157 countries, 
allows us to deliver reliable air freight services tailored to your personal needs.

www.hellmann.com

HELLMANN AIRFREIGHT
YOUR SERVICE FOR WORLD-
WIDE FLIGHT CONNECTIONS

Moving business forward!

or please consult our website 
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De Nederlandse kilometerheffi ng 

heeft een lange geschiedenis.

eurocent. Dan een combinatie van 
die twee. En ten slotte een vlakke 
heffi  ng op piektijden van 5 eurocent 
op de hoofdwegen in het westen en 
het midden van het land.

Welvaartsverliezen 
De belangrijkste conclusie van de 
studie is dat beprijzing van het fei-
telijke weggebruik niet alleen voor-
delen, maar ook ernstige nadelen 

kan hebben. Tot de voordelen mo-
gen worden gerekend een beper-
king van de reistijd door verminde-
ring van congestie, een daling van 
het aantal verkeersongelukken en 
terugdringing van de uitstoot van 
broeikasgassen. ‘Maar road pricing 
leidt ook tot welvaartsverliezen als 
gevolg van een vermindering van de 

FOLKERT NICOLAI

De kilometerheffi  ng is terug – nu 
ja, de discussie erover. Een recent 
onderzoek van CPB en PBL kan 
het debat wat richting geven.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen: de 
kilometerheffi  ng kan weer op de 
agenda van de Haagse politiek te-
rechtkomen. Het voorstel van de 
voorzitter van de RAI Vereniging, 
Steven van Eijck, om een volgend 
kabinet de oude plannen voor ‘an-
dere beprijzing’ uit de prullenbak 
op te laten vissen, zal zeker aan-
dacht krijgen van bijvoorbeeld D66, 
GroenLinks, de kleine christelijke 
partijen en de PvdA. Wie weet zelfs 
van VVD en CDA, die indertijd, de 
ene na de andere, als regeringspar-
tijen de politieke basis onder de tol 
naar tijd, plaats en milieu-eigen-
schappen van het voertuig weghaal-
den.
Over ‘road pricing’, rekeningrijden, 
anders betalen voor mobiliteit, 
elektronische tol et cetera wordt in 
Nederland al sinds de jaren tachtig 
gepraat. De laatste minister van 

Verkeer en Waterstaat die er verge-
vorderde plannen voor had, was Ca-
miel Eurlings. Eind 2009 wist deze 
in het kabinet zelfs een akkoord te 
bereiken over de te betalen prijs per 
gereden kilometer. Die zou bij in-
voering van de nieuwe tol gemid-
deld drie eurocent gaan bedragen, 
oplopend tot gemiddeld 6,7 euro-
cent in 2018.
Luttele maanden na dit akkoord 
trok het CDA, de eigen partij van 
Eurlings, zijn steun aan de plannen 
in. Ze waren, volgens verkeers-
woordvoerder Ger Koopmans van 
deze partij in de Tweede Kamer, 
‘heel ingewikkeld’. Koopmans ba-
seerde dit op een briefi ng door zijn 
ambtenaren. Vooral gevoelig lag de 
tijdelijke verhoging van de motor-
rijtuigenbelasting die technisch no-
dig was om de aanschafbelasting, de 
BPM, te kunnen afschaff en in de 
voorbereiding van de kilometerhef-
fi ng. ‘Dat wordt in de samenleving 
niet begrepen’, stelde Koopmans.

Files nemen toe 
De CDA’er hield open dat er ‘in de 
komende tientallen jaren’ mis-

schien toch wel een vorm van kilo-
meterheffi  ng zou komen. Op dat 
punt verschilde deze partij van de 
VVD, de PVV en de SP, die mordicus 
tegen de heffi  ng waren – en zijn. De 
eerste van dit trio, de VVD, steunde 
aanvankelijk wel degelijk plannen 
voor een andere beprijzing, maar 
trok die steun te elfder ure in uit 
vrees dat de heffi  ngskosten een 
groot deel van de opbrengst zouden 
opslokken.
Toen de VVD zich bij de tegenstan-
ders voegde, betekende dat het ein-
de van het voorwerk dat het Plat-
form Anders Betalen voor Mobiliteit 
in 2004 en 2005 had verricht. Het 
door dit platform gevormde ‘maat-
schappelijke draagvlak’ was met het 
vertrek van VVD en CDA uit het 
kamp van voorstanders teloorge-
gaan.
Goed, de Nederlandse kilometer-
heffi  ng had een langere geschiede-
nis dan die in bijvoorbeeld Duits-
land en België. Maar terwijl die 
landen zo’n heffi  ng, zij het alleen 
voor vrachtverkeer, hebben inge-
voerd, is achter een Nederlandse 
heffi  ng, die uiteindelijk voor alle 

wegverkeer zou gelden, abrupt een 
punt gezet. Nu de fi les in Neder-
land weer toenemen en we lang-
zaam aan wel zo’n beetje zijn uitge-
bouwd aan het wegennet, komt dus 
de logische vraag weer op tafel of 
we er niet opnieuw over moeten 
nadenken.
Dat deden het Centraal Planbureau 
(CPB) en het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL) in oktober vo-

rig jaar ook al, in een soort geza-
menlijke vingeroefening over de ef-
fecten van diverse soorten 
heffi  ngen. De planbureaus werkten 
vier heffi  ngen uit. Zo was er een 
vlakke heffi  ng op alle wegen van 7 
eurocent per kilometer. Verder een 
congestieheffi  ng op piektijden en 
op wegen met veel congestie van 11 

REKENINGRIJDEN  De voordelen zijn duidelijk, maar de nadelen en de politieke tegenstand ook
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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

Profi ciat @KarelVlierden, al 

20 jaar bij Van den Broek 

Logistics! Begonnen als 

leerling planner, uiteindelijk 

directeur mede-eigenaar.

@Broeklogistics 

Bekijk onze video http://

youtu.be/9KAat5EUFXo?a  

Wegvervoer en intermodaal 

transport van vloeibare 

chemische producten.

@NijhofWassink 

De #kilometerheffi ng in de 

transportsector: de 10 

belangrijkste cijfers. 

http://bit.ly/22Llik8  

@GraydonBelgium  

De toekomst van transport 

is in de havens al begonnen. 

Kijk de afl evering ‘Slimste 

haven van de wereld’: 

http://bit.ly/slimstehaven  

@VPROTegenlicht 

We zijn natuurlijk hard op 

weg naar een klimaatneu-

trale logistiek! pic.twitter.

com/zqkdzhMSWy 

@Alpherium1  

EVO bepleit rust op het 

spoor https://lnkd.in/

eCydcNZ @jeroendeveth 

E-mail uit naam van Postma 

Transport bevat malware 

- Valse e-mails - Alerts - Op-

gelicht.nl : http://tinyurl.

com/hpkbxec @olzorggroep 

Voor ons team in Veenen-

daal zijn wij op zoek naar 

een docent Logistiek & 

Transport http://bit.

ly/1RV97sQ  #vacature

@ROCA12online  

 Het opvallnedste nieuws 

van Machiel Roelofsen, 

Koninklijke Rotra

 Transportindex laat 

weinig beweging zien

 De ‘Panama’ vertrokken 

voor historische reis

 Droge bulkrederijen 

koersen af op ‘astrono-

misch’ verlies

 Scheepseigenaar Seaspan 

laat Hanjin bungelen

 Rhenus: bier Holland 

Heineken House op weg 

naar Rio

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

Tol terug 

Een installatie voor rekeningrijden op de A12 werd twintig jaar geleden al getest. Foto: RWS

vraag, een afname van inkomsten 
uit accijnzen en een daling van zo-
wel directe als indirecte fi nancie-
ringskosten’, waarschuwen de on-
derzoekers.

Minder vervuiling
De planbureaus laten dus zwaar we-
gen dat tegenover de maatschappe-
lijke winst – minder fi les, minder 
vervuiling – het nadeel staat van een 
geringere mobiliteit als zodanig, die 
vooral ook gevolgen krijgt voor de 
schatkist. Dit eff ect treedt ook op 
bij de door de planbureaus zelf on-
derzochte varianten. Zo heeft een 
congestieheffi  ng op piektijden en 
drukke wegen geen grote gevolgen 
voor het autogebruik als zodanig, 
maar is deze heffi  ng wel doeltref-
fender dan een vlakke heffi  ng op 
alle wegen. Bij een vlakke heffi  ng 
wordt het voordeel van een verla-
ging van de congestie ongedaan ge-
maakt door het optredende wel-
vaartsverlies en vooral door de 
kosten van het heffi  ngssysteem. 
Een combinatie van een vlak tarief 
en een congestieheffi  ng op piektij-
den en op drukke wegen levert ver-

uit de grootste voordelen op in ter-
men van vermindering van de 
congestie. De onderzoekers komen 
aan een vermindering die tot boven 
de tien of zelfs twintig proceent kan 
oplopen.
Dreigen er dus ‘welvaartsverliezen’ 
bij bepaalde varianten van een kilo-
meterheffi  ng, voor de voordelen 
zijn de planbureaus intussen zeker 
niet blind. Beprijzing van het feite-
lijke weggebruik ontmoedigt het ge-
bruik van de auto. Een aantal weg-
gebruikers zal ervoor kiezen de auto 
minder vaak te gebruiken. Een reis 
kan worden afgezegd of er kan met 
openbaar vervoer of bijvoorbeeld 
de fi ets worden gereisd. Er zijn ook 
oplossingen op langere termijn, zo-
als verhuizen of het zoeken van an-
der werk.
  
Spitsheffi ng
Wordt een congestieheffi  ng in piek-
tijden op bepaalde drukke wegen in-
gevoerd, dan kan de automobilist 
omrijden of zijn rit op een ander 
tijdstip maken. Daarbij zijn vier 
groepen verkeersdeelnemers te on-
derscheiden, namelijk vrachtver-

keer, zakelijk verkeer, woon-werk-
verkeer en sociaal en recreatief 
verkeer. De laatste groep is het 
meest gevoelig voor een verhoging 
van hun reiskosten als gevolg van 
een kilometerheffi  ng. De eerste drie 
groepen zijn juist meer gevoelig 
voor de duur van hun reis en daar-
mee eerder gebaat bij een verkor-
ting daarvan door een congestiehef-
fi ng.

Spitsheffi ng
Het mag duidelijk zijn dat de voor-
keur van de planbureaus uitgaat 
naar een congestieheffi  ng op druk-
ke wegen tijdens de spits. Een vlak-
ke landelijke heffi  ng, zoals inder-
tijd onder ministers als Camiel 
Eurlings en eerder Karla Peijs werd 
voorbereid, helpt zeker tegen con-
gestie, maar heeft als bijeff ect dat 
veel mensen de auto laten staan, 
waardoor volgens de onderzoekers 
dus een aanzienlijk negatief wel-
vaartseff ect optreedt. Een nadeel 
heeft de congestieheffi  ng intussen 
ook weer. Want het wordt voor au-
tomobilisten lastig te bepalen op 
welke wegen en gedurende welke 

tijden ze een kilometertol moeten 
betalen.
Een congestieheffi  ng in de Rand-
stad is bij voorgaande plannen voor 
de kilometerheffi  ng ook wel eens 
aan de orde gekomen. Dat gebeurde 
onder meer tijdens het minister-
schap van Tineke Netelenbos (1998-
2002), die er de bijnaam ‘Tineke 
Tolpoort’ aan overhield. Het plan 
was in dit geval om rond de grote 
steden in de Randstad op drukke 
wegen tol te heff en naar tijd en 
plaats. Het liep stuk op hevige maat-
schappelijke weerstand. Daarna 
kwamen dus de meer landelijke va-
rianten in beeld, waartegen de weer-
stand minder groot was.
Onder het huidige kabinet komen 
er zeker geen voorstellen voor een 
kilometerheffi  ng, in welke vorm 
dan ook. Van Eijck, de voorman van 
de RAI, bepleit dat een volgend ka-
binet de plannen weer afstoft. Het 
zal intussen heel sterk afhangen van 
de samenstelling van dat kabinet of 
dit ook gebeurt. Het is zelfs ernstig 
de vraag of er in de Tweede Kamer 
wel een meerderheid voor te vinden 
zou zijn.

op de tekentafel?
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PORT INSIGHTS 
30 JUNI
Georganiseerd door ingenieurs- en 

adviesbureau DGMR en Port Soluti-

ons Rotterdam. Een bijeenkomst 

over de (binnen)haven van de toe-

komst en de betekenis van milieu, 

materieel en personeel.  

• dgmr.nl/portinsights.php

HAVENCONGRES ZEELAND
1 JULI
Er zijn veel ontwikkelingen in de 

Zeeuwse havens. Leden van de 

Zeeuwse havengemeenschap gaan 

in conclaaf over belangrijke aspec-

ten van de havenactiviteiten van 

Zeeland. 

• nieuwsbladtransport.nl/events

THE TALL SHIPS RACES 
7 T/M 10 JULI
Antwerpen staat deze dagen volle-

dig in het teken van zeilschepen. De 

mooiste en grootste zeilschepen

ter wereld starten aan de Schelde-

kaaien en in de omgeving van ’t

Eilandje een race naar Zuid-Europa.

• tsrantwerp.be

OLDTIMER TRUCKSHOW
9 JULI
Ruim 300 oldtimertrucks komen 

naar Stroe. Ze worden opgesteld op 

alfabet van eigenaars. Zelfs de aller-

eerste trucks worden verwacht. Met 

zeldzame merken als Bergmann, 

Mack, Autocar, Morris en meer. 

• ocvtrucks.nl

TRUCKSTAR FESTIVAL
30 EN 31 JULI
Met zo’n 2.200 vrachtwagens en 

ruim 55.000 bezoekers het aller-

grootste transportfeest van Europa. 

Simpelweg genieten van trucks is 

ieder jaar de kern van het Truckstar 

Festival.

• truckstar.nl/festival/info/

AGENDA

BINNENVAART  ‘Rotterdam moet zorgen voor uitstekende achterlandverbinding’

Een sterkere keten
vergt een stapje extra

Die verbreding is voortgekomen uit 
de steeds hogere eisen die de klan-
ten aan het vervoer van containers 
stellen, op het gebied van snelheid 
en betrouwbaarheid. ‘We moeten 
ook kunnen inspelen op calamitei-
ten, stremmingen van vaarwegen 
bijvoorbeeld. Nog niet eens zo heel 
lang geleden bleven de containers 
dan braaf aan boord staan, totdat de 
stremming was opgeheven. Tegen-
woordig worden ze snel van het 
schip gelost om toch verder te kun-
nen.’

Netwerk
De ontwikkeling van een bedrijf als 
Danser – maar er zijn meer voor-
beelden – geeft aan dat de binnen-
vaart zich heeft geïntegreerd in de 
keten. Van louter vervoer in op-
dracht van anderen naar onder-
deel van een netwerk, waar-
bij nauw wordt 
samengewerkt met 
andere partijen. 

FRANK DE KRUIF

Het containervervoer van afzen-
der naar ontvanger speelt zich af 
in een keten. De binnenvaart 
heeft zich daarin ontwikkeld tot 
een onmisbare schakel. Ben Mae-
lissa, directeur van Danser, pleit 
voor betere samenwerking tus-
sen de ketenpartijen. 
 
Hein Danser zag in de jaren zeven-
tig grote kansen in het vervoer van 
containers, besloot zich daarop te 
concentreren en begon met lijn-
diensten vanuit de haven van Rot-
terdam naar het achterland – de 
eerste was op Bazel. Dergelijke 
diensten onderhoudt het bedrijf 
nog steeds, als containerrederij met 
een eigen vloot, maar Danser is 
meer dan dat. Het bedrijf is veeleer 
een organisator van die diensten 
geworden, met de inhuur van sche-
pen van derden. Daarnaast regelt 
het voor klanten ook het vervoer 
van containers via andere modali-
teiten: over de weg en over het 
spoor. Dat laatste gebeurt door bij 
te laden of slots te nemen op trein-
diensten van anderen. ‘Vandaar dat 
de vlag ‘binnenvaartonderne-
ming’ de lading niet meer 
dekt’, zegt directeur Ben 
Maelissa. ‘We noemen 
ons liever contai-
neroperator.’

In het geval van Danser zijn dat on-
der meer European Gateway Servi-
ces (EGS), het achterlandproduct 
van ECT, en BCTN, exploitant van 
inlandterminals. ‘Wij hebben de af-
gelopen tien jaar veel in dat netwerk 
geïnvesteerd. Wij hebben als neu-
trale operator, zonder terminalbe-
langen, veel schepen op een geogra-
fi sch klein gebied varen. Die kunnen 
we goed inzetten om allerlei fl uc-
tuaties in volumes voor klan-
ten en partners op te van-
gen. Die evolutie 
hebben we doorge-
maakt.’

Vanzelf is dat 
uiteraard niet ge-

gaan. Eerst breidde 
Danser zijn aandeel in 

het vervoer tussen Rotter-
dam en Antwerpen uit door de 

overname van Eurobarge van rede-
rij Nedlloyd. Vervolgens kreeg het 
bedrijf verkoopkantoren in het ach-
terland door acquisities in Zwitser-
land en Frankrijk. Die lokale kanto-
ren zijn vooral belangrijk voor het 
aantrekken van merchant haulage, 

spelen nationale senti-
menten een onderge-

schikte rol. De beslissers 
over de stromen, rederijen aan 

de ene kant en expediteurs en ver-
laders aan de andere kant, zijn in-
ternationale bedrijven. Het achter-
landvervoer van en naar de haven 
moet kwalitatief gewoon goed zijn 
geregeld, tegen een goede prijs. 
Door zijn schaalgrootte – zowel op 
de zeeterminals als in het achter-
land – kan Rotterdam een goede 
prijs bieden. Rotterdam heeft daar-
door een enorm goede positie, 
maar daarin schuilt het gevaar van 
zelfgenoegzaamheid, vindt Maelis-
sa. ‘We zeggen het in Rotterdam re-
gelmatig tegen elkaar: niet te veel 
focussen op onze ligging en onze 
omvang, niet te veel ervan uitgaan 
dat ook onze klanten dat allemaal 
vanzelfsprekend vinden. Maar het 
zit toch een beetje in ons, en we 
moeten er aan werken om in te 
zien dat het een keiharde slag is. 
Waarbij inmiddels wel bewezen is 
dat Antwerpen ook voor de groot-
ste schepen een geduchte concur-
rent is. En rederijen veel makkelij-
ker dan vroeger schepen omleiden. 
Dus je moet de positie die je hebt 
echt waarmaken. En dat kan. Maar 

lading die door expedi-
teurs wordt geregisseerd, 

en van continentale lading. 
Die laatste vervoert Danser ook 

rechtstreeks in opdracht van verla-
ders, al is dat nog mondjesmaat.
Voor zowel inkomende als uitgaan-
de lading werkt Danser zowel in 
Rotterdam als op Antwerpen, dus 
heeft Maelissa goed zicht op de 
sterke en zwakke punten van beide 
havens. En op de cultuurverschil-
len, de manier waarop spelers in de 
havens zich opstellen. ‘Nederlan-
ders zijn heel uitgesproken en leg-
gen alles op tafel. Vlamingen zijn 
wat omzichtiger, maar werken er 
meer in stilte onderling hard aan 
om tot oplossingen te komen.’
 
Zelfgenoegzaamheid
In het moderne containervervoer 
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Je moet echt met de poten in de 

markt staan.

dan moeten we met 
zijn allen een paar 

stappen extra doen.’
En daar ontbreekt het 

nog wel eens aan, meent 
Maelissa. Hij hoeft niet eens 

zo ver terug in de tijd. Vorig jaar 
nog liepen de wachttijden bij de 
containerterminals in Rotterdam 
hoog op, waarvan met name de bin-
nenvaart de dupe was. ‘We spelen 
met vuur als we dit soort inciden-
ten niet onder controle krijgen. Ik 
vind dat een groot gevaar voor de 

toekomst. We zullen ervoor moe-
ten zorgen dat onze verbindingen 
met het achterland uitstekend ge-
regeld zijn. Alleen als we dat goed 
doen, blijven we een rol van bete-
kenis spelen.’ 
 
Aan de bel trekken
Alleen met optimale binnenvaart- 
en spoorverbindingen kan de haven 
zijn positie in het achterland behou-
den en misschien zelfs verstevigen. 
Beide modaliteiten kunnen daaraan 
bijdragen, aldus Maelissa, al ziet hij 
het spoor op dit moment ‘verschrik-
kelijk achterblijven’. ‘Ik vind dat 
heel zorgelijk. Ik hoop dat als na 
2020 de aansluiting van de Betuwe-
route gereed is, het nog niet te laat 
is.’
Rotterdam streeft naar versterking 
van het achterland naar Zuid-Duits-
land. Danser bedient op het spoor 
München en Nürnberg, op treinen 
van partner EGS. ‘Het is goed dat 
Rotterdam in Zuid-Duitsland nu 
met representatives aan het werk is. 

Je moet echt met de poten in de 
markt staan. Duitse verladers den-
ken er doorgaans helemaal niet over 
na dat het misschien ook over Rot-
terdam kan.’ 
De blik is traditioneel gericht op 
het oosten, maar er zijn ook nog 
een Schelde en een Seine. ‘Toen wij 
in 2013 een Franse partij overna-
men, kwamen wij in het bezit van 
een lijndienst van Antwerpen naar 
Lille. Eerlijk gezegd was het ons te 
doen om de kantoren aan de Rijn, 
maar dit moesten we erbij nemen. 

Het duurde een jaar voordat ik er-
achter kwam dat die dienst hele-
maal niet zo oninteressant is. Ze-
ker als in de toekomst ook nog het 
kanaal Seine-Noord wordt aange-
legd.’
Voor de Nederlandse container-
binnenvaart is Noord-Frankrijk 
nog vrij onbekend terrein. ‘Toen 
we daar begonnen, werd mij ge-
zegd: Het is alleen een importbe-
stemming, er is geen export. In-
middels doen we er al meer 
export- dan importcontainers. Dus 
er is altijd beweging. Als je dat kip-
ei-verhaal doorbreekt, kunnen er 
allerlei onvermoede zaken gebeu-
ren.’ Daarom trekt Maelissa zich 
ook weinig aan van het oordeel dat 
Antwerpen voor Franse lading nu 
eenmaal de haven is. ‘Dat klinkt lo-
gisch, maar ik ben toch zo eigen-
wijs om te geloven dat het niet 
waar hoeft te zijn. We zien bijvoor-
beeld containers voorbijkomen 
waarvan de Bill of Lading op Ant-
werpen staat, maar die in Rotter-

dam van het zee-
schip worden gelost. 
Wij brengen ze vervolgens 
naar Antwerpen, van waaruit ze op 
een auto naar Noord-Frankrijk 
gaan. Het is maar een voorbeeld, en 
ik zal niet zeggen dat het heel veel 
voorkomt, maar er zitten nog im-
perfecties in de keten, die we er uit 
kunnen halen als we de moeite ne-
men – en die moeite moeten we ne-
men.’
 
Dit is een ingekorte versie van een ar-
tikel dat eerder deze maand verscheen 
in het boek Teureka! van Dr. Klara 
Paardenkooper.

Bent u iemand? www.nieuwsbladtransport.nl/service/personalia

MANAGER SITE LOGISTICS
Ben jij als ervaren Site Logistics 

Manager een betrouwbare coach 

voor je teamleden en als LEAN 

Specialist een effectieve Change 

Manager? 

Rockwool 
Opleidingsniveau: hbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Roermond

TRANSPORT PLANNER
Jouw uitdaging is het optimalise-

ren van de planning. Hierbij focus 

je je op de productie per auto/

chauffeur, met een optimale 

marge en servicegraad als doel.

Rutges Cargo
Opleidingsniveau: mbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Schiphol

KAPITEIN EN BEMANNING 
TYPE C ONTGAS BARGE
GreenPoint heeft een dedicated 

tankerbarge type C gebouwd dat 

in de Rotterdamse havenbekkens 

zorg gaat dragen voor het 

ontgassen van lichters, landtanks 

en assisteren bij Board Board 

operaties. Voor deze innovatieve 

techniek en service zoeken wij 

een bemanningslid bij voorkeur 

met ADN-C papieren.

BFT
Werkverband: fulltime

Locatie: Rotterdam

INTERNATIONAAL 
TRANSPORTPLANNER 
Wil jij als Transportplanner een 

belangrijke spil zijn in het 

plannen en aansturen van 

intermodale transporten van 

vloeibare levensmiddelen? Dit is 

dé kans! 

H&S Group 
Opleidingsniveau: mbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Oss

TRANSPORT PLANNER 
Heb jij je HBO opleiding richting 

Logistiek afgerond en wil jij graag 

aan de slag als Transport Planner 

bij een van de grootste werkge-

vers van Midden-Limburg? 

Rockwool
Opleidingsniveau: hbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Roermond

JR. SUPPLY CHAIN 
CONSULTANT 
Boeit jou het verder professionali-

seren van Supply Chain processen 

van internationale ondernemin-

gen? En wil jij hieraan een sterk 

inhoudelijke en klantgerichte 

bijdrage leveren? 

CLX logistics 
Opleidingsniveau: hbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Eindhoven

nieuwsbladtransport.nl/vacatures

NT VERLOOT TEUREKA!
NT Publishers verloot onder de 

lezers van Nieuwsblad 
Transport twee exemplaren 

van het boek Teureka! van 

Klara Paardenkooper. Als u mee 

wilt dingen naar een exem-

plaar, stuur dan een mailtje 

naar redactie@nieuwsblad-
transport.nl

NIEUWSBLAD TRANSPORT  22-28 JUNI 2016



24 De Marge

Joost van Roost, president-directeur 
Benelux van ExxonMobil, in het FD.

Er is voor het 
vrachtverkeer nog 
geen alternatief 
voor diesel.

QUOTE VAN DE WEEK

Joost van 
Benelux v

Er is 
vrach
geen
voor

QUOOOOOOOTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  DE WE  VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN D

COLUMN

Ze hadden afgesproken op het Geert Wildersplein, hoek Marine 
le Penweg. Onder zijn paraplu, het was een dag vol regen, stond 
Henk haar op te wachten. Om drie over vijf, precies volgens de 
dienstregeling, meldde bus 28 zich en verscheen Ingrid op het 
trottoir. Wat een weer, zei ze. Ja, zei Henk, gratis bijgeleverd. 
Wat een reis, zei ze, ik heb wel drie keer mijn paspoort moeten 
laten zien. Ze wandelden naar Grand Café Haider en bestelden 
een robustakoffi  e, omdat koffi  ebonen van de soort arabica 
sinds jaren verboden waren.

Dit is nou niet precies wat we twintig jaar geleden gedacht had-
den toen we naar Almere verhuisden, merkte Ingrid op. Nee, 
fl uisterde Henk, maar pas je een beetje op je woorden? De mu-
ren hebben oren en ik zie een paar tafeltjes verderop een man 
met fl aporen zitten die best eens van de Dietse Veldwachterij 
kon zijn. Na een kwartier werd de koffi  e gebracht, door een 
narrige ober. Op het schoteltje had zich een voetbad ontwik-
keld waarin het papier om het suikerklontje bruin werd.

Denk jij nog wel eens terug aan de tijd dat we in Europa vrij 
verkeer van mensen en goederen hadden, vroeg Ingrid. Meer 
dan een keer per dag, antwoordde Henk. Je herinnert je toch 
nog wel dat ik olijven uit Griekenland importeerde? Gouden 
handel was dat. Maar al snel na de Grote Verandering werd het 
verboden, omdat de Grieken hun schulden niet terugbetaalden. 
Kort daarna raakten we ons huis kwijt. Ook al omdat op die 
plaats het Partijkantoor moest komen.

Je bedoelt het Bewegingsbureau, verbeterde Ingrid. We hebben 
in dit land geen partijen meer, alleen maar de Beweging. Dat 
begon in Engeland, in 2016, weet je nog? Eerst hadden ze daar 
die nette premier Cameron. Maar toen die het referendum 
verloor, werd hij afgezet en snel daarna zag je op elke straat-
hoek Ukip-vlaggen. ‘Out’ bleek trouwens voor iets heel anders 
te staan. Van de ene dag op de andere werden vreemdelingen 
buiten gezet.

Ze dronken hun koffi  e op en legden zesduizend gulden op het 
tafeltje. Laat het wisselgeld maar zitten, zeiden ze tegen de 
verveelde ober. Onder Henks paraplu schuifelden ze naar hun 
huurkazerne aan het Pyke Kochplantsoen, in de Verdinasowijk. 
In 2016 had het allemaal nog goed kunnen gaan, verzuchtte 
Ingrid. Ja, zei Henk, en hij ontgrendelde de deur.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Op de koffie

Minister De Boer 
(Milieubeheer) vindt 
dat ze voldoende 
soepelheid heeft be-
tracht om een com-
promis over de toe-
komst van vliegveld 
Maastricht-Aachen 
Airport (Beek) mo-
gelijk te maken. Ver-
dere concessies zijn niet te ver-
wachten, zei ze zaterdagmiddag 
voor de Vara-radio. Volgens de mi-
nister besluit het kabinet waar-
schijnlijk pas in de zomer over de 
Limburgse luchthaven.
In het kabinet bestaat verdeeldheid 
over de uitbreiding van de luchtha-
ven met een oost-westbaan. Vol-
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Geen concessies vliegveld Beek
18 juni 1996

i

te mate aan het begin 
van de nacht of aan 
het begin van de 
vroege ochtend 
vluchten toestaan, 
maar dan alleen met 
passagiers. Vracht-
vluchten, die meer 
herrie maken, blijven 
uit den boze. 

Jorritsma vroeg eerder aan de lucht-
haven Schiphol of deze kan samen-
werken met Beek om het al jaren 
slepende politieke confl ict uit de 
wereld te helpen. Beide luchthavens 
zien mogelijkheden tot samenwer-
king, maar dan zijn circa 1500 nacht-
vluchten noodzakelijk, zo oordelen 
ze.

gens onder anderen minister Jor-
ritsma (Verkeer) is een rendabele 
exploitatie alleen mogelijk als er 
ook ’s nachts gevlogen mag worden. 
De Boer, eerst verklaard tegenstan-
der van nachtvluchten, liet na een 
bezoek aan Beek al weten dat ze 
enigszins tegemoet wil komen aan 
haar VVD-collega. Ze wil in beperk-

Nogg nnieeett ooonline?

PRRRROOOOEEEF www.nieuwsbladtransport.nl/probeer

5 wekenvoor slechts
€15,-

Er waren tegenvallers. De startbaan 
bleek in slechte staat en moest voor 
ongeveer 13 miljoen euro gereno-
veerd worden – nog los van de on-
derhoudskosten van het complex, 
die op 3 miljoen euro per jaar ge-
schat worden. ‘Het is zoals het is’, 
verzucht Pang in de fi lm. ‘Het heeft 
geen zin mensen de schuld te geven 
van het fi asco.’

MELS DEES

De onderhandelaars die zich be-
zighouden met een mogelijke ver-
koop van de Duitse vrachtlucht-
haven Hahn Airport zouden 
natuurlijk contact kunnen opne-
men met het dagelijks bestuur 
van ADO Den Haag, als ze willen 
weten hoe het is een Chinese ei-
genaar te hebben. Nog eff ectiever 
is wellicht te kijken naar de fi lm 
Parchim International.
 
In 2007 kocht Jonathan Pang, een 
rijke Chinees, de luchthaven van 
Parchim. Hij droomde van het bou-
wen van een internationale hub 
voor vrachtverkeer. Dat lukte niet, 
maar het leverde genoeg stof op 
voor een boeiende fi lm. 
‘Ik ben een Parchimer’, zegt Pang in 
een toespraak voor medewerkers 
van de luchthaven, kort nadat hij 
voor 30 miljoen euro de voormalige 
Russische militaire luchthaven 
kocht. Het complex ligt in Mecklen-
burg-Voor-Pommeren, een gebied 
in de voormalige DDR.

Toegevoegde waarde
Pang bruist van de plannen en dro-
men. Zijn grootste wens is uit Par-
chim een hub te maken ‘die toege-
voegde waarde kan leveren’. Hij wil 
dat producten ter plaatste geassem-
bleerd of gemonteerd worden. Par-
chim zou moeten uitgroeien tot een 
internationale aircargo hub voor 
transport tussen China, Europa en 
Afrika. Pang wil 47 miljoen investe-
ren, onder meer in een groot distri-
butiecentrum en een bedrijvenpark.
 
Geen lading
Jonathan Pang is in China groot ge-
worden met zijn onderneming 
Linkglobal Logistics. Als dienst-
verlener is het bedrijf actief voor 
meer dan dertig luchtvaartonder-
nemingen wereldwijd, waaronder 
Egypt Air, Air China en TAAG An-
gola Airlines. In China is Pang suc-
cesvol, maar in Duitsland wil het 

niet erg lukken. ‘Er is in drie jaar 
tijd geen gram lading getranspor-
teerd’, heet het in de fi lm. Pang be-
dacht in de bijna tien jaar de ene vi-
sie na de andere. Zo wilde hij 
vrachtstromen op laten bloeien 
tussen Parchim en de havens van 
Sjanghai en Hamburg. Ook moest 
de luchthaven uit kunnen groeien 
tot een logistiek park.

LUCHTHAVEN  Geen gram lading via Parchim airport

In de dromen van Pang was dit een internationale aircargo hub.

Parchim, the movie
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