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E-SCRAPPING  Japanners zetten fors in op recycling van elektronica-onderdelen

ROB MACKOR

Het Japanse Mitsubishi inves-
teert 35 miljoen euro in een  inza-
melings- en inspectiecentrum 
voor e-scrapping, het winnen van 
waardevolle metalen uit printpla-
ten en ander elektronische com-
ponenten.

Het Nederlandse dochterbedrijf 
MM Metal Recycling heeft een over-
eenkomst gesloten met Haven-
schap Moerdijk voor de ontwikke-
ling van het centrum op een drie 
hectare grote locatie in de Brabant-
se haven,  dat gaat dienen als Euro-
pees inzamelingspunt. In Moerdijk 
worden de aangevoerde partijen be-
monsterd en na goedkeuring naar 
Japan doorgevoerd.

niet bekend. Het centrum moet be-
gin volgend jaar operationeel zijn 
en levert naar verwachting zo’n vijf-
tig nieuwe arbeidsplaatsen op. Het 
Japanse handelshuis Hanwa partici-
peert overigens voor 10% in het pro-
ject.
Directeur Ferdinand van den Oever 
van Havenschap Moerdijk is blij 
met de komst van het nieuwe be-
drijf: ‘De vestiging van MMC sluit 
goed aan bij onze ambitie om het re-
cyclingcluster, en daarmee de circu-
laire economie, verder te verster-
ken’, laat hij in een persbericht 
optekenen. De Brabantse Ontwik-
kelingsmaatschappij Rewin en het 
investeringsagentschap NFIA heb-
ben Moerdijk ondersteund bij het 
binnenhalen van MM Metal Recy-
cling.

de componenten door een cascade 
van fornuizen gaan, volledig emis-
sieloos is. Het proces zou ook goed-
koper zijn dan bestaande recycling-
technieken.
Bovendien zou er, anders dan bij 
conventionele technieken, geen ge-
vaar voor lekkage van zwavelzuur-
verbindingen bestaan. Het bedrijf 
heeft een systeem ontwikkeld waar-
bij de verschillende ovens met el-
kaar zijn verbonden, zonder dat de 
producten aan de buitenlucht wor-
den blootgesteld. 
De monsters die in Moerdijk wor-
den genomen, gaan voor analyse per 
luchtvracht naar Japan. Goedge-
keurde partijen worden vervolgens 
per schip afgevoerd en in Naoshima 
en Onahama verwerkt. Hoe groot 
die ladingstromen zullen zijn, is nog 

Mitsubishi Materials Corporation 
(MMC) heeft de afgelopen jaren 
twee verwerkingsfabrieken ge-
opend in de Japanse havenplaatsen 
Naoshima en Onahama, met een 
gezamenlijke capaciteit van 
140.000 ton per jaar. Daar wordt 
onder andere goud, zilver en koper 
uit de afgedankte elektronica te-
ruggewonnen. In de Verenigde Sta-
ten is twee jaar geleden al een inza-
melingscentrum voor de 
Noord-Amerikaanse markt opge-
zet.

Luchtvracht
MMC, met een balanstotaal van 
omgerekend 1,2 miljard euro, heeft 
de recycling-technologie in eigen 
beheer ontwikkeld. De Japanse 
groep claimt dat het proces, waarbij 

Infographic: Barry Hage

Mitsubishi gaat vanuit 
Moerdijk op goudjacht

Goederenvervoerders over 

het spoor zijn tevreden over 

het nieuwe systeem voor de 

vaststelling van gebruikersver-

goedingen dat staatssecretaris 

Sharon Dijksma van Infrastruc-

tuur en Milieu wil invoeren.

Dijksma heeft aan de Tweede 

Kamer laten weten de ge-

bruiksvergoeding voortaan te 

willen vaststellen aan de hand 

van Europese regelgeving. De 

methodiek zal aansluiten bij de 

Duitse praktijk. Volgens Konink-

lijk Nederlands Vervoer (KNV) 

belooft het nieuwe systeem 

stabiliteit en voorspelbaarheid 

van de tarieven.

Spoorsector blij met 
gebruiksvergoeding
SPOOR

miljoen 

vierkante 

meter aan 

logistiek 

vastgoed 

is er dit jaar opgenomen. Dat is 

een record, zegt makelaar DTZ 

Zadelhoff. De omvangrijkste 

transacties hadden plaats op 

Park 15, het bedrijventerrein in 

Overbetuwe nabij Nijmegen. 

Daar verrijzen distributiecentra 

van meer dan 60.000 vierkante 

meter elk voor supermarkt-

keten Lidl en voor logistiek 

dienstverlener Nabuurs. 

1,4 
Logistiek vastgoed 
breekt record

De VVD is het getalm over het 

al dan niet toestaan van private 

beveiliging op koopvaardijsche-

pen zat. De liberalen komen 

met een initiatiefwet die deze 

beveiliging mogelijk moet 

maken, ook al is coalitiepartner 

PvdA er steeds niet voor te por-

ren geweest. Het voorstel kan 

al bijna naar de Raad van State 

voor advies. Redersorganisatie 

KVNR en vakbond Nautilus 

International zijn blij met het 

initiatief. Nederland is een van 

de weinige landen die nog geen 

private beveiliging toestaan.  

Wetsvoorstel over
private beveiliging
PIRATERIJ

‘Toegevoegde 
waarde van belang’

Luchtvracht blijft 
onbelicht

Toegankelijkheid 
is cruciaal
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‘Er is nog capaciteit 
op de rivier’
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COMMENTAAR

Directeur Jan Boeve van Transport en Logistiek Nederland 
(TLN) uitte onlangs in deze krant een duidelijke wens voor 
het nieuwe kabinet dat na de verkiezingen van volgend jaar 
gevormd wordt. ‘Geef Rotterdam en Schiphol de ruimte die ze 
nodig hebben om onze mainports te kunnen blijven.’ Zo hoopte 
Boeve dat blijvend geïnvesteerd zou worden in deze econo-
mische motors van de Nederlandse economie, bijvoorbeeld 
in innovatie bij de douane. ‘Zorg ervoor dat bedrijven die echt 
iets toevoegen aan de Nederlandse economie, welkom blijven 
in die twee mainports. Anders verliezen we internationaal aan 
kracht’, luidde de duidelijke mening van de voorman van TLN.
In dat kader is het opvallend te noemen dat de Raad voor de 
Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) er in zijn nieuwe advies 
aan de regering voor pleit om het bijna dertig jaar oude main-
portbeleid bij het oud vuil te zetten en zich meer te concen-
treren op een nieuw stimuleringsprogramma waar vooral de 
sterk groeiende Brainport Regio Eindhoven en de bloeiende 
IT-sector rond Amsterdam Internet Exchange de speerpunten 
moeten vormen onder de weinig bevlogen naam ‘Strategie 
Vestigingsklimaat 2040’.

Dat er verbreding en vernieuwing van de bijna dertig jaar oude 
mainportstrategie nodig is, onderschrijven ook de hoofdrolspe-
lers in deze zaak: het Rotterdamse havenbedrijf en luchthaven-
beheerder Schiphol. Ook zij zien ruimte voor verbetering en  
herijking, maar dan wel in het kader van een mainportbeleid  
nieuwe stijl. Dat hebben zij ook bepleit in het voortraject, maar 
die context hebben de samenstellers uit het eindrapport gehou-
den. Terecht zijn Schiphol en het Rotterdamse havenbedrijf er 
dan ook verbolgen over dat de Rli pleit voor het afschaff en van 
het oude en bijzonder succesvolle mainportbeleid. Vraag het 
maar aan de buitenlandse concurrentie.  

Het zou dan ook een goede zaak zijn in het kader van een ver-
nieuwd mainportbeleid de goede zaken van de oude logistieke 
strategie mee te nemen en aan te vullen met nieuwe speerpun-
ten. Daar pleiten ook de huidige twee mainports voor, zonder 
de focus te verliezen op het feit dat de logistieke activiteiten 
een goudmijn zijn en blijven voor Nederland. Wat let de nieuwe 
plannenmakers in te zetten op bijvoorbeeld vier mainports of 
economische clusters: Schiphol, Rotterdam, innovatie (Eind-
hoven) en IT (Amsterdam). Elke sector heeft zo zijn eigen eco-
nomische waarde en kan de slagkracht van de BV Nederland als 
geheel in de wereld versterken. Blijf dus af van de paar parels 
die wij nog hebben. 

JOHN VERSLEIJEN
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Maak vier mainports 
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AAR
INTERVIEW  MICHAEL GROSCHEK, MINISTER NOORDRIJN-WESTFALEN

DVZ / MELS DEES

Michael Groschek ziet geen riva-
liteit tussen Hamburg/Bremen 
enerzijds en Rotterdam/Antwer-
pen anderzijds. ‘Grote concur-
renten zijn tegenwoordig snel-
groeiende havens, zoals Istanbul.’

Wat zijn de grootste uitdagingen 
voor de verkeerspolitiek in Noord-
rijn-Westfalen?
Natuurlijk moeten we maatregelen 
tegen de fi les op weg en spoor ne-
men, maar daarnaast moeten we 
vooral ook de vrij beschikbare capa-
citeit op het water benutten. De in-
frastructuur van Noordrijn-Westfa-
len is zo goed als maximaal benut. 
Elke storing, of die nu door een on-
geval of door wegwerkzaamheden 
wordt veroorzaakt, levert automa-
tisch fi les op.

Waar ligt de oplossing?
Het is voor partijen altijd interes-
sant nieuwe infrastructuur te bou-
wen, in plaats van de bestaande in-
frastructuur te onderhouden. We 
moeten echter nadrukkelijk repare-
ren wat er allemaal kapotgegaan is, 
zoals bruggen in de snelwegen. Ik 
ben blij dat in het onlangs gepresen-
teerde Bundesverkehrswegeplan 
gekozen wordt voor onderhoud, bo-
ven nieuwbouw. Daarnaast moeten 
we verder gaan met het oplossen 
van fl essenhalzen bij weg en spoor.

Waar hoopt u op nieuwbouw?
Als het gaat om het wegverkeer, dan 
hebben we absoluut een extra brug 
over de Rijn nodig om de ring rond 
Keulen te ontlasten. Ik denk daarbij 
aan een nieuwe brug in het zuiden 
van Keulen. De brug moet niet al-
leen een weg- maar ook een spoor-
verbinding over de rivier zijn. Er 
wordt daarnaast fors geïnvesteerd 
in het goederenvervoer per spoor. 

Er wordt in het Bundesverkehrs-
wegeplan met geen woord gerept 
over de IJzeren Rijn.
Daarover worden inderdaad geen 
defi nitieve uitspraken gedaan. De 
IJzeren Rijn heeft zich helaas tot 
een bijna oneindig verhaal ontwik-
keld. Dat komt vooral doordat, om 
het diplomatiek te formuleren, 

onze buren België en Nederland het 
lastig vinden om tot een gemeen-
schappelijk standpunt te komen. 
Dit thema zal ons beslist nog jaren-
lang bezighouden.
Een opening is wellicht wel gepre-
senteerd, doordat nu ook de moge-
lijkheid onderzocht wordt om het 
traject Venlo-Kaldenkirchen-Vier-
sen-Rheydt te versterken. Via dat 
tracé zouden meer goederen over 
het spoor vanuit Antwerpen naar de 
Rijn-Roer-regio vervoerd worden. 
Om positief te eindigen: de verlen-
ging van de Betuwelijn van Emme-
rich naar Oberhausen is in volle 
gang.

Voor de inwoners langs het traject 
is dat minder positief, toch?
Pas als het derde spoor aangelegd is, 
kan echt werk gemaakt worden van 
geluidwerende maatregelen. 
Het derde spoor is overigens een 
bijzonder gewild project door de re-
gering van de deelstaat Noordrijn-
Westfalen. Zonder de eigen bijdrage 
van de deelstaat van 450 miljoen 
euro zouden geluidwerende maat-
regelen niet of nauwelijks gereali-
seerd worden.

Wat speelt er in de binnenvaart?
Het Bundesverkehrswegeplan voor-
ziet in een investeringsvolume van 
in totaal 1,03 miljard euro. Er is nog 
capaciteit op het water en die willen 
we door het aanleggen van goede 
voorzieningen maximaal kunnen 
benutten.

Speelde de concurrentie tussen de 
Noord-Duitse havens en die in Ne-

derland en België volgens u een gro-
te rol bij het vaststellen van het 
Bundesverkehrswegeplan?
Veel mensen hebben inmiddels be-
grepen dat het er al lang niet meer 
om gaat Hamburg en Bremen tegen 
Rotterdam en Antwerpen uit te spe-
len. We moeten Noordwest-Europa 
als één logistiek centrum zien. Gro-
te concurrenten zijn tegenwoordig 
snelgroeiende havens zoals Istan-
bul.
Noordrijn-Westfalen wil een logis-
tieke draaischijf voor heel Europa 
zijn. Daarom kijken we ook nadruk-
kelijk naar Azië en het Midden-Oos-
ten. De haven van Duisburg werkt 
daarbij nauw samen met Turkse 
partners. Via Turkije willen we nau-
we contacten onderhouden met bij-
voorbeeld Iran.

Een heel ander onderwerp: de eco-
combi.
De rood-groene coalitie in Noord-
rijn-Westfalen heeft in het regeer-
akkoord vastgelegd dat we eerst de 
resultaten van alle pilots afwachten. 
Die resultaten verwachten we eind 
2016. Tot dat moment wijzen we het 
rijden met deze vrachtwagens af. 
Dat betekent niet dat we niet inno-
veren op de weg. Ik wil nadrukkelijk 
de ontwikkeling van de streetscoo-
ter noemen, een elektrisch aange-
dreven voertuig waarmee pakketjes 
kunnen worden bezorgd. Dat vind 
ik een voorbeeldproject. Ik vind het 
van groot belang dat in de steden 
gezocht wordt naar milieuvriende-
lijke transportoplossingen.

Tot slot de luchthavens. Komt er 
een nachtvluchtverbod voor de 
luchthaven van Keulen/Bonn?
Dit vliegveld is een internationale 
logistieke draaischijf en zorgt er 
mede voor, door de goede ligging 
van de luchthaven en de excellente 
infrastructuur eromheen, dat
Noordrijn-Westfalen een interes-
sante vestigingslocatie is. In Duits-
land heeft naast Keulen/Bonn al-
leen Leipzig een vergunning voor 
nachtvluchten. Als exportnatie 
heeft Duitsland luchthavens nodig 
waar ’s nachts gevlogen kan wor-
den. Een stopzetten van deze ver-
gunning is daarom absoluut niet 
aan de orde.

‘De IJzeren Rijn houdt
ons nog jaren bezig’
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‘Pioneering Spirit’ vaart 
volgende maand uit

CSCL heet nu Cosco 
Shipping Development

Frankrijk controleert
op minimumloon

Jumbo least bestel-
wagens thuisbezorgen

OFFSHORE
Allseas wil volgend maand be-

ginnen met de verwijdering van 

het YME-olieproductieplatform 

van Repsol op de Noordzee. De 

bovenbouw van het vroegere Ta-

lisman/SBM-platform zal wor-

den afgevoerd naar het Noorse 

eiland Lutelandet, waar Veolia 

een enorme sloopfaciliteit voor 

offshore-constructies heeft in-

gericht. Volgens woordvoerder 

Jeroen Hagelstein zal de ‘Pionee-

ring Spirit’ dit zomerseizoen 

geen andere commerciële klus-

sen uitvoeren.

LIJNVAART
CSCL verandert zijn naam in Cos-

co Shipping Development als on-

derdeel van de fusie tussen de 

China Shipping Group en Cosco. 

Door de fusie van de twee Chi-

nese staatsrederijen tot China 

Cosco Shipping Corporation is 

CSCL veranderd van een contai-

nerrederij in een scheepseige-

naar en fi nancieel dienstverle-

ner. Binnen de groep neemt het 

bedrijf het ‘fi nancial industry 

cluster’ voor zijn rekening.

ARBEIDSMARKT
Frankrijk beloofde niet meteen 

streng te zullen controleren op 

de naleving van het wettelijk mi-

nimumloon. Maar 1 juli, de dag 

van invoering, dreigde voor een 

Nederlandse vervoerder al een 

boete. De chauffeur werd ten 

zuiden van Lyon staande gehou-

den en had geen detacherings-

attest bij zich. De controleurs 

wilden een boete opleggen van 

1.500 euro. Transport in Nood 

wist de boete af te wenden.

WEGVERVOER
Supermarktketen Jumbo least 

150 bestelbussen voor het thuis 

bezorgen van boodschappen. 

Het gaat om wagens van het 

merk Renault Master met een 

speciale opbouw die is ontwik-

keld door Vermeulen Conversi-

ons. De laadruimte heeft een 

lage instap en biedt voldoende 

stahoogte. Jumbo begon vorig 

jaar met de thuisbezorging van 

via het web bestelde boodschap-

pen.

KORT

IT-sector rond Amsterdam. 
Volgens het havenbedrijf merkt Rli 
terecht op dat in de Rotterdamse 
haven niet alleen moet worden ge-
keken naar groei van volumes en in-
frastructuur, maar is de slotsom 
niet juist. ‘Ontwikkelingen als kli-
maatverandering, energietransitie 
en digitalisering maken een main-
portbeleid 2.0 juist nu noodzake-
lijk’, aldus het havenbedrijf. De 
luchthaven Schiphol kan zich ‘ten 
dele vinden’ in het advies van de 
Raad, maar wijst het advies af dat er 
straks geen apart mainportbeleid 
meer nodig is. ‘Door de sterke inter-
nationalisering is het belang van de 
mainport Schiphol als vestigings-
plaats economisch en sociaal alleen 
maar toegenomen voor zowel wel-
vaart als het welzijn van mensen.’

JOHN VERSLEIJEN

De Raad voor de Leefomgeving en 
Infrastructuur (Rli) trekt de ‘ver-
keerde conclusie’ door in het re-
cente advies aan het kabinet de 
afschaffi  ng van het bijna dertig 
jaar oude mainportbeleid te be-
pleiten. 
 
Dat stelt het Havenbedrijf Rotter-
dam (HbR) in een reactie op het ad-
vies aan het kabinet. Volgens de Rli 
vormen Schiphol en de Rotterdam-
se haven niet langer de motor van 
de Nederlandse economie en levert 
een apart mainportbeleid relatief 
weinig op. Het volgende kabinet 
zou dan ook de aandacht meer moe-
ten richten op de snelgroeiende 
Brainport Regio Eindhoven en de 

neel gedomineerd door Europese, 
maritiem georiënteerde naties. De 
top-10 van 2015: Zweden (5 in 2014), 
het Verenigd Koninkrijk (8), Frank-
rijk (1), Denemarken (7), Noorwe-
gen (4), België (18), Hongkong (2), 
Bahama’s (3), Italië (10) en Singa-
pore (11).
Onderaan bungelt, eveneens per 
traditie, een bont gezelschap van 
exotische namen. Net als in 2015 
staan Tanzania en Moldavië op de 
twee laatste plaatsen. Bijna één op 
de vijf geïnspecteerde Tanzaniaan-
se schepen liep tegen een uitvaar-
verbod aan; voor Moldavische sche-
pen was dat één op de zeven. Verder 
staan op die ‘zwarte lijst’: Togo. de 
Comoren, Cook Eiland, Dominica, 
Cambodja, Belize, Saint Kitts, Saint 
Vincent en Sierra Leone.

ROB MACKOR

Nederland is er vorig jaar, voor 
het eerst in vier jaar, geslaagd te 
klimmen op de witte lijst van Port 
State Control (PSC) van scheeps-
vlaggen, en wel van de negentien-
de naar de twaalfde plaats.

Daarmee komt de doelstelling van 
minister Schultz, een plek in de top-
10, weer in zicht. Nederland viel 
daar in 2012 uit en stond in 2013 en 
2014 op de negentiende plek. PSC, 
een inspectiestelsel dat vooral in 
Europa is ingevoerd, stelt de rang-
lijst jaarlijks op aan de hand van het 
aantal schepen dat een uitvaarver-
bod krijgt opgelegd, omdat ze man-
kementen vertonen.
De top van de lijst wordt traditio-

SCHIPHOL/ROTTERDAMPORT STATE CONTROL

Geen mainportbeleid 
is verkeerde conclusie

Nederlandse vlag 
weer richting top-10

Dobrindt wil bedrijfsleven zekerheid

bieden over investering in ecocombi.

feur, geen negatief eff ect hebben op 
de verkeersveiligheid. Ook snoepen 
ze geen lading af van het spoor. Ze 
bevorderen juist het intermodaal 
vervoer, doordat ze het wegtraject 
goedkoper maken.
Daarom wil Dobrindt binnenkort 

een besluit nemen over de defi nitie-
ve toelating van ecocombi’s. Hij wil 
dat het bedrijfsleven zekerheid 
heeft over de investering in eco-
combi’s op de lange termijn. Er ne-
men nu 59 bedrijven aan de proef 

deel, met samen 149 ecocombi’s. 
Verwacht wordt dat dat aantal snel 
toeneemt bij defi nitieve toelating.
Inmiddels zijn steeds meer deelsta-
ten van de voordelen van de lange 
combinatie overtuigd geraakt. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor Baden-
Württemberg, dat enkele snelwe-
gen heeft opengesteld voor de 
‘Lang-Lkw’. Die rijden speciaal voor 
autofabrikant Daimler. Doordat ze 
meer goederen in één keer kunnen 
vervoeren, zorgt dit voor minder 
wegverkeer.
De meeste deelstaten nemen nu aan 
de proef deel, waar dat enkele jaren 
geleden slechts de helft van de ‘Län-
der’ was. Zelfs Noordrijn-Westfalen 
lijkt ‘om’. Voorheen zagen onze 
meest westelijke oosterburen niets 
in langere vrachtauto’s, nu mogen 
er langere trailers worden gebruikt, 
zij het nog geen ecocombi’s.

FOLKERT NICOLAI

Ecocombi’s moeten straks de Ne-
derlands-Duitse grens over kun-
nen rijden. Dat vindt Alexander 
Dobrindt, de Duitse verkeersmi-
nister. Hij wil ecocombi’s defi ni-
tief op de wegen toelaten.
 
Dobrindt wil de ecocombi, waar-
mee nu een proef wordt gehouden, 
defi nitief op een deel van het we-
gennet toelaten. Hij wil ook dat ver-
voerders straks met de langere 
vrachtautocombinatie de lands-
grenzen kunnen overschrijden. 
Daarbij denkt Dobrindt onder meer 
aan de Nederlands-Duitse grens.
Voor het laatste maakt hij zich sterk, 
maar er is nog wel een probleem 
met de Europese Richtlijn voor ma-
ten en gewichten van vrachtvoer-
tuigen. Die bepaalt formeel dat eco-
combi’s – voertuigen dus die langer 
zijn dan conventioneel materieel – 
niet in één geheel de grenzen over 
mogen. Je moet de combinatie dus 
ontkoppelen en in delen de grens 
overbrengen, als je je aan de letter 
van de wet wilt houden.
De vorige Europese Transportcom-
missaris, Siim Kallas, heeft deze re-
gel een andere interpretatie gege-
ven. Die luidt dat als twee 
buurlanden ecocombi’s over hun 
gezamenlijke grens willen laten rij-
den, Brussel daar niet tussen moet 
komen. Dobrindt staat achter die 
interpretatie. Hij wil dit bilateraal 
met landen als Nederland en Dene-
marken zo regelen. Volgens de mi-
nister geldt de EU-bepaling alleen 
voor transitovervoer, maar daar-
voor worden ecocombi’s niet ge-
bruikt.

Eindrapport
In het najaar komt er een eindrap-
port over de proef van het Bun-
desanstalt für Straßenwesen. Do-
brindt rekent erop dat ook dat 
rapport, net als enkele tussenrap-

portages, in het voordeel van de 
ecocombi zal uitvallen. Eerder 
bleek al dat aan het vervoer met de 
‘Lang-Lkw’ eigenlijk alleen voorde-
len kleven. Twee van deze combina-
ties kunnen dezelfde hoeveelheid 
lading meenemen als drie gebruike-

lijke vrachtauto’s. Dus wordt met de 
ecocombi bespaard op brandstof en 
personeelskosten en wordt minder 
broeikasgas uitgestoten.
Verder bleek dat ecocombi’s, mits 
bestuurd door een ervaren chauf-

Misschien kan een Nederlandse ecocombi binnenkort Duitsland in. 

WEGVERVOER  Duitsland wil lange vrachtautocombinaties defi nitief op weg toelaten

Ecocombi mag grens over
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LUCHTVAARTBELEID

Kamer: ‘Actieagenda Schiphol opgewarmde prak’
De Tweede Kamer had weinig
lovende woorden voor de ‘Actie-
agenda Schiphol’ van staatssecre-
taris Sharon Dijksma  (Lucht-
vaart) tijdens het debat over de 
toekomst van de mainport. ‘Waar 
is de actie?’ De luchtvrachtsector  
bleef onbesproken.

Het verst in zijn kritiek ging CDA-
woordvoerder Martijn van Helvert 
die ‘een visie en concrete actiepun-
ten’ in het beleidsstuk miste. Hij 
noemde het verder ‘teleurstellend’ 
dat de actieagenda veel gelijkenis 
vertoonde met de oude luchtvaart-
nota uit 2009. ‘De nieuwe actie-
agenda Schiphol is een beetje knip 
en plak, een opgewarmde prak. Dat 
kan best lekker zijn, maar nu is actie 

nodig’, aldus de CDA’er.
Kamerlid Eric Smaling (SP) was het 
grotendeels met Van Helvert eens. 
‘Ze hebben na zeven jaar op één 
punt na bijna alles uit de oude nota 
overgenomen.’ Hij wees daarbij on-
der meer op de selectieve groei, de 
luchtzijdige bereikbaarheid, biofuel 
en de fi nanciering van de luchtver-
keersleiding. 
Dion Graus (PVV) vond dat KLM en 
Schiphol gezien ‘de sterke en oneer-
lijke concurrentie’ uit vooral de 
Golfregio beter verdienen. Vooral 
de hoge securitykosten op Schiphol 
van jaarlijks 300 miljoen euro voor 
de airlines zijn hem en de meeste 
collega’s een doorn in het oog. ‘Dat 
nekt de KLM en Schiphol.’
PvdA-woordvoerder Jacques Mo-

nasch relativeerde die kosten en 
wees er op dat Schiphol in het tota-
le kostenplaatje van luchthavens in 
Europa tot de goedkoopste behoort  
Monasch was de enige woordvoer-
der die het woord luchtvracht kort 
in de mond nam, maar werd toen 
door PVV’er Graus onderbroken 
met een vraag over de hoge securi-
tykosten van de luchthaven. 

Nonchalance
Tweede Kamerlid Ton Elias (VVD) 
toonde zich vooral bezorgd over het 
feit dat de aanpak van de regeldruk 
op Schiphol min of meer is verdwe-
nen uit de stukken. ‘Dat kan niet 
waar zijn’, aldus de liberaal. Hij ver-
wees naar een kostenberekening 
waaruit blijkt dat bijna een kwart 

miljard euro in de logistiek kan wor-
den toegeschreven aan de ambtelij-
ke regeldruk. ‘Hier moet sprake zijn 
van departementale nonchalance’, 
aldus Elias.
GroenLinks maakte zich verder 
zorgen over het vervoer van fl esjes 
water door de lucht en nachtelijke 
vrachtvluchten op Schiphol. ‘Wat 
heeft dat laatste te maken met de 
hubfunctie van Schiphol’, vroeg 
woordvoerder Liesbeth van Tonge-
ren zich af. Ze was daarbij klaarblij-
kelijk als transportspecialist verge-
ten dat luchtvrachtvervoer een 
hoeksteen is in de mainportstrate-
gie van de overheid. 
Onderwerpen als het gebrek aan ca-
paciteit op bepaalde belangrijke 
vrachtcorridors op Schiphol, de ge-

volgen van de afbouw van de vracht-
vloot van Martinair en een mogelijk 
liberaler Nederlands beleid tegen-
over buitenlandse vrachtmaat-
schappijen hadden de actieagenda, 
die in april werd gepubliceerd, al 
niet gehaald. Dat gemis was ook 
voor de transportspecialisten in de 
Tweede Kamer geen aanleiding om 
hierover hun verbazing uit te spre-
ken. Voor de aanwezige lucht-
vrachtlobby van ACN en EVO was 
het een teleurstellende namiddag in 
de Tweede Kamer, waarbij de laat-
ste belangenbehartiger er al eerder 
op had gewezen dat het overleg met 
de staatssecretaris over de vracht-
positie van Schiphol zich meer had 
verplaatst naar het vertrouwelijke 
circuit. JV

Vertrek ook in verband gebracht met 

verliezen en komst Qatar Cargo. 

JOHN VERSLEIJEN

De Duitse topman Dirk Reich ver-
trekt vrij verrassend na amper 
twee jaar bij de Luxemburgse 
vrachtmaatschappij Cargolux.  

Gezondheidsklachten en het pen-
delverkeer tussen zijn woonplaats 
in Zwitserland en het hoofdkantoor 
van Cargolux in Luxemburg worden 
opgegeven als de redenen voor het 
plotselinge afscheid van de alge-
meen directeur van de succesvolle 
Europese vrachtmaatschappij.
Marktpartijen speculeren echter 
ook over mogelijk andere factoren 
die het vertrek van Reich bij de 
Luxemburgse vrachtmaatschappij 
hebben bespoedigd. Zo zijn er onbe-
vestigde berichten in de Luxem-
burgse pers dat de maatschappij 
over het eerste halfjaar van 2016 een 
verlies van twintig miljoen dollar 
heeft geleden, waarvoor de Luxem-
burgse staat een zondebok zoekt.
Daarnaast zou Reich op zijn beurt 
‘not amused’ zijn over het feit dat de 
Luxemburgse staat Qatar Airways 
Cargo alle ruimte heeft gegeven om 
van Luxemburg Airport de nieuwe 
Europese uitvalsbasis op vrachtge-
bied te maken. De vrachtvervoerder 
uit de kleine Golfstaat wil de ko-
mende half jaar het aantal vracht-
vluchten uitbouwen naar achttien 
of zelfs 24 vrachtvluchten in de 
week. Dat zal hoofdzakelijk gebeu-
ren op intercontinetale bestemmin-
gen die al door Cargolux worden be-
diend.
Qatar Airways kan deze machtspo-
sitie in het Groothertogdom uit-
bouwen omdat het ooit als aandeel-
houder van Cargolux zogeheten 
vijfde vrijheidsrechten heeft gekre-
gen van de Luxemburgse overheid 
om de samenwerking te versterken. 
Nu gebruikt de matschappij die 
rechten, waardoor ze vracht uit der-
de landen van en naar Luxremburg 
mag vervoeren, om Cargolux te be-
concurreren. Volgens de Luxem-
burgse vakbond zou Qatar Airways 
daarbij tarieven in de markt zetten 

die 75% onder die van Cargolux lig-
gen. Volgens de Luxemburgse trans-
portminister François Bausch moet 

Cargolux leren leven met de nieuwe 
rivaal op de thuismarkt. ‘Je kunt niet 
iemand op de ene dag basale lucht-
vaartrechten geven om die de vol-
gende dag weer weg te nemen.’ 
Reich wordt de komende maand op-

mann nu als vrachtbaas van Qatar 
Airways vorm geeft aan de expansie 
van zijn nieuwe werkgever in 
Luxemburg.
Reich zelf houdt vol dat hij om ‘per-
soonlijke redenen’ opstapt na ruim 
twee jaar de koers van Cargolux te 
hebben bepaald en vorm te hebben 
gegeven aan de samenwerking met 
de nieuwe Chinese aandeelhouder 
HNCA. Zo werd in het Chinese 
Zhengzhou een tweede vrachtdraai-
schijf opgezet en werd dit voorjaar 
ook een akkoord bereikt voor de op-
richting van een Chinese  zuster-
maatschappij, waar Cargolux een 
minderheidsaandeel in heeft.
Onder Reich werd de vrachtvloot 
van Cargolux (inclusief de Italiaan-

gevolgd door de fi nancieel topman 
Richard Forson. Deze Zuid-Afri-
kaan, die bekendstaat als een sa-

neerder,  was eerder al eens tijdelijk 
president-directeur van de Luxem-
burgse vrachtmaatschappij, na het 
vertrek van toenmalig topman Ul-
rich Ogiermann in 2013. Pikant de-
tail daarbij is dat dezelfde Ogier-

Dirk Reich houdt het na amper twee jaar om ‘persoonlijke redenen’ voor gezien bij Cargolux. Foto: Cargolux

VERRASSING  Dirk Reich zou het pendelen tussen Luxemburg en zijn Zwitserse woonplaats beu zijn, of is er toch meer?

Topman Cargolux ruimt het veld

se dochtermaatschappij) verder 
uitgebouwd naar 25 B747-400F’s en 
B747-8F’s. Hij wist daarnaast Cargo-
lux uit de rode cijfers te halen. On-
der meer sloot de vrachtmaatschap-
pij 2015 af met een positief resultaat 
van bijna vijftig miljoen dollar, ter-
wijl de Europese concurrenten Air 
France-KLM en Lufthansa zware 
verliezen leden op vrachtgebied. 
Daarnaast steeg het marktaandeel 
van de Luxemburgse vrachtmaat-
schappij in de mondiale lucht-
vrachtmarkt in 2015 naar 3,8%. 
Doelstelling van Reich was dat 
marktaandeel in 2020 uit te bouwen 
naar 5% via een verdere uitbouw 
van het netwerk en de komst van 
Cargolux China.
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Vlaanderen bevordert 
gebruik LNG

Kravag ziet winst dalen 
door meer uitkeringen

Meer gebruik digitale
luchtvrachtbrief

Grondschaarste dreigt 
in Tilburg

WEGVERVOER
De Vlaamse regering trekt subsi-

die uit voor projecten die het 

tanken van LNG op meer plaat-

sen mogelijk moeten maken. 

Dat heeft Bart Tommelein, de vi-

ce-minister-president van Vlaan-

deren, aangekondigd. Hij wil het 

aantal tankstations waar LNG 

verkrijgbaar is vergroten om ver-

voerders die nu aarzelen met de 

overstap op vloeibaar aardgas 

over de streep te trekken. Het ac-

tieplan van de regering voorziet 

in aankoopsubsidies voor vracht-

auto’s die op LNG rijden.

VERZEKERINGEN
Transportverzekeraar Kravag zag 

het bedrijfsresultaat voor belas-

tingen vorig jaar dalen van 29,6 

miljoen euro naar 22,2 miljoen 

euro. Ook de nettowinst daalde 

iets, naar 17,4 miljoen euro. Vol-

gens topman Norbert Rollinger 

was dit te wijten aan hogere 

schadeuitkeringen. De premie-

inkomsten stegen 3% tot 761 

miljoen euro. Het aantal verze-

keringscontracten voor vracht-

auto’s steeg naar 1,1 miljoen.

LUCHTVRACHT
Expediteurs maken meer ge-

bruik van de digitale lucht-

vrachtbrief na een verrassende 

dip in maart van dit jaar. Uit cij-

fers van de IATA blijkt dat het ge-

bruik van de zogeheten e-Air-

WayBill in mei steeg naar 39%, 

een toename van een kleine 0,7 

procentpunt vergeleken met 

april. Daarmee is de zorg binnen 

IATA weggenomen dat expedi-

teurs weer meer naar papier 

zouden grijpen.

LOGISTIEK
De gemeente Tilburg raakt door 

haar grond heen voor mega-dis-

tributiecentra. De stad kan niet 

meer voldoen aan de vraag naar 

grote kavels. Dat meldt het Bra-

bants Dagblad op grond van de 

antwoorden van het gemeente-

bestuur op vragen van de VVD-

fractie in de gemeenteraad. Vol-

gens de krant zit buurgemeente 

Waalwijk nu op het vinkentouw; 

die kan nog wel kavels voor gro-

te logistieke panden vergeven.

KORT

TOBIAS PIEFFERS

Hyundai Merchant Marine 
(HMM) gaat zijn Midden-Oosten 
diensten uitbreiden en wordt 
daarmee volgens eigen zeggen de 
grootste speler  in de regio. 

De Koreaanse rederij heeft tot nu 
toe slechts één dienst die gericht is 
op het Midden-Oosten, maar dit 
aanbod wordt uitgebreid door op-
schaling van de bestaande dienst en 
toevoeging van een nieuwe dienst 
vanuit China.  
De bestaande Korea-Middle East 
Service gaat per 7 juli verder onder 
de naam Korea-Middle East Ex-
press (KME) en wordt vergezeld 
door de China-Middle East Express 
(CME), die per 18 juli begint. Dit 

brengt het marktaandeel van de re-
derij van 8 naar 13%, waarmee HMM 
naar eigen zeggen marktleider in de 
regio wordt. 
Op de KME-dienst worden zes 
schepen van 8.600 teu en drie sche-
pen van 6.800 teu ingezet, terwijl op 
de CME-dienst zes schepen van 
4.600 teu worden ingezet. 
Reden voor de uitbreiding van de 
diensten is het opheff en van de 
sancties die waren ingesteld tegen 
Iran. HMM rekent op groei nu het 
gebied geopend is voor handel. Bei-
de diensten zullen de Iraanse ha-
venstad Bandar Abbas aandoen.
HMM’s reorganisatie is in een af-
rondende fase. Vorige week werd 
bekend dat het bedrijf toenadering 
zoekt tot 2M van Maersk Line en 
MSC. 

JOHN VERSLEIJEN

Trade Centre Global Investments 
(TCGI) kan aan de slag als nieuwe 
beheerder van de regionale lucht-
haven Maastricht Aachen Airport 
(MAA).

Gouverneur Theo Bovens van de 
provincie Limburg overhandigde  
vrijdag symbolisch de sleutel van 
het vliegveld aan directeur Ismail 
Durmaz van TCGI.
Het bedrijf op Schiphol kwam als 
beste kandidaat uit de bus na een 
langdurig aanbestedingsproces. In 
het exploitatiecontract is vastge-
legd dat TCGI tien jaar de exploi-
tant wordt van het vliegveld. Het 
bedrijf betaalt daarvoor huur aan de 
provincie.

Durmaz heeft het ‘volste vertrou-
wen’ in de toekomst van MAA. ‘We 
geloven erin. Anders hadden we de 
sleutel niet overgenomen.’ Hij ver-
wacht al voor het einde van het jaar 
een ‘redelijke of grotere’ nieuwe 
vrachtpartij te hebben gevonden als 
vervanger voor de Luxemburgse 
luchtvrachtvervoerder Cargolux, 
die onlangs de drie wekelijkse bloe-
menvluchten (import) verplaatste 
van Limburg naar Schiphol.
Daarnaast overweegt SilkWay Air-
lines Cargo uit Azerbeidzjan vracht-
vluchten uit te voeren op MAA. 
De Limburg benadrukt dat de pro-
vincie als eigenaar van MAA samen 
met TCGI zal blijven optrekken bij 
de acquisitie van nieuwe klanten 
voor de luchthaven. 

BESTEMMINGEN LUCHTVRACHT

HMM wil profiteren 
van groei in Iran

Nieuwe uitbater MAA 
kan aan de slag

Het is geen chaos geworden en er zijn 

geen containers blijven staan.

schuwt dat er bedrijven zijn die de 
regelgeving uitbuiten door adminis-
tratieve toeslagen in te stellen. Zo 
rekent Kuehne+Nagel in China 12,75 
dollar per container wanneer klan-
ten het ‘K&N electronic VGM sys-
tem’ gebruiken en 25 dollar voor 
handmatige verwerking wanneer de 
VGM via fax of e-mail wordt aange-
leverd. Ook reders hebben dergelij-
ke toeslagen ingesteld. GSF wil dat 
deze toeslagen onmiddelijk worden 
ingetrokken. ‘Wanneer een verlader 
zelf het juiste gewicht vaststelt en 
dit doorgeeft aan de reder, is er geen 
rechtvaardiging voor het heff en van 
zulke toeslagen.’ De regels zijn op-
gesteld om de maritieme veiligheid 
te vergroten en verladers zouden er 
dus op moeten kunnen rekenen dat 
reders de procedures voor de accep-
tatie van de data voor hun rekening 
nemen, aldus GSF.

TOBIAS PIEFFERS

De eerste dagen na de invoering 
van de weegplicht zijn rustig ver-
lopen. De problemen beperken 
zich vooralsnog tot kinderziektes 
in de software van rederijen. 
 
APM Terminals was het eerste grote 
bedrijf om bekend te maken dat er 
op geen van de terminals incidenten 
hebben plaatsgevonden. Alle termi-
nals werken normaal en ook de 
‘vaarschema-integriteit’ is volgens 
het bedrijf onaangetast gebleven. 
‘Het merendeel van de VGM data  
(Verifi ed Gross Masss, red.) wordt 
door middel van EDI ingezonden, 
maar er is een aantal gebieden waar 
handmatige invoeringsprocessen 
nog nodig zijn gedurende deze vroe-
ge implementatiefase’, schrijft de 
Maersk-dochter. Het bedrijf meldt 
verder dat de voorraden van contai-
ners goed in de gaten worden ge-
houden om ervoor te zorgen dat 
containers die op de terminals moe-
ten blijven staan om hun VGM-data 
in orde te maken, geen afbreuk doen 
aan de verdere doorstroom van 
containers.
Ook expediteursorganisatie FE-
NEX is positief over het verloop van 
de invoering van het nieuwe beleid. 
‘Het is geen chaos geworden en er 
zijn geen containers blijven staan’, 
zegt beleidsmedewerker Robin van 
Leijen. Wel zijn er bij de FENEX be-
richten over kinderziektes in de 
software van rederijen binnengeko-
men. ‘In een aantal gevallen werd 
expediteurs gevraagd om een 
printscreen van de VGM als bewijs 
mee te sturen’, zegt Van Leijen. ‘We 
hopen dat er geen kosten in reke-
ning worden gebracht voor hand-
matige invoering wanneer de syste-
men van rederijen nog niet volledig 
functioneren.’
Bij de weegbruggen was het duide-
lijk drukker. ‘Het is super verlopen’, 

zegt Mike van der Pluijm van Weeg-
brug Waalhaven. Exacte aantallen 
heeft hij nog niet, maar er waren in 
ieder geval ‘meer wagens’. Ook 
Broekman Logistics zag een fl inke 
toename. ‘Vorige week waren het al 
zo’n honderd stuks’, zegt een mede-

werkster. De weegplicht ging op 
vrijdag 1 juli in. Dat er in de aanloop 
naar die datum al veel containers 
zijn gewogen duidt er op dat verla-
ders en expediteurs niet het risico 
willen nemen dat hun container in 

een doorvoerhaven op de kade blijft 
staan. 
Vanuit de reders zelf is het nog wat 
stiller. ‘Wij  beheren een vloot van 
605 schepen die 460 terminals in 
343 havens wereldwijd aandoen, het 
is voor ons nog te vroeg om een con-

clusie over de impact van de regel-
geving te trekken’, zegt een woord-
voerder van Maersk Line.

Verkapte inkomsten
Global Shippers Forum (GSF) waar-

De eerste dagen ging de weegplicht gepaard met kinderziektes, maar meer ook niet. Foto: NT Archief

EXPORT  Invoering heeft niet tot chaos geleid

Weegplicht landt zachtjes
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ROB MACKOR

De Maleisische Port of Tanjung 
Pelepas (PTP) intensiveert de 
concurrentiestrijd met marktlei-
der Singapore met een verdubbe-
ling van de overslagcapaciteit tot 
ruim twintig miljoen teu per jaar.

PTP-bestuursvoorzitter Che Khalib 
heeft in Maleisische media plannen 
uit de doeken gedaan voor een in-
vestering van 2 miljard dollar in zes 
nieuwe ligplaatsen, waarmee de to-
tale capaciteit van de haven rond 
2020 op 22 miljoen teu uitkomt. In 
een eerste stap worden bestaande 
kranen gemoderniseerd, waarmee 
de capaciteit toeneemt van 10,5 mil-
joen teu nu tot ruim 13 miljoen teu 
volgend jaar.
De haven in de deelstaat Johor, pal 
tegen Singapore aan, bracht die 
concurrent enige tijd geleden een 
gevoelige slag toe doordat Ever-
green en Maersk SeaLand hun regi-
onale hub van Singapore naar PTP 
verplaatsten. De stap van de Denen 
was overigens niet verrassend aan-
gezien ze eerder een belang in PTP 
hadden genomen.
Singapore is nog steeds veruit de 
grootste draaischijf in de regio, met 
vorig jaar een overslagvolume van 
34 miljoen teu, maar ondervindt 
steeds meer concurrentie van regi-
onale rivalen, zoals PTP en het 
eveneens Maleisische Port Klang. 
De laatste is de afgelopen tien jaar 
spectaculair gegroeid, deels ten 
koste van Singapore.
Port Klang steeg vorig jaar naar de 
twaalfde plek op de jaarlijkse rang-
lijst van de honderd grootste con-
tainerhavens van Lloyd’s List. Met 
10,9 miljoen teu eindigde de Zuid-
oost-Aziatische haven net achter 
Rotterdam, dat op 12,3 miljoen teu 
uitkwam. De 8,5 miljoen van PTP 
was goed voor een achttiende plaats 
op die lijst, waarmee Maleisië het 

enige land in de regio is met meer 
dan één haven in de top-20. Die 
hebben op hun beurt overigens 
weer toenemende concurrentie te 
duchten van nieuwe spelers als Tan-
jung Priok bij Jakarta, dat vorig jaar 
naar plek 22 steeg, en het snel groei-
ende Vietnamese Cai Mep.
Toch ziet het er voorlopig niet naar 
uit dat de uitdagers de regerende 
marktleider van de troon gaan sto-
ten. Singapore werkt zelf namelijk 
aan een uiterst ambitieus toekomst-
plan. Het stadstaatje wil alle contai-
neractiviteiten concentreren in een 
nieuw aan te leggen havengebied in 
Tuas, in het uiterste zuidwesten van 
het eiland.
In de eerste fase, die drie maanden 
geleden van start ging, worden 21 
diepwaterligplaatsen aangelegd, 
goed voor 20 miljoen teu per jaar. 
Op termijn kan dat worden opge-
voerd tot 65 miljoen teu per jaar. 
Singapore wil zo twee vliegen in één 
klap slaan: de kostbare ruimte van 
de bestaande havengebieden Tan-
jong Pagar en Pasir Panjang vrijspe-
len voor stedelijke ontwikkeling én 
zijn positie als containerhaven ver-
der versterken. Niet voor niets spre-
ken de Singaporezen van de Next 
Generation Port Vision: in Tuas 
wordt zwaar ingezet op geautomati-
seerde terminals en ook de ruimte 
onder de grond moet optimaal be-
nut worden.
Een paar weken geleden nog sloot 
CMA CGM een langlopende over-
eenkomst met PSA Singapore voor 
het gebruik van vier gloednieuwe 
ligplaatsen van diens terminal in 
Pasir Panjang. Die move zou ten 
koste kunnen gaan van Port Klang, 
dat voor bijna een derde afhankelijk 
is van Ocean Three, de alliantie 
waarvan CMA CGM deel uitmaakt. 
Zo veel mag duidelijk zijn: de con-
currentie knabbelt aan de positie 
van Singapore, maar dat bijt ferm 
van zich af.

ZUIDOOST-AZIË

Hubfunctie Singapore   
inzet van felle strijd

De luchtvrachtmarkt blijft nog wel even een kopersmarkt, denkt Drewry.

king tussen de eerste vijf maanden 
van dit jaar en dezelfde periode vo-
rig jaar leverde zelfs een rende-
mentsverlies op van 16%, bereken-
de WorldACD. De analist wijst er 
verder in de maandelijkse markt-
analyse op dat de top-20  in de mon-
diale luchtvrachtexpeditie nog 
steeds grotendeels wordt gedomi-
neerd door twaalf Europese bedrij-
ven. De VS en Japan volgen op af-
stand met respectievelijk vier en 
drie bedrijven. Hekkensluiter is het 
Midden-Oosten met één speler: 
Agility.

Verval
Volgens de Britse luchtvrachtcon-
sultant Drewry blijft de luchtvracht-
markt een kopersmarkt waar prij-
zen na een lichte opleving in de 

Tegenvallende groeicijfers blij-
ven de mondiale luchtvracht-
markt domineren, aldus de Ne-
derlandse transportanalist 
WorldACD in de laatste markt-
analyse. 

De consultant zag het mondiale 
luchtvrachtvolume over de maand 
mei met slechts 0,5% groeien tegen-
over vorig jaar als gevolg van de 
‘slump’ in de wereldhandel. Vooral 
de export uit Noord-Amerika (-4%) 
viel tegen. Dat werd grotendeels ge-
compenseerd door uitgaande lading 
vanuit het Midden Oosten. Ook in 
Europa was er nog sprake van mar-
ginale groei. 
Het rendement stond wederom on-
der druk en verloor tegenover de 
maand april bijna 2%. De vergelij-

maanden maart en april sinds mei 
weer onder druk staan. De eigen 
Airfreight Index laat over de maand 
mei een verval zien van de gemid-
delde vrachtprijs van 4 dollarcent 
naar 2,57 dollar per kilo vergeleken 
met april. 
Die luchtvrachtprijs lag vorig jaar in 
mei nog op 2,90 dollar per kilo, stelt 
Drewry, maar in die prijs zat toen 
nog een fl ink deel brandstoftoeslag 
verwerkt. Die heffi  ng is het afgelo-
pen jaar aanzienlijk geslonken door 
de lage olieprijzen. 
Volgens Drewry zijn mei en juni 
doorgaans de slechtste maanden 
van het jaar voor de luchtvrachtsec-
tor. Vorig jaar lag het dieptepunt 
qua prijs in juni op 2,85 dollar per 
kilo. Daar ligt de prijs nu al bijna 
dertig cent per kilo onder. JV

LUCHTVRACHT

Lagere tarieven en marginale  
groei tekenen luchtvrachtmarkt 

die Duitsland krijgt voor zijn infra-
structuur. Dat is vooral te danken 
aan het sterk ontwikkelde net van 
wegen, spoorwegen en zo meer en 
niet aan de staat waarin veel wegen 
en kunstwerken momenteel verke-
ren. Voor infrastructuur krijgt Ne-
derland met 4,29 de tweede beoor-
deling. België moet het doen met 
4,05. Dat is altijd nog meer dan 
Frankrijk, nummer 16 op de algeme-
ne lijst met 3,90. De Franse infra-
structuur wordt beoordeeld met 
4,01.

Pünktlich
Wie goederen van en naar Duits-
land laat vervoeren, kan ervan uit-

FOLKERT NICOLAI

Nederland is van de tweede naar 
de vierde plaats gezakt op de Lo-
gistics Performance Index (LPI)
van de Wereldbank. België daalde 
van plaats drie naar plaats zes.

De LPI, die de Wereldbank om de 
twee jaar publiceert, weerspiegelt 
de prestaties die 160 landen in de 
wereld leveren om logistieke pro-
cessen goed te laten verlopen. De 
ranglijst wordt dit jaar aangevoerd 
door Duitsland, maar dat was twee 
jaar geleden ook al zo. Nederland, 
toen tweede, is ingehaald door 
Luxemburg en Zweden. Na Neder-
land volgen Singapore, dat vijfde 
bleef, België, Oostenrijk, het Ver-
enigd Koninkrijk, Hongkong-China 
en de Verenigde Staten.
De Wereldbank drukt de totaalpres-
tatie uit in een getal tussen 0 en 5. 
Duitsland kent een LPI-score van 
4,23. Luxemburg zit daar met 4,22 
een fractie onder, net als Zweden 
(4,20) en Nederland (4,19). In de 
hele top-10 zijn de verschillen ge-
ring. De Verenigde Staten, op de 
tiende plaats, scoort 3,99. De mees-
te andere Europese lidstaten vinden 
we in de top van de ranglijst terug 
met een beoordeling van 3 of meer. 
De uitzonderingen zijn Roemenië, 
op plaats 60 met 2,99, en Bulgarije, 
op plaats 72, met een beoordeling 
van 2,88.

Syrië
Zoals ook bij vorige uitgaven van de 
LPI scoren de welvarende landen in 
de wereld beter dan arme landen en 
landen die met oorlogsgeweld kam-
pen. Op plaats 160 en daarmee laat-
ste staat Syrië, met een beoordeling 
van 1,60. Dit land behoort tot de vijf 
landen die de ranglijst besluiten 
met een score onder de 2. De andere 
vier zijn, van onder naar boven, Ha-
iti, Somalië, Mauritanië en Equato-

riaal-Guinea. Lesotho en Sierra Le-
one komen net boven de 2 uit.
De LPI is een samenstelling van be-
oordelingen op grond van zes crite-
ria: douane, infrastructuur, interna-
tionale zendingen, logistieke 
competentie, tracking and tracing 
en tijdigheid (betrouwbaarheid van 
de logistieke ketens). De onderzoe-
kers kijken dus onder meer naar de 
mate waarin een land voor de we-
reldhandel ontsloten is. Op dat 
punt scoort Duitsland met 3,86 niet 
het hoogst. Luxemburg (4,24), 
Hongkong (4,05), België (ook 4,05) 
en Zweden (4,00) staan hier hoger. 
Nederland komt aan 3,94.
Opmerkelijk is de topscore van 4,44 

LOGISTIEKE HITPARADE  Nederland van ‘twee’ naar ‘vier’ gezakt op logistieke 

Duitsland in logistiek
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De Transportindex is de afgelopen twee weken een paar punten gestegen naar iets meer dan 99. Het 

wegvervoer vertoonde een opgaande lijn, maar daar stonden dalingen van de bedrijvigheid in de binnen-

vaart en de zeescheepvaart tegenover. Vorig jaar rond deze tijd kwam de Transportindex nog iets boven de 

100 punten uit, het jaar daarvoor zelfs op 112. De deelindex voor het wegvervoer steeg de afgelopen veertien 

dagen ruim 8 punten naar bijna 109. Dat was echter 7 punten lager dan de stand van begin juli vorig jaar. 

Twee jaar geleden kwam deze index nog uit op 120. Ook de deelindices voor binnenvaart en scheepvaart 

staan duidelijk onder het niveau van de voorgaande twee jaar.
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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 

WEGVERVOERINDEX LAGER DAN IN VORIGE JAREN

JOHN VERSLEIJEN

De Nederlandse Raben Group zag 
vorig jaar de omzet boven de 
grens van 1 miljard euro uitko-
men, maar de winst slonk bijna 
met een kwart, blijkt uit het jaar-
verslag over 2015 van de wegver-
voerder uit Oss. 

De omzet van het familiebedrijf 
steeg met 2,7 procent naar iets meer 
dan 1,01 miljard euro door vier ac-
quisities in Duitse markt in 2015. 
Die voegden een extra veertig mil-
joen euro toe aan de omzet van de 
wegvervoersgroep.   
De nettowinst slonk vorig jaar on-
danks de talrijke overnames met 
bijna 24,8% naar 5,7 miljoen euro. 
Volgens de directie had deze forse 
afname vooral te maken met fi scale 
verrekeningen. Daardoor steeg de 
belastingaanslag over vorig jaar van 
bijna 7 miljoen naar 13 miljoen euro. 
Het bedrijfsresultaat van de groep 
ontwikkelde zich daarentegen posi-
tief en kwam met een groei van 1 
miljoen (3,4%) uit op 32 miljoen 
euro. 
Het verbeterde resultaat schrijft de 
directie onder meer toe aan ver-
koop van logistiek vastgoed in War-
schau en de goede prestaties bij
de Poolse dochterondernemingen. 
Aan de kostenkant drukten onder 

meer talrijke reorganisaties het re-
sultaat.
De lagere nettowinst van 5,7  mil-
joen euro over 2015 gaat voor een 
groot deel (3,9 miljoen euro) naar 
de reserves van de Raben Group. 
Een bedrag van 1,75 miljoen euro zal 
worden uitgekeerd aan de aandeel-
houders van het familiebedrijf. De 
directie van Ewald en Marco Raben 
kon verder vorig jaar een manage-
mentvergoeding van 144.000 euro 
tegemoet zien, blijkt uit het verslag.  
Daarnaast staat er nog een ‘manage-
mentvergoeding’ van 100.000 euro 
in de boeken voor de Cougar Groep 
BV, de beheermaatschappij van de 
familie Raben.

Polen
Raben Group telde in 2015 bijna 
veertig ondernemingen, waarbij het 
zwaartepunt qua omzet duidelijk 
lag in Polen (490 miljoen euro) en 
Duitsland (412 miljoen euro). Ter 
vergelijking: de omzet uit Neder-
land was amper 13 miljoen euro. 
Door de overnames groeide het per-
soneelsbestand bij de Rabens met 
8% naar 8.533 medewerkers vorig 
jaar, waarbij de Poolse en Duitse 
dochters met respectievelijk 4.780 
en 2.061 personeelsleden de groot-
ste leveranciers zijn. Raben Neder-
land was met 62 banen de kleinste 
werkgever binnen de groep.

WEGVERVOER

Het zwaartepunt qua omzet ligt in Polen. Foto: Raben Group/Piotr Gibowicz

Groeiwonder Raben 
ziet nettowinst dalen 

De Duitse deelstaat Rijnland- 
Palts heeft de verkoop van de 
zwaar verliesgevende vracht-
luchthaven van Hahn aan de on-
bekende Chinese koper SYT voor-
lopig stopgezet. 

Dat besluit werd genomen nadat 
een eerste aanbetaling voor de 
luchthaven uitbleef. Volgens de 
Chinese koper ontbrak de toestem-
ming van de Chinese autoriteiten 
om het geld over te maken, maar de 
vrees is groot bij de deelstaat dat er 
meer aan de hand is. Nader onder-
zoek van Rijnland-Palts in China 
heeft twijfel gezaaid over de be-
trouwbaarheid van de koper. Zo 
bleek het hoofdkantoor van de fi -
nanciële partner van SYT, Guo Qing 
Investment, gevestigd boven een 

garage in een buitenwijk van Shang-
hai, maar de eigenaar van die garage 
heeft er in de afgelopen drie jaar 
geen enkele activiteit gezien. 
Deze ontdekking is vooral pijnlijk 
voor consultant KPMG, dat de sol-
vabiliteit van SYT namens de deel-
staat heeft gecontroleerd. Naar nu 
blijkt, heeft KPMG zich daarbij 
hoofdzakelijk beperkt tot gegevens 
uit de Shanghai Kamer van Koop-
handel en gegevens op het internet. 
SYT zou verder wel kopieën  van re-
keningen hebben overgelegd waar-
uit voldoende liquiditeit zou blij-
ken. De Duitse advocaat van SYT 
heeft verzekerd dat de Chinezen 
snel het geldbedrag voor de grond 
zullen overmaken en meer voor de 
luchthaven zullen betalen ‘om elke 
twijfel rond SYT weg te nemen’. JV

HAHN AIRPORT

Verkoop stopgezet nu 
Chinezen niet betalen

De Luxemburgers zijn nog iets

‘pünktlicher’ dan de Duitsers.

Illustratie: Edward Ouwerkerk

proces te veel te verstoren. Op dat 
punt komen Duitsland (4,12), Ne-
derland (ook 4,12) en vooral Singa-
pore (4,18) aan een dikke voldoen-
de. Wereldwijd is de douane niet 
zelden een storende factor, want 
meer beoordelingen boven de 4 
worden er door de Wereldbank niet 
uitgedeeld. De douane maakt van 
Syrië ook op dit punt de hekkenslui-
ter met een zeer magere 1,11.
Is er in een land voldoende logistie-
ke competentie voorhanden? In 
Duitsland, Zweden en Nederland 
zeker, met scores van respectieve-
lijk 4,28, 4,25 en 4,22. Ook Oosten-
rijk hoort tot de kopgroep, met 4,18. 
Tot die kopgroep kunnen we ook de 
rest van de algemene top-10 reke-
nen, benevens Denemarken. Dat 
staat in de algemene ranglijst welis-
waar ‘maar’ zeventiende, maar 
krijgt voor logistieke competentie 
een 4,01.
Ook hier bungelt Syrië, met 1,39, on-
der aan de lijst. Dat is veruit de laag-
ste score op het criterium logistieke 
competentie. Die is in het oorlogs-
geweld verloren geraakt. Haïti 
(1,68) doet het al een stukje minder 
slecht.

Spoorloos
In Zweden weten ze meestal precies 
waar uw lading zich bevindt (4,38). 
Ook in Oostenrijk, Duitsland, de 
Verenigde Staten, België, Neder-
land en Luxemburg raakt maar zel-
den iets kwijt. De meeste andere 
welvarende landen passen even-
eens goed op hun spullen en op die 
van een ander. 
Voor landen waar tracking and tra-
cing nog niet echt is ontwikkeld, 
moeten we weer naar de staart van 
de ranglijst. Hier staat, verrassend, 
Syrië (2,10) eens niet laatste. In So-
malië zijn de kansen dat er lading 
verloren gaat, nog een stuk groter 
(1,51). En dat geldt voor nog wel 
zo’n twintig landen.

gaan dat de lading op tijd ter be-
stemming is. De Duitsers, altijd 
‘pünktlich’, krijgen hiervoor een 
4,45. Het kan altijd nog beter, want 

Luxemburg scoort hier 4,80. Neder-
land komt aan 4,41, België aan 4,43. 
Wie lading naar Mauritanië ver-
zendt, moet getuige een beoorde-

ling van de tijdigheid in dat land 
(2,14) niet te veel hoop hebben. Al-
leen in Tadjikistan (2,04) en Haïti  
(2,02) is het met de betrouwbaar-

heid van de logistiek nog erger ge-
steld.
De douane moet in het logistieke 
proces haar werk doen zonder dat 

index Wereldbank. België verliest ook iets, Duitsland blijft koploper

k weer ‘Weltmeister’
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in de huidige situatie hoeven er 
geen accijnzen en invoerrechten te 
worden betaald zolang de goederen 
maar in de Unie blijven. Bovendien 
hebben vervoerders uit EU-lidsta-
ten het recht cabotagevervoer in 
een andere lidstaat te verrichten, 
bijvoorbeeld het verrichten van het 
landtransport.

Vrijstelling
Dat recht vervalt voor Britse reders 
bij een uitstappen uit de EU, evenals 
de vrijstelling van accijnzen en rech-
ten. Op het Londense kantoor van de 
wereldwijde advocatengroep wordt 
verondersteld dat deze voordelen 
gedeeltelijk kunnen worden behou-
den. Dat kan bijvoorbeeld door toe-
treding  tot de Europese Economi-
sche Ruimte (EER), waarvan onder 
meer niet-EU-lid Noorwegen ook lid 
is. De mate van toegang tot de vrije 
Europese markt blijft echter afhan-
kelijk van het type exitscenario waar-
voor wordt gekozen.
En wat betekent de Brexit voor niet-

FOLKERT NICOLAI

Weg uit de Unie? Een paar voor-
beelden van de gevolgen van de 
uittreding van Groot-Brittannië 
voor delen van de transportsec-
tor.

Het grote Brexitspel kan beginnen. 
De Britse minister van fi nanciën, 
George Osborne, heeft alvast een 
verlaging van de vennootschapsbe-
lasting aangekondigd van 20 naar 
onder de 15%. Dat is, voor een grote 
wereldeconomie als de Britse, een 
ongekend laag percentage. Osborne 
wil internationale bedrijven bin-
nenboord houden die in het geval 
van de uittreding van Groot-Brit-
tannië uit de Europese Unie wel 
eens naar het vasteland van Europa 
zouden kunnen verkassen.
Veel Britse bedrijven hebben we-
gens de gevolgen van de uittreding 
winstwaarschuwingen afgegeven. 
Want de Brexit werpt zijn schadu-
wen vooruit. De koers van het pond 

staat onder druk, fi nanciële mark-
ten zijn hevig geschrokken van de 
uitslag van het referendum en het 
land is zijn ‘triple A’-status kwijtge-
raakt. Het vertrek uit de Unie, waar 
voorlopig nog geen begin mee 
wordt gemaakt, heeft al wel een ne-
gatieve invloed op de reële econo-
mie.

Douane-unie
Welke gevolgen de uittreding voor 
de sector transport en logistiek aan 
beide zijden van het Kanaal kan krij-
gen, heeft het advocatenkantoor 
Norton Rose Fulbright op een rij ge-
zet. Veel vragen zijn nog moeilijk te 
beantwoorden aangezien nog onze-
ker is tot welke alternatieven de 
Britten zullen komen voor het EU-
lidmaatschap. Treden ze toe tot de 
Europese douane-unie? Kiezen ze 
voor de Europese Economische 
Ruimte? Kunnen ze geassocieerd 
blijven met Europese organisaties, 
of wordt hun dat door de onderhan-
delaars van de Unie ontzegd? Daar-

over moet in de komende jaren, 
want zo lang zal de Brexit in de 
praktijk duren, klaarheid komen.
Wat betekent de Brexit voor Britse 
vervoerders: kunnen zij nog actief 
blijven in de Unie? Wat de luchtvaart 
betreft merken de juristen van Nor-
ton Rose Fulbright op dat Groot-
Brittannië op één of andere manier 
profi jt zal willen blijven trekken van 
de ‘open skies’, waarbij luchtvaart-
maatschappijen zonder enige beper-
king het gehele Europese luchtruim 
kunnen gebruiken. Dat kan mis-
schien het gemakkelijkst als het land 
toetreedt tot de European Common 
Aviation Area (ECAA). Dat betekent 
echter wel dat de Britten het Euro-
pese luchtvaartrecht moeten aan-
vaarden. Maar dan is het de vraag of 
de zittende leden van de ECAA op 
hun beurt accepteren dat Britse 
maatschappijen vrije toegang hou-
den tot Europese bestemmingen.

Spoor
Op spoorgebied is de vraag of Britse 

railoperators kunnen meedingen 
naar concessies op het EU-spoor-
net. Omgekeerd geldt die vraag 
eveneens. Daarbij is het dan weer 
onzeker of Groot-Brittannië blijft 
meedraaien in het Europese libera-
lisatieproces in het spoorvervoer. 
De juristen van Norton Rose Ful-
bright verwachten dat ook Britse 
operators voor concessies in de EU 
in aanmerking kunnen blijven ko-
men, zolang ze zich maar houden 
aan het wettelijke kader voor de 
spoorsector in de Unie en voldoen 
aan de technische en veiligheidsre-
gels die in de Unie van kracht zijn. 
Het omgekeerde geldt trouwens 
voor spooroperators uit de EU of de 
EER, omdat de Britse regering die 
bij tendering maar wat graag zal toe-
laten om mee te dingen.
Voor de Britse scheepvaart kunnen 
de gevolgen van de uittreding ingrij-
pend zijn. Natuurlijk behouden ze, 
net als rederijen uit andere niet-EU-
landen, het recht om in EU-havens 
goederen te laden en te lossen. Maar 

Juristen 
buigen

zich over 
Brexit

BREXIT  Bij Britse uittreding kunnen onderhandelaars in de transportsector op breed front aan de bak

160708
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Groot-Brittannië en Europese Unie

laten zich niet zomaar ontvlechten.

BTW-ROMPSLOMP DREIGT
Bij een uittreding is het de 

vraag of Groot-Brittannië 

binnen de douane-unie blijft. 

Zo niet dan worden douane-

procedures heringevoerd, die 

het vervoer hinderen. In elk 

geval zal btw worden geheven 

over goederen die de grens 

tussen dat land en de rest van 

de EU overgaan. Die btw kan 

worden teruggevorderd, maar 

daat gaat tijd overheen. 

Bedrijven zullen de kosten 

moeten voorschieten en zich 

moeten verzoenen met extra 

administratieve rompslomp.

Landen als Nederland en 

Luxemburg kunnen garen 

spinnen bij de uittreding, 

omdat ze een aantrekkelijk 

alternatief vestigingsland zijn. 

Daar staat tegenover dat 

Groot-Brittannië straks verlost 

is van geregelde onderzoeken 

door Brussel naar mogelijke 

staatssteun in de vorm van 

belastingafspraken met 

bedrijven als Apple en Amazon.

Britse bedrijven die actief willen 
blijven in Groot-Brittannië? In de 
luchtvaart hebben op dit ogenblik 
alle in de EER en in het Britse Ge-
menebest gevestigde maatschappij-
en het recht hun toestellen in 
Groot-Brittannië te laten registre-
ren. Of dit recht na de Britse uittre-
ding van kracht blijft voor maat-
schappijen uit de EER-landen, is 
volgens de juristen te betwijfelen. 
Te betwijfelen valt ook of scheeps-
eigenaren uit de EER het recht be-

houden hun schepen, zoals nu, te 
registreren in het Britse register.
Van belang is verder de vraag hoe 
een uittreding de relaties van Groot-
Brittannië met niet-EU-landen op 
transportgebied zal wijzigen. Groot-
Brittannië profi teert nu van de 
luchtverkeersrechten die de Unie 

met derde landen heeft uitonder-
handeld, bijvoorbeeld het Open 
Skies Agreement tussen de EU en 
de Verenigde Staten.

Voorrechten
Wil het land die voorrechten behou-
den, dan zal het zich ofwel net als 
Noorwegen formeel bij dit verdrag 
moeten aansluiten of een bilateraal 
akkoord moeten sluiten met de VS, 
al heeft dat de beperking dat een 
Britse maatschappij niet van bij-

voorbeeld Parijs naar New York kan 
vliegen. Kiest het niet voor de 
‘Noorwegen-route’, dan zullen mo-
gelijk met afzonderlijke niet-Euro-
pese landen bilaterale verdragen 
moeten worden gesloten.
Als Groot-Brittannië uit de EU 
stapt, zal het een groot aantal Euro-

pese richtlijnen die het al in eigen 
wetgeving heeft opgenomen, moge-
lijk herzien. Uiteraard blijft het land 
daarbij onderworpen aan de bepa-
lingen van internationale organisa-
ties als Marpol. 

Betrokkenheid
In het spoorvervoer heeft Groot-
Brittannië een eigen regulerende 
dienst, de ORR, maar die is in hoge 
mate gehouden aan de richtlijnen 
die de Unie voor het spoorvervoer 
heeft uitgevaardigd. De ORR zal 
daarom bij een uittreding geneigd 
zijn bepaalde richtlijnen te wijzigen 
om ze meer geschikt te maken voor 
de Britse situatie op het spoor. Dat 
heeft dan natuurlijk weer gevolgen 
voor buitenlandse operators die op 
het Britse spoor actief zijn.
Al met al geloven de juristen dat 
Groot-Brittannië, dat via zijn lid-
maatschappen van onder meer de 
Channel Tunnel Intergovernmen-
tal Commission en de internationa-
le spoororganisatie OTIF betrok-
ken is bij de European Railway 
Agency, die betrokkenheid niet zal 
beëindigen. Het blijft dus in Euro-
pees verband meepraten over bij-

voorbeeld technische zaken.
Groot-Brittannië en de Europese 
Unie laten zich niet zo gemakkelijk 
ontvlechten, zo mag de conclusie 
van het onderzoek van Norton Rose 
Fulbright luiden. De grote vraag is in 
hoeverre het land aansluiting blijft 
zoeken bij de rest van Europa, waar-
mee het nu in de Unie is verbonden. 
Gaan we de kant op van het Noorse 
model, waarbij Groot-Brittannië dus 
tot de Europese Economische Ruim-
te moet toetreden? In dat geval blijft 
het land onderworpen aan regelge-
ving die vooral in Brussel tot stand is 
gekomen. En juist die Brusselse re-
gels waren toch een belangrijk argu-
ment voor een stem op ‘out’.

Papierwerk
De Londense juristen hebben zich 
in dit rapport niet gebogen over de 
gevolgen voor het wegvervoer. Het 
meest evidente gevolg is dat er 
straks veel papierwerk aan te pas 
komt om Groot-Brittannië binnen 
te komen en te verlaten.
Natuurlijk blijft Groot-Brittannië-
meepraten in de internationale 
wegvervoerorganisatie IRU over za-
ken die de hele branche aangaan.
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RAAD & RECHT

Ik kon afgelopen week geen kamer binnenlopen, of het ging 
erover. Elke nieuwssite of social media app die ik opende stond 
er bol van. Het was de week van de EUxit. Niet te verwarren 
met de Brexit, dat is zo’n twee weken geleden. Nee, ik heb het 
over de vaart waarmee we in de EU mentaal afscheid heb-
ben genomen van de Engelsen. Op Facebook fl itsen de lijstjes 
voorbij met steden die in de rij staan om Londen als fi nancieel 
epicentrum op te volgen. Mijn whatsapp ontplofte van de klaar-
blijkelijk opgekropte frustraties over het anti-EU en anti-euro- 
gedrag van de Engelsen. Het lijkt alsof wij met z’n allen blijer 
zijn dat we van de UK af zijn, dan zij dat ze van Brussel af zijn. 

Begrijp me niet verkeerd, ik was en ben tegen de Brexit. Ik ge-
loof in een sterke EU met een duidelijke visie op het gebied van 
wereldhandel. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook 
ik soms moedeloos word van de regeldrift en ineffi  ciëntie van 
Brussel. Neem het reizende circus tussen Brussel en Straats-
burg als voorbeeld en je weet genoeg. Ik houd me dan ook voor 
dat de Engelsen als beste zullen weten wat goed voor ze is. 
Daar hebben ze ons niet voor nodig. Al vraag ik me serieus af of 
de Brexit er echt van gaat komen. Op YouTube staan inmiddels 
duizenden fi lmpjes van spijtbetuigingen van exit-stemmers 
en stille tochten van EU-sympathisanten. Troost zoeken bij 
de politiek is zinloos, die zijn te druk bezig verstoppertje te 
spelen. Buurlanden Ierland en Schotland willen breken met 
de Engelsen. Kortom, chaos in Groot-Brittannië. Ik denk dat 
niemand de gevolgen van een Brexit goed had kunnen overzien, 
zeker de Engelsen niet. Dat besef begint daar ook in te dalen en 
dan is zo’n veilige haven als de EU nog lang zo gek niet.

Op douanegebied doet de Brexit ook wat stof opwaaien. In 
mijn vorige column schreef ik nog over de opluchting bij EU-
importeurs nu zij voor de vaststelling van de douanewaarde 
van ingevoerde goederen niet langer de doorverkoopprijs, maar 
nog steeds hun aankoopprijs mogen gebruiken. De Europese 
Commissie ontziet een transactie tussen twee EU-partijen 
en dus mag je die in principe negeren voor douanedoelein-
den. Kortom, geen douaneheffi  ng over EU-winsten. Maar die 
tegemoetkoming geldt dus uitsluitend voor EU-partijen. Na de 
Brexit vist de UK achter het net. De logische consequentie is 
dat het in veel gevallen kan lonen om een Engels hoofdkantoor 
over te brengen naar de EU, wanneer een groot deel van de 
invoer bestemd is voor de EU. Terwijl EU-importeurs ruim een 
maand weer rustig kunnen slapen, hebben UK-importeurs weer 
last van slapeloze nachten.

Ook het gebruik van EU-vergunningen voor de toepassing van 
douaneschorsingsregelingen of vergunningen voor uitvoerres-
tituties zal komen te vervallen voor UK-partijen. Deze voorde-
len zijn voorbehouden aan partijen die zijn gevestigd in de EU. 
Natuurlijk kun je daar allerlei zaken met Brussel voor regelen 
om via een omweg toch gebruik te kunnen maken van al die 
regelingen, maar juist daarvoor moet je naar Brussel toe om te 
gaan onderhandelen. Na de EUxit lijkt me dat voor de UK geen 
prettig vooruitzicht. 

Ik ben benieuwd wat de marsroute van de UK zal zijn nadat de 
kruitdampen zijn opgetrokken. Misschien dat na alle tumult, 
het verzoek om uittreding nooit meer wordt ingediend. Maar 
dat betekent niet automatisch dat de overige lidstaten weer 
vertrouwen krijgen in het land dat voor uittreding koos. Met 
dat in het achterhoofd, wens ik de UK en de EU wat meer we-
derzijdse acceptatie toe zodat ze iets meer rekening met elkaar 
kunnen houden. Voor tips daarover uit ons eigen landje, verwijs 
ik wederom naar YouTube, met als zoekterm DENK! Alhoewel, 
misschien dat na het zien van die beelden de UK blij is dat ze er 
niet meer bij hoort.

RAOUL RAMAUTARSING, CONSULTANT
rramautarsing@deloitte.nl

Wie had dat gedacht?

T

Richard Hardiman heeft een vaartuig ontwikkeld dat 24 uur per dag de haven gaat helpen schoonhouden. Foto: PortXL

Het robotvaartuig heeft een accu en 

draait op zonne-energie. 

INNOVATIE  Start-up presenteert robotvaartuig

Richard Hardiman. ‘Voordeel van 
het gebruik van een drone is dat hij 
24 uur per dag doorgaat met zoe-
ken.’ Het robotvaartuig draait op 
zonne-energie en heeft een accu. 
Het besturingssysteem werkt met 
een algoritme waarmee het appa-
raat de weg kan leren vinden in de 
haven. De camera’s aan boord hou-
den ook het scheepvaartverkeer in 
de gaten. Om botsingen te voorko-
men maakt de drone gebruik van 
‘geofencing’: een virtuele schutting 
die ervoor zorgt dat het apparaat 
niet achter een stuk plastic midden 
in een scheepvaartroute aangaat.  

Verboden
Onderdeel van de proef is dat het 
Havenbedrijf gaat helpen met aan-
passing van de regelgeving rond het 
gebruik van drones. Nu nog is het 
verboden om met onbemande bo-
ten te varen in het havengebied.
Tien andere startende bedrijfjes die 
aan PortXL deelnamen hebben nog 
geen Rotterdamse klanten – vele 
wel elders. De deelnemende start-
ups zijn wel van plan om in Rotter-
dam te blijven. 
Volgend jaar zal PortXL een zelfde 
acceleratorprogramma draaien. 
Start-up teams worden drie maan-
den intensief begeleid, krijgen een 

kantoor en krijgen toegang tot de 
RDM-testfaciliteiten en vooraan-
staande maritieme bedrijven zoals 
Van Oord, Damen, Boskalis en 
Vopak. Het Havenbedrijf hoopt dat 
succesvolle bedrijfjes in de Maas-
stad blijven. Dat past in het streven 
van het Havenbedrijf om Rotter-
dam te laten uitgroeien tot ’s we-
relds slimste haven.

EDO BEERDA

Vopak gaat met innovatieve soft-
ware van start-up PortCall zijn 
havenoperaties versnellen en het 
Havenbedrijf laat start-up Ran-
Marine plasticafval opvissen met 
drones. Dat zijn de eerste concre-
te uitkomsten van het accelerator 
programma PortXL. 

De software van de Amerikaanse 
start-up PortCall moet ervoor zor-
gen dat Vopak en zijn klanten in de 
Rotterdamse haven slimmer gaan 
samenwerken. Congestie in havens 
is een wereldwijd probleem. De to-
tale kosten ervan voor rederijen, 
verladers en terminals bedragen dit 
jaar naar schatting 37 miljard dollar. 
‘Daar liggen voor onze vinding dus 
enorme kansen’, zegt CEO Bryan 
Bender van Portcall.  ‘Ons coördina-
tieplatform geeft automatisch een 
waarschuwing als het ergens mis 
dreigt te gaan. Daarmee is veel tijd 
en geld te besparen.’ 
PortCall houdt alle realtime infor-
matie bij in een haven en geeft die 
door aan alle spelers. Als een schip 
zich aanmeldt in een haven, wordt 
er een ligplaats gereserveerd, de 
loodsdienst ingeseind en een beves-
tiging aan de scheepsagent ge-
stuurd. Heeft het schip een paar uur 
vertraging, dan gaat er in één keer 
bericht naar alle betrokken partijen. 
Dat voorkomt dat verwarring ont-
staat en een stroom van berichten 
per telefoon, fax en mail. Het maakt 
het ook makkelijker om snel te rea-
geren. Schema’s voor afhandeling 
van schepen worden automatisch 
veranderd. Het programma rekent 
ook automatisch scheepslengte en 
lading- en lostijd door. PortCall kan 
een haven in kaart brengen, maar 
ook operaties van een specifi eke 
klant. Volgens David Corso (Port-
Call) zijn met behulp van de soft-
ware al dertig mogelijke risico- en 
verbeterpunten voor Vopak op een 
rijtje gezet. 
De proef met Vopak maakt het voor 

de start-up mogelijk zijn vinding te 
testen bij een betalende klant. Het 
PortCall programma draait ook al in 
Hawaii, maar daar gaat het om 
stroomlijnen van de aan- en afvoer 
van cruiseschepen. Leo Brand van 
Vopak hoopt dat de afhandeling van 
zeeschepen sneller en voorspel-
baarder zal gaan verlopen. ‘Uiter-
aard in nauwe samenwerking met 
onze partners.’ 

Plasticdrone
Dankzij de drone van RanMarine 
wordt Rotterdam ’s werelds eerste 
haven met een plasticstofzuiger. 
Het robotvaartuig van het startende 
bedrijfje uit Capetown gaat in de ha-

venbekkens geheel zelfstandig op 
zoek naar drijvend plasticafval. 
Daartoe is het uitgerust met came-
ra’s. Sensors registreren onder 
meer de temperatuur van het water 
en de samenstelling van het gevon-
den afval. In de buik is ruimte voor 
500 kilo afval. ‘Bij het verzamelen 
van drijfplastic met de hand missen 
we ontzettend veel’, zegt uitvinder 

PortXL’s stofzuiger

Dankzij drone krijgt Rotterdam een 

plasticstofzuiger.
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Kranenmeer
Het lijkt een ballet voor bouwkranen. De 

Groningse Eemshaven is een van de grootste 

bouwputten van het land, en die 

bouwactiviteiten weerspiegelen in zekere zin 

het sentiment in de markt. Aan de ene kant de 

bouw van omstreden kolencentrales, aan de 

andere kant innovatieve projecten zoals nieuwe 

datacenters.
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Zeker voor kennisintensieve 

activiteiten is het moeilijk 

concurreren met de stad.

‘Toegankelijkheid is cruciaal’
PETER WIERENGA

De Eemshaven en andere noordelijke havens zijn extra gevoelig voor de voortschrijdende automatisering, 
zo blijkt uit nieuw onderzoek. Maar er liggen ook weer allerlei kansen voor de regio, vertelt een van de 
betrokken wetenschappers. 

K omt-ie er wel of komt-ie er niet? In 
het hoge Noorden hopen ze stiekem 
nog altijd op Facebook. Concurrent 
Google beheert in de Eemshaven al 
een datacenter met een enorme rij 
servers. Wie in Nederland iets aan 

het opzoeken is op internet, maakt dus al snel onge-
merkt een uitstapje naar Grunn’n. In 2014 was ook 
sprake van een nieuw datacenter van Facebook in de 
Eemshaven, maar naar verluidt zou Facebook toen 
voor Ierland hebben gekozen door gedoe tussen 
Nuon en RWE/Essent. Volgens het Dagblad van het 
Noorden zijn de contacten gebleven, en zou de immer 
uitdijende social media-gigant nog steeds interesse 
hebben.
De noordelijke haven heeft zich weten om te toveren 
tot een Energy Valley: twee grote energiecentrales in de 
haven zelf, plus windmolens overal waar je kijkt, zowel 
op land als op zee. Dat past goed in het plaatje van de 
drie noordelijke provincies, die zich willen profi leren 
als de nationale proeftuin voor energietransitie (zie ka-
der).
Maar hoe fi jn het ook is dat de Eemshaven het cliché-
beeld van een lege bananenterminal al lang achter zich 
heeft gelaten, en hoe fi jn het ook is dat er een serieuze 
bijdrage is aan de economie in de zin van omzet, som-
mige experts maken zich intussen wel een beetje zor-
gen over de hoeveelheid banen die de nieuwe ontwik-
kelingen in het havengebied met zich meebrengen. 
Kortom, wat betekent dit nu allemaal voor de economi-

sche kracht van de Eemshaven en de bredere regio 
daaromheen?
 
Koelwater
‘De Eemshaven was ooit bedoeld als een grote haven bij 
een grote stad, maar we weten allemaal dat dit niet ge-
lukt is’, vertelt Sierdjan Koster, universitair docent Eco-
nomische Geografi e aan de Rijksuniversiteit Gronin-
gen. ‘De laatste jaren is er echter wel degelijk veel 

bedrijvigheid ontstaan. Dat heeft te maken met de 
komst van vooral fi rma’s zoals Nuon en RWE die er zit-
ten om de beschikbaarheid van veel ruimte en de toe-
gang tot koelwater voor hun energiecentrales. Later is 
daar het datacenter van Google bijgekomen, waarvoor 
de toegang tot energie weer van groot belang is.’
En niet te vergeten de trans-Atlantische glasvezelkabel, 
die in de Eemshaven aan wal komt en die een cruciale 

rol speelt in het mondiale internetverkeer. ‘Deze bedrij-
ven zorgen voor relatief weinig werkgelegenheid’, moet 
ook Koster erkennen. ‘Denk maar eens aan dat datacen-
ter van Google, dat bestaat vooral uit een enorme hoe-
veelheid servers. Toch is de komst en de naamsbekend-
heid van Google wel goed voor de promotie van de 
Eemshaven en de regio, en zorgt het zeker ook wel voor 
enige spin-off . Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan 
onderhoud. De Eemshaven doet het op zich econo-
misch goed, maar dat succes vertaalt zich niet per se in 
meer banen dan in de rest van het Noorden. Neem de 
bouw van de energiecentrales: dat is per defi nitie een 
tijdelijk proces.’

Windmolens
Dat de bouw van centrales en datacenters slechts een 
tijdelijke klus is, waar bovendien relatief veel buiten-
landse werknemer bij ingezet zijn, is begrijpelijk. Maar 
je zou zeggen dat in de sector transport en logistiek zelf 
meer banen worden gegenereerd, bijvoorbeeld in het 
transport en onderhoud van windmolens voor de off -
shore sector. Koster: ‘Dat klopt. Het gaat hier om een 
ander soort bedrijven, zoals maritiem transport en de 
toeleveringsindustrie voor de grote windmolenparken 
op de Noordzee, boven Groningen. De nieuwste gene-
ratie windmolens wordt niet alleen steeds groter, ze 
vergen ook meer kennis. Dat betekent dat deze projec-
ten arbeidsintensiever zijn en dus meer mensen nodig 
hebben.’ 
Niettemin liggen er stevige uitdagingen voor de Eems-
haven. Koster en zijn collega’s van de Rijksuniversiteit 
Groningen hebben net onderzoek gedaan in opdracht 
van de Waddenacademie. Het is een serie essays over 
de toekomst van het Waddengebied, in het kader van de 
nieuwe structuurvisie Waddengebied die het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu aan het opstellen is en die 
in 2017 klaar moet zijn. ‘Daaruit blijkt dat de sector ha-
ven en logistiek in het algemeen, en de noordelijke ha-
vens in het bijzonder, nogal gevoelig zijn voor de steeds 
verder oprukkende automatisering’, legt Koster uit. 
‘Het risico bestaat dat hiermee vele banen verloren zul-
len gaan. Denk maar aan de Tweede Maasvlakte en de 
arbeidsonrust die daar ontstaan is door de nieuwe, hy-
permoderne terminals.’ 
Niet voor niets kwam de Raad voor de Leefomgeving en 
Infrastructuur vorige week met een rapport waarin het 
kabinet wordt opgeroepen om niet alle kaarten op de 
mainports Rotterdam en Schiphol te zetten, omdat bij-
voorbeeld een innovatief bedrijvencluster als Brainport 
Eindhoven betere cijfers kan overleggen en het trans-
port van goederen en mensen niet eeuwig kan groeien. 
Een fi kse waarschuwing voor de sector. Koster noemt 
het dan ook ‘veelzeggend’ dat de Rotterdamse haven Je-
remy Rifkin, de bekendste onderzoeker van ‘the inter-
net of things’, in de hand heeft genomen. 

Kenniseconomie
In zijn eigen onderzoek concludeert Koster dat de bij 
de Eemshaven gelegen plaats Delfzijl (samen met de 
andere noordelijke havens Harlingen en Den Helder) in 
de hoogste risicocategorie zit als het gaat om banen die 
geautomatiseerd kunnen worden. Maar tegelijk schetst 
hij ook een beeld van hoe de regio het beste om kan 
gaan met de komst van de kenniseconomie en de steeds 
grotere kracht van stedelijke agglomeraties. ‘Voor met 
name kennisintensieve activiteiten is het inderdaad 
moeiljk concurreren met de stad. Maar het ommeland 
profi teert ook van de stad en kan daarbij gebruikmaken 
van kwaliteiten die de stad juist niet heeft’, aldus de we-
tenschapper.
Een van die kwaliteiten is de landschappelijke ruimte, 
die een relatief betaalbare en prettige woonomgeving 

Agency  •  Stevedoring  •  Shipping  •  Chartering  •  Offsh
ore Services
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op kan leveren. Hierin zou de regio moeten investeren. 
Dat laatste geldt ook voor de sector toerisme en recre-
atie, waarin de regio met de geliefde Waddeneilanden 
automatisch al een grote aantrekkingskracht heeft. Zo 
vertrekt uit de Eemshaven een veerboot naar het Duit-
se Waddeneiland Borkum.
Daarnaast ziet Koster een toenemend belang van 
zzp’ers, juist in rurale gebieden, waar meer werk vanuit 
huis verricht blijkt te worden dan in stedelijke gebie-
den. Mensen met een technische achtergrond kunnen 
die – door de toegenomen kenniscomponent in banen 
– in verschillende branches kwijt.
Maar ook voor bedrijven in transport en logistiek die in 
de Eemshaven zijn gevestigd, kunnen overheden meer 
doen om de groei te bevorderen. ‘Vooral de toeganke-
lijkheid is cruciaal voor de haven en de fi rma’s die er 
aanwezig zijn. Volgens mij zit dat wel goed tussen de 
oren. Zo wordt er regelmatig gebaggerd in de Eems-
Dollard regio, om de bereikbaarheid van de Eemshaven 
te kunnen blijven garanderen.’ En over de weg? ‘Ja, ook 
de verdubbeling van de N33 (tussen Zuidbroek en Ap-
pingedam, red.), een van de twee belangrijke verkeers-
aders voor de Eemshaven, speelt een grote rol daarin...’

De noordelijke 

haven heeft zich 

weten om te 

toveren tot een 

Energy Valley: 

windmolens overal 

waar je kijkt, zowel 

op land als op zee. 

ENERGIETRANSITIE
Eind mei hebben de drie noordelijke provincies 

Groningen, Friesland en Drenthe zich gezamenlijk 

gepresenteerd in Den Haag, omdat ze dé lande-

lijke proeftuin willen worden voor energietransi-

tie. De landelijke overheid kan ze hierbij helpen 

door sommige regels – bijvoorbeeld voor zonne-

energie parken – te versoepelen, zo was de 

boodschap. Het gelijkschakelen van regelgeving 

met Duitsland is ook een wens. Nu werken 

landsverschillen belemmerend om windenergie 

vanuit Duitsland aan te landen in de Eemshaven. 

In 2014 groeide het aantal banen in de duurzame 

energiesector in het Noorden met 3,8 procent, 

tegenover een landelijke groei van 3,3 procent. 

Ongeacht wat, ongeacht wanneer! Of het nu gaat om stuwen, lashing 
& securing, transport of exportverpakking – wij bieden u exact de 
dienstverlening die u nodig hebt. Situatie en uitrusting ter plaatse spreken 
boekdelen: een terminaloppervlakte van 250.000 m2, RoRo-faciliteiten, 
een kadelengte van 700 m en bovendien een zwarelastkade met een 
draagvermogen tot 20 ton per m2. En dankzij de moderne techniek 
zijn wij uitstekend uitgerust voor de overslag van zware lading. www.orange-blue-terminals.nl
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Het delen van data met de Doua-
ne zorgt voor meer veiligheid. 
Het kan echter soms ook leiden 
tot juridische consequenties. En 
dan zijn er nog technische obsta-
kels.

Wetenschappers van de universi-
teiten van Delft en Rotterdam be-
kijken de mogelijkheden en onmo-
gelijkheden om informatie te delen 
vanuit het gecombineerde juridi-
sche en technische perspectief. Het 
is een complex vraagstuk, waarbij 
relevante wetgeving op dit vlak 
wordt geïdentifi ceerd, uitgeplozen, 

vergeleken en beoordeeld. Hoe zit 
het bijvoorbeeld met aansprake-
lijkheid? Verzekeraars eisen ook 
maatregelen om risico’s te vermij-
den.
Bij het JUST-onderzoek (Juridical 
and context-aware sharing of infor-
mation for ensuring compliance) 
wordt nauw samengewerkt met 
Maersk Line Denemarken. Deze re-
derij met zeshonderd container-
schepen geeft de onderzoekers in-
zicht in de uitdagingen bij het 
dagelijkse werk.
Bedrijven zitten soms in een spa-
gaat. Het delen van informatie kan 
zorgen voor een verbeterde veilig-
heid, vermindering van de admi-

nistratieve lasten en minder fysie-
ke controles door de Douane. Om 
een zo veilig mogelijke transport-
keten te krijgen is het essentieel 
dat de douane een totaaloverzicht 
van informatie heeft, zo legt pro-
jectleider Marijn Janssen van de 
TU Delft uit.  Aan de andere kant 
kan informatiedeling tot onver-
wachte juridische consequenties 
leiden. Onduidelijk is dan bijvoor-
beeld of informatiedeling juri-
disch en met betrekking tot priva-
cy wel is toegestaan en op welke 
manier de informatie gedeeld kan 
worden. Daarnaast speelt het be-
drijfsbelang. Bedrijven zijn soms 
bang dat  concurrentiegevoelige 

informatie in verkeerde handen 
valt. 
Janssen over het belang van big 
data: ‘In het logistieke netwerk 
hebben alle partijen een brokje in-
formatie, maar niemand heeft het 
totaal. En dat totaalplaatje, dat is 
wat de douane graag wil hebben in 
de strijd tegen criminaliteit en ter-
rorisme. Ieder land heeft echter an-
dere wetten, waardoor bedrijven 
informatie niet makkelijk kunnen 
delen of dit zelfs niet mag. Je kunt 
bijvoorbeeld een bepaalde privacy-
wet overtreden. En als een bedrijf 
van criminele handelingen ver-
dacht wordt door justitie, hoeft dat 
bedrijf ook geen data te delen. Je 

bent immers niet verplicht infor-
matie aan te leveren die je mogelijk 
kan benadelen in je rechtszaak.’

Datadeling
Bij bedrijven die een AEO-certifi -
caat of variant daarvan (bijvoor-
beeld C-TPAT) hebben, wordt mo-
menteel al minder gecontroleerd. 
Containers van een gecertifi ceerde 
partij die in China al gecontroleerd 
zijn, hoeven in Europa niet meer 
helemaal opnieuw door de molen. 
Een groot deel van de bedrijven 
heeft echter nog altijd geen AEO-
certifi caat en daar geldt de Green 
Lane dus niet voor. Janssen: ‘Ons 
onderzoek gaat een stap verder dan 

Feature NIEUWSBLAD TRANSPORT 6-12 JULI 201616

DATABUNDELING 

Onderzoekers kijken onder 

meer naar veiligheid, privacy

en aansprakelijkheid

    Welke informatie 
   mag een bedrijf 
        delen 
    met de 
  Douane?
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de aspecten die via AEO geregeld 
zijn. We proberen de grens op te 
rekken van datadeling en kijken wat 
juridisch mogelijk is, zonder dat het 
ten koste moet gaan van de privacy, 

aansprakelijkheid of andere belang-
rijke waarden. Welke informatie 
mag je delen onder welke omstan-

digheden? Hoe kun je effi  ciënt stro-
men uit de datapijplijn bundelen? 
Ook kijken we of er eventueel wet-
ten veranderd moeten worden.’ Uit-
eindelijk moet dit leiden tot een 

prototype (van een IT-systeem) 
waarbij juridische obstakels zijn 
verminderd en waarmee op veilige 

en effi  ciënte wijze (slechts één keer 
invoeren) informatie gedeeld kan 
worden, zonder juridische haken en 
ogen voor de betrokken partijen. 
Die IT-oplossing zal er echter niet 
tijdens dit onderzoek komen, de 
wetenschappers concentreren zich 
op de proof-of-concept en de wet-
geving. Dit moet dan door markt-
partijen opgepakt worden om in 
werkende oplossingen omgezet te 
worden.

Aansprakelijkheid
Als de organisaties in de vervoers-
keten meer inzicht in de goederen 
krijgen door het verzamelen van 
meer informatie dan kan dit ook ge-

volgen voor aansprakelijkheid heb-
ben. ‘Een container vol dure appa-
ratuur of een container beladen met 
kussens heeft een andere waarde en 
brengt andere risico’s voor de ver-
voerder met zich mee. Wat gebeurt 
er als een container gestolen wordt? 
Wat gebeurt er als een container 
zoek raakt of te laat op bestemming 
komt?’ Janssen maakt onderscheid 
tussen twee stromen. De Green 
Lane en de ondoorzichtige stroom. 
‘Als in China een container wordt 
ingeladen, zitten er soms goederen 
van wel vijf verschillende bedrijven 
in. Transporteurs weten bijvoor-
beeld vaak ook niet wat er in een 
container zit en willen dat ook niet 

weten. iPhones hebben bijvoor-
beeld een hoge waarde. Als je het op 
de pakbon zet, loop je het risico dat 
medewerkers hun mond open doen 
en criminelen hun slag slaan.’ De 
materie rondom informatiedeling is 
dus complexer dan op het eerste 
oog lijkt. Een optie is het in kaart 
brengen van deelstromen, bijvoor-
beeld voor goederen met een hoge 
en lage waarde, maar dat willen de 
onderzoekers nu juist niet. ‘Natuur-
lijk kun je met meerdere typen ke-
tens en aparte systemen werken, 
maar dan gaan de kosten omhoog. 
Wij willen juist tot een generieke 
oplossing komen die voor alle stro-
meninzetbaar is.’

Feature

IPhones hebben een hoge waarde. Als 

je dat op de pakbon zet, loop je risico.

In 2014 is wetenschapsfi nancier NWO 

gestart met het onderzoeksprogramma 

‘Innovation in Supply Chain Compliance 

and Border Management’ (ISCOM). Er 

lopen momenteel drie publiek-private 

onderzoeksprojecten. Binnen het onder-

zoeksproject Supply Chain Control and 

Compliance (SAtIN) wordt geprobeerd om 

tot een betrouwbare data-uitwisseling te 

komen. Er zijn verschillende partijen bij de 

internationale keten betrokken. Daardoor 

zijn de data niet altijd even betrouwbaar. 

Zowel de Technische Universiteit Delft als 

de Technische Universiteit Eindhoven is bij 

het project betrokken. Vanuit het bedrijfs-

leven schuiven onder meer ASML en 

Seacon Logistics aan en ook de Douane zelf 

is een belangrijke partner.

Pijplijn voor data
De onderzoekers kijken naar de mogelijk-

heid van een datapijplijn, waarbij de data 

van de bron komen. Dat kan degene zijn 

die bijvoorbeeld de goederen in China in 

de container stopt, maar ook de producent 

of de exporteur. Via een cloud-oplossing 

wisselen alle betrokken partijen data over 

de goederen uit en de douane kan direct 

naar de data. Ook kunnen voor risicoana-

lyse de data van de bron (bijvoorbeeld van 

de exporteur) vergeleken worden met de 

data van andere betrokkenen (bijvoorbeeld 

de importaangifte).

ASML is bij het project betrokken omdat de 

chipproducent volgens projectleider 

Yao-Hua Tan, hoogleraar Informatie en 

Communicatie Technologie aan de TU 

Delft, het verst is met horizontaal toezicht 

en audit controles voor douanezaken. 

Seacon Logistics geeft de onderzoekers 

inzicht in het logistiek proces. ‘Op welke 

plaatsen treden douanerisico’s op, 

wanneer is crosschecking nodig, waarbij je 

kijkt of de aangeleverde data kloppen, dat 

weten de bedrijven vaak zelf het beste.’ 

Standaarden gelijk
Het Centrum voor Wiskunde en Informa-

tica zorgt er als partner voor dat de 

brondata op de juiste manier geanaly-

seerd worden. Ieder bedrijf gebruikt eigen 

IT en data standaarden, terwijl de douane 

pas kan vergelijken als deze standaarden 

gelijk getrokken zijn. Dat voorkomt dat er 

appels met peren vergeleken worden.

Bedrijfsleven en douane hebben in Europa 

de laatste jaren al de veiligheid bij 

individuele bedrijven verbeterd via 

AEO-certifi cering, maar een datapijplijn 

verbreedt het horizontaal toezicht over 

alle partijen in de hele keten, aldus de 

onderzoekers. Zo kan het toezicht ook 

toepasbaar gemaakt worden voor 

bedrijven buiten Europa.

Breed onderzoek 
naar datastroom
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‘Tonnagecijfers zijn 

voor mij een beetje 

zoals balbezit in een 

voetbalwedstrijd. 

Meestal is het een 

goed teken, maar het 

is perfect mogelijk 

dat een team dat het 

meeste balbezit heeft, 

toch met 3-0 verliest.’

Foto: Ilya  van Marle 

Fotografie
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Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Van Leeuwen Containerservice bv 

in Oosterhout (VLCS) heeft vijftig 

nieuwe Wecon wissellaadbakken 

gekocht en er nog eens vijftig 

besteld. Het gaat om bakken 

volgens de zogenoemde BDFstan-

daard met een binnenlengte van 

782 cm, voorzien van schuifzeilen, 

stalen achterdeuren met verzinkt 

hang- en sluitwerk, stalen 

kopschot, verzinkt onderstel en 

poten. De wissellaadbakken 

hebben een TÜV certifi caat voor 

ladingzekering. Dankzij een 

bodemframe van slechts 15 cm 

dikte bedraagt de inwendige 

hoogtemaat 295 cm. Daardoor 

zijn ze geschikt voor bijvoorbeeld 

het transport van vaten die drie 

hoog gestapeld kunnen worden. 

De geleverde Wecon wissellaad-

bakken dienen gedeeltelijk ter 

vernieuwing en gedeeltelijk voor 

uitbreiding van het park van VLCS, 

dat ruim 1300 bakken bevat. 

Van Leendert Transport uit 

Broekhuizenvorst ontving recent 

twee bijzondere jubileum-edities: 

de 75ste Mercedes-Benz truck 

met daarachter de 100ste 

oplegger van Autogroep Van der 

Peet uit Nieuwkoop. Het bedrijf 

heeft de eerste truck van Merce-

des-Benz en de eerste Van der 

Peet bandlosser nog steeds in 

gebruik. De 75ste Mercedes-Benz 

truck voor Van Leendert is een 

Actros 1842 LS. De trekker met 

brede StreamSpace-cabine met 

vlakke vloer wordt hoofdzakelijk 

gebruikt voor tanktransporten en 

transporten met bandlossers. 

Naast nationaal en internationaal 

transport, heeft Van Leendert zich 

in de afgelopen jaren ook gericht 

op Zand en Grind en Milieuser-

vice. Het bedrijf heeft 53 mede-

werkers in dienst en beschikt over 

45 trekkende eenheden waarvan 

27 geleverd door Mercedes-Benz.

Met een order voor zestien 

nieuwe Scania’s verwelkomt de 

Kotra Groep, voorheen Transport 

Vooruit Breskens, de vijfhonderd-

ste Scania in zijn wagenpark. 

Kotra Groep bundelt een aantal 

toonaangevende bedrijven in de 

logistiek van verse vis, schaal- en 

schelpdieren. Tot de Kotra Groep 

behoren Transport Vooruit uit 

Breskens, De Koeijer uit Yerseke, 

Van Maanen uit IJmuiden, 

Kloos-Holland uit IJmuiden, 

Transport Vooruit uit Padborg 

(DK) en Egon Sørensen uit 

Hanstholm (DK). De nieuwe 

Scania’s zijn uitgerust met de 

ruime en comfortabele Topline 

cabine en de zuinige 13 liter 450 

pk en 490 pk motor. 

 

Mars Nederland heeft zijn tweede 

Lean & Green ster. Het bedrijf 

krijgt deze tweede ster vanwege 

zijn activiteiten voor verdere 

verduurzaming van de logistieke 

keten en innovatie. Mars ontving 

eerder een Lean & Green ster 

vanwege het realiseren van CO2 

doelstellingen op logistiek gebied. 

Lean and Green is een stimule-

ringsprogramma voor bedrijven en 

overheid dat wordt uitgevoerd 

door Connekt. 

Action heeft een logistiek centrum 

ten noordoosten van Parijs 

geopend. Het dc is het eerste 

buiten Nederland. Het gebouw, 

opgetrokken door vastgoedgroep 

Prologis, telt nu 42.000 m2. In een 

tweede fase, nog voor de zomer 

van 2017, komt er nog 29.000 m2 

bij. In Frankrijk heeft de discounter 

nu al meer dan 120 winkels, twee 

keer zoveel als een jaar terug. 

Precies 35 jaar geleden kocht 

Transport Norbert Maes zijn 

eerste trekkers bij Renault. 

Onlangs bestelde het bedrijf uit 

het Belgische Lichtervelde nog vijf 

Renault Trucks T, wat de teller op 

het aantal aangekochte voertui-

gen op 89 brengt. Transport 

Norbert Maes werd opgericht in 

het begin van de jaren ’30. 

Internationaal rijden ze met 

frigowagens geladen met 

voedingswaren, vooral naar 

Frankrijk maar soms ook naar 

Duitsland of naar Nederland. De 

lichtere Renault Trucks T 460 

worden ingezet voor betontrans-

port. In bulk vervoeren ze vijftig 

tot zestig soorten beton tot Parijs 

en Amsterdam. 

De Firma Plomp en Zonen B.V. 
heeft haar wagenpark onlangs 

uitgebreid met twaalf schuif-

vloertrailers van Knapen Trailers. 

Plomp en Zonen B.V. is een van de 

meest toonaangevende houtver-

werkingsbedrijven in Europa. 

Door het zeer specifi eke logistieke 

proces van Plomp is een klantspe-

cifi eke trailer een must. Deze 

trailers moeten zowel pallets als 

houtvezels in bulk kunnen 

vervoeren. Het wagenpark bestaat 

uit circa 600 containerbakken en 

trailers, waarvan zestig schuif-

vloeropleggers. 

BEDRIJFSNIEUWS

Minstens sinds 2009 is de trend in de 

toegevoegde waarde duidelijk dalend.

 Het draait ook om 
toegevoegde
   waarde
JAN LAGASSE

Tijdens het Havencongres Zee-
land hield CEO Jan Lagasse een 
betoog voor het waarderen van 
havens op meer dan alleen de 
overslagvolumes. Juist de toege-
voegde waarde die een haven le-
vert is van belang. Hieronder die 
toespraak.

‘Rond de jaarwisseling werd ik door 
Nieuwsblad Transport gevraagd een 
bijdrage te leveren aan de rubriek 
‘het opvallendste nieuws’ op hun 
website. In mijn bijdrage ging ik in 
op de relevantie – of meer bepaald 
de irrelevantie – van het criterium 
bij uitstek waaraan havens nog al-
tijd door media, overheid en soms 
ook door insiders worden afgeme-
ten, namelijk de tonnagecijfers. Dit 
overigens naar aanleiding van het 
kort daarvoor bekendmaken door 
luchthaven Schiphol van hun 
vrachtcijfers. 
Als relatieve nieuwkomer in de 
branche vond ik dat fetisjisme met 
betrekking tot overslagcijfers of 
volume erg verrassend. Niet dat 
tonnagecijfers volstrekt irrelevant 
zijn, dat zijn ze zeker niet, maar ze 
vertellen maar een stukje van de 
waarheid. Meer nog, ze kunnen 
zelfs een stukje van die waarheid 
perfect verbergen. 
Nu we in de stemming zijn van het 
Europees Kampioenschap voetbal, 
neem ik de vrijheid om daarmee een 
vergelijking te maken, wetende dat 
elke vergelijking mank gaat. Tonna-
gecijfers zijn voor mij een beetje zo-
als balbezit in een voetbalwedstrijd. 
Meestal is het een goed teken, maar 
het is perfect mogelijk dat een team 
dat het meeste balbezit heeft, toch 
met 3-0 verliest. Volgens mij zijn de 
doelpunten van een haven de gecre-
eerde toegevoegde waarde die een 
haven met de in die haven en in het 
nabije hinterland gevestigde bedrij-
ven samen creëert. 
 
Extra fi les
Ik bevind mij met die analyse overi-
gens in niet zo’n slecht gezelschap, 
namelijk dat van de heer Fernand 
Huts van Katoen Natie, die ook in 
de haven van Zeeland Seaports ac-
tief is. Elk jaar, of zelfs elk kwartaal, 
reageert hij bij de bekendmaking 
van de tonnagecijfers, vooral van de 
haven van Antwerpen, behoorlijk 
geërgerd dat er weliswaar weer ton-
nage bij is gekomen, maar voor de 
rest alleen maar extra fi les en geen 
toegevoegde waarde of werkgele-
genheid. 

Het is soms nog erger. Bij louter 
doorvoer naar bijvoorbeeld Duits-
land gaat een aantal nadelige exter-
ne eff ecten, zoals het gebruik en de 
slijtage van wegeninfra, de fi les of 
luchtvervuiling door het extra 
transport eigenlijk nog af van de be-
perkte toegevoegde waarde die 
door de overslag en de daaropvol-
gende doorvoer wordt gerealiseerd. 
Natuurlijk mag men daarbij ook 
niet te beperkt kijken. Wanneer de 
doorvoer tot buiten het havenge-
bied gebeurt, zeg op 50 tot 100 ki-
lometer, en de goederen daar be-
werkt worden is er wel degelijk 
sprake van toegevoegde waarde 
voor de regio waar de haven is ge-
situeerd.
Twee voorbeelden: als een tripod – 
een moderne fundering voor een 
windmolen in zee – in de haven 
wordt geassembleerd en gecoat en 
als projectlading door de haven 
gaat, dan is de overslagtonnage zeer 
beperkt, maar er is gedurende een 
langere tijd zeer veel hoogwaardige 
tewerkstelling en toegevoegde 
waarde gecreëerd. Als daarentegen 
een containerschip door de haven 
gaat en de lading daarvan op het 

spoor wordt gezet naar, ik noem 
maar wat, Polen om de inhoud daar 
te laten bewerken, is de tonnage 
misschien spectaculair maar de ge-
creëerde toegevoegde waarde voor 
de regio of het land is veel beperk-
ter. 

Dodelijk 
Over de jaren is zowat in elke haven 
in West-Europa of minstens in de 
Hamburg-Le Have range de overge-
slagen tonnage gegroeid, maar tege-
lijk is de toegevoegde waarde niet 
mee gestegen maar gestagneerd of 
zelfs behoorlijk gedaald. Als je kijkt 
naar de cijfers van de drie grootste 
Nederlandse zeehavens, dan zie je 
dat de afstand tussen overslagcij-
fers en de toegevoegde waarde dui-
delijk groter wordt. Die evolutie is 
mijns inziens op termijn dodelijk 
voor de economie van een land. 
Toen er naast de tonnagestijging 
nog een, weliswaar beperkte, stij-
ging van de  toegevoegde waarde te 

bemerken was, was die evolutie nog 
niet zo angstwekkend. Maar min-
stens sinds 2009 is die dalende 
trend in de toegevoegde waarde 
heel duidelijk aanwezig bij heel wat 
havens. 
In een onderzoeksrapport uit 2013 
van Buck Consultants International 
staat te lezen dat tussen 2005 en 
2012 de overslag van de Nederland-
se havens steeg met meer dan 17%. 
De gecombineerde directe en indi-
recte toegevoegde waarde in de ha-
vens daalde in diezelfde periode 
echter met een aantal procentpun-
ten. Zeeland Seaports is daar tot nu 
toe een gelukkige uitzondering op 
met een stijging van de toegevoegde 
waarde van 3%. 

Groot gat 
Interessant is ook om de toegevoeg-
de waarde per miljoen ton overslag 
in ogenschouw te nemen. Zeeland 
Seaports en Havenbedrijf Gent sco-
ren daar hoog met respectievelijk 
103 en 126 miljoen euro per miljoen 
ton overslag. Antwerpen en Rotter-
dam blijven echter behoorlijk ach-
ter met respectievelijk 55 en 24 mil-
joen euro per miljoen ton. Dit soort 

cijfers zijn zeer nuttig om de bijdra-
gen van de respectievelijke havens 
aan de BV Nederland of de België 
BVBA inzichtelijk te maken. 
We zien ook dat de parameter van 
tonnage mogelijkerwijze soms ook 
verkeerd doorwerkt in het rijksbe-
leid. Wanneer je de investeringen in 
havengerelateerde infrastructuur 
namelijk vergelijkt met de overge-
slagen tonnages is er nog enige ver-
houding tussen die cijfers. Wanneer 
je echter naar de percentages kijkt 
van de havengerelateerde infra-
structuur en de toegevoegde waar-
de van die haven, zie je een heel 
groot gat ontstaan. 
Als dat als parameter wordt gehan-
teerd, dan lijkt het rijk daarmee 
vooral te investeren in tonnage en 
juist niet in toegevoegde waarde, 
terwijl uit de toegevoegdewaarde-
cijfers nu net blijkt dat een euro ge-
investeerd in de Zeeuwse haven 
meer opbrengt dan in welke andere 
Nederlandse haven ook.’

CONGRES  ‘Succes havens niet afmeten aan overslagvolume alleen’
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Groep en Raben Group deel uitma-
ken. Sindsdien heeft Dachser zijn 
ambitie om fl ink in de levensmidde-
lenlogistiek te groeien, waarge-
maakt. Vorig jaar bijvoorbeeld was 
de voedingslogistiek met ruim 8% 
één van de sterkste groeiers binnen 
het concern.
De twee grote Duitse concurrenten 
in deze markt houden er een totaal 
verschillende aanpak op na. Nagel 
richt zich uitsluitend op de levens-
middelenlogistiek, Dachser rekent 
de gehele industrie, groot- en de-
tailhandel tot zijn klanten en is ook 
actief als expediteur van lucht- en 
zeevracht. Dachser zoekt het vooral 
in samenwerking en besteedt ook 
een heleboel van het uitvoerende 
werk aan partners uit. Het bedrijf 
heeft een betrekkelijk kleine eigen 
vloot. Nagel, in omzet een stuk klei-
ner dan Dachser, zweert juist bij een 
netwerk van eigen vestigingen en  
een relatief grote eigen vloot. Dat 
vergt grotere investeringen, maar 
maakt het concern ook een stuk 

FOLKERT NICOLAI

Dachser en Nagel, twee grote con-
currenten in de Europese levens-
middelenlogistiek. Een vergelij-
king van twee concerns met totaal 
verschillende strategieën.

PostNL betreedt de markt voor 
thuisbezorging van levensmidde-
len. De postbode brengt minder 
brieven rond, maar het postbedrijf 
denkt deze teruglopende omzet te 
kunnen compenseren dankzij de 
vergrijzing. Die leidt er immers toe 
dat steeds meer ouderen hun natje 
en droogje aan de deur laten afl eve-
ren.
We waren de laatste jaren niet al-
leen getuige van de razendsnelle 
opmars van de ‘e-commerce’ op 
zich, maar zeker ook die van de 
thuisbezorging van voeding. Grote 
webwinkels storten zich op deze 
veelbelovende deelmarkt. Een 
voorbeeld is Amazon dat onder de 
naam Amazon Fresh in het Verenigd 

Koninkrijk met de versdistributie is 
begonnen. Bijna dagelijks worden 
er nieuwe webwinkelbedrijfjes op-
gericht die voedingsmiddelen aan-
bieden. Supermarktketens onder-
vinden daar geduchte concurrentie 
van.
Ook logistieke dienstverleners ont-
komen er niet aan zich op deze 
markt te oriënteren. De ene doet 
dat nadrukkelijk, de ander schoor-
voetend, een derde laat de beker aan 
zich voorbijgaan. Een enthousiaste 
Nederlandse betreder van de nieu-
we markt voor thuisbezorging van 
via internet bestelde voedingswa-
ren was een jaar of vier geleden 
koel- en vriesvervoerder Menken 
uit Zoetermeer. Het bedrijf, in de ja-
ren tachtig begonnen als vrieshuis, 
zag al vroeg de mogelijkheden die 
deze nieuwe markt bood.
In 2013 besteedde bijvoorbeeld de 
Vegetarische Slager de ‘e-logistiek’ 
van zijn vlees- en visvervangers uit 
aan Leen Menken Foodservice Lo-
gistics. De Vegetarische Slager was 

al door een handvol andere web-
winkels in voedingswaren voorge-
gaan. Later volgde onder meer Taco 
Mundo, dat zijn tacos, burritos, faji-
tas, quesadillas en enchilladas door 
Menken bij de afhaalrestaurants, 
maar ook bij de mensen thuis liet 
brengen.

Grote spelers
Maar thuisbrengen van voedings-
waren is inmiddels geen niche-
markt meer, waarin alleen kleinere, 
innovatieve logistieke dienstverle-
ners hun kansen proberen te grij-
pen. Er melden zich grote spelers. 
Zo heeft Nagel, een van de reuzen in 
de Europese verslogistiek, al een 
paar jaar geleden activiteiten in de 
‘e-fulfi lment’ van maaltijden en de 
ingrediënten daarvoor ontwikkeld.
Dachser, een van de grote rivalen 
van Nagel, wil daarentegen niets 
weten van bezorging op huisniveau. 
Dat is namelijk volgens het concern 
uit het Zuid-Duitse Kempten veel 
duurder dan belevering van super-

markten en restaurants. We zien 
hier dus dat deze twee spelers, die 
elkaar in de koel- en vrieslogistiek 
voortdurend tegenkomen, er een 
totaal andere strategie op nahouden 
als het om webwinkelen gaat.
Dachser ziet opslag en distributie 
van gekoelde en ingevroren produc-
ten wel als kernactiviteit, goed voor 
ongeveer een kwart van de jaarom-
zet van 3,43 miljard euro (2015). 
Maar topman Bernhard Simon liet 
een paar jaar geleden in gesprek met 
het Duitse blad WirtschaftsWoche al 
weten zich met de deurbellogistiek 
niet te willen bezighouden. Afl eve-
ring aan huis is immers een stuk 
duurder dan vervoer van levens-
middelen naar supers en horeca.
Op dat moment vormde de levens-
middelenlogistiek van Dachser nog 
maar een beperkt deel van de con-
cernomzet. Een jaar eerder, in 2013, 
had het bedrijf het internationale sa-
menwerkingsverband European 
Food Network opgericht, waarvan 
onder meer ook Bakker Logistiek 

Zelfde markt, totaal andere 
LOGISTIEK  Nagel komt tot aan de voordeur, Dachser piekert daar niet over
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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

Kleinere havens hebben n’ 

betere verhouding tussen 

#tonnen en toegevoegde 

waarde! #havencongreszee-

land @NTnl

@markvanommen81

Wat laf van die @Nigel_Fa-

rage: met Boris Johnson het 

land in ellende storten en 

dan het schip verlaten. Laat 

hen onderhandelen over 

#brexit.

@WimvandeCamp

Deltalinqs verwerpt 

conclusie @Raadrli ‘Main-

ports voorbij’ #mainports!

http://bit.ly/29fvJeq

@JudithAnspach

4 stuks #newvolvoFH 

afgeleverd bij de familie 

Mandersloot tijdens hun 40 

jarig jubileum. Van harte 

gefeliciteerd.

@janreintharbers

Keurmerk voor juist loon 

chauffeur, Paychecked in 

Transport paychecked.nl/

Paginas/EVO-en…

@TLNnieuws

Topman van scheeps-

bouwgigant Rolls-Royce plc 

denkt dat de scheepvaart 

onbemand wordt. Mooie 

fi lm https://youtu.be/

vg0A9Ve7SxE  #scheepvaart 

@maliniwitlox 

84 dodelijke ongevallen met 

luchtvaartuigen volgens 

EASA veiligheidsanalyse 

2015: easa.europa.eu/

document-libra… 

@harro

 Hapag-Lloyd en UASC 

bereiken overeenstem-

ming voor fusie

 Drewry: Verborgen 

verhaal achter gesprekken 

tussen HMM, Maersk Line 

en MSC

 Politie doet inval bij AFE 

Transport

 ‘Migrantenprobleem 

Calais breidt zich uit naar 

andere ferryhavens’

 Topman WFS stapt 

verrassend op

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

Het thuisbrengen van voedingswaren 

is inmiddels geen nichemarkt meer.

 strategie
fl exibeler als de behoeften van klan-
ten plotseling mochten veranderen 
of zich nieuwe markten mochten 
openen, vindt topman Bernhard 
Heinrich.

Uitbouw netwerk
Bij heel wat afnemers van gekoelde, 
ingevroren of verse producten ko-
men Dachser en Nagel elkaar bij de 
winkel tegen. Tot voor kort bijvoor-
beeld ook bij de supermarktketen 
Metro. Die werd door Nagel al een 
jaar of dertien met gekoelde pro-
ducten beleverd, terwijl Dachser er 
de droge waren kwam brengen. Tot-
dat de directie van Metro besloot de 
gehele distributie van levensmidde-
len in handen te leggen van Nagel. 
Dat betekende dat Dachser naar een 
opdracht met een waarde van circa 
vijftien miljoen euro kon fl uiten.
Inmiddels bouwt Dachser zijn Eu-
ropese netwerk in het voedingsmid-
delenvervoer gestaag uit. Onlangs 
werd voor het European Food Net-
work de koel- en vriesvervoerder 

Logifrigo als partner in Spanje en 
Portugal aangetrokken. Daarmee 
kwam het aantal partners op der-
tien, met vestigingen in bijna dertig 
Europese landen. Logifrigo, waar 

zeshonderd mensen werken, dekt 
niet alleen het Iberisch Schiereiland 
af (plus Andorra), maar is ook van 
de partij op de Balearen en de Cana-
rische Eilanden.
In Spanje was Dachser zelf al actief, 
zeker na de overname van het Spaan-
se transportbedrijf Azkar. Bij Azkar 
werken ruim drieduizend mensen 
op negentig standplaatsen. Het be-
drijf is vooral actief als groupagever-

voerder voor industriële klanten. 
Zulke overnames van bedrijven bui-
ten de levensmiddelenlogistiek zijn 
van Nagel niet te verwachten. In die 
voedingslogistieke markt echter wel. 

Zo kocht het bedrijf aan het begin 
van dit decennium zijn partner uit in 
de joint-venture Eurocool-Nagel, 
een bedrijf dat zich geheel richt op 
de diepvrieslogistiek. Het belang in 
de gezamenlijke onderneming, die 
een jaar eerder was opgericht, werd 
overgenomen van Unternehmens-
gruppe Lenger.
Geheel wars van samenwerking is 
Nagel overigens niet. Zo werd on-

langs een samenwerking tussen 
dochter Eurocool en het Neder-
landse C. van Heezik aangekondigd, 
die het laatste bedrijf een mooie en-
tree geeft tot het diepvriesvervoer 
in Duitsland. Van recente datum is 
ook de samenwerking van Nagel 
Nederland en Kivits Drunen. Aan 
dit bedrijf besteedt Nagel de gehele 
levenmiddelenlogistiek in het wes-
ten en zuiden uit. Daar ging overi-
gens een pijnlijke sanering mee ge-
paard bij de eigen vestiging van 
Nagel in Raalte, nota bene de eerste 
buitenlandse vestiging die Nagel, in 
1987, buiten het eigen Duitsland 
opende. Nagel concentreert zich nu 
op de diepvrieslogistiek voor het 
noorden en oosten van het land.
Zeker in Duitsland, maar ook elders 
in Europa zullen Dachser en Nagel 
elkaar nog vaak tegenkomen in hun 
streven naar het absolute marktlei-
derschap. Een ding is echter zeker: 
bij uw voordeur zult u ze niet beide 
aantreff en. Want daar zal Dachser 
zich niet gauw vertonen.

Illustratie: Edward Ouwerkerk
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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/

WERELDHAVENDAGEN
2 T/M 4 SEPTEMBER
Maak tijdens de Wereldhavendagen 

2016 kennis met de vele innovaties 

in de Rotterdamse haven. Thema dit 

jaar: ‘The Smartest Port’. Met na-

tuurlijk veel demonstraties en ex-

cursies.

• wereldhavendagen.nl

SCHELDE CONFERENTIE
29 SEPTEMBER 
De concurrentie tussen de West-Eu-

ropese havens neemt toe, net als de 

uitdagingen voor de logistiek en de 

industrie. Hoe bieden we deze het 

hoofd? En hoe versterken we onze 

internationale concurrentiepositie? 

• scheldeconferentie.com 

NATIONALE DISTRIBUTIEDAG 
13 OKTOBER 2016 
NDL/HIDC organiseert samen met 

Tilburg, midden in de logistieke top-

regio Midden-Brabant, de Nationale 

Distributiedag (NDD), hét logistieke 

jaarcongres van Nederland. Een ac-

tueel logistiek thema staat centraal.

• ndl.nl

AGENDA

SEMINAR  Zeeuwse havens kunnen kansen pakken in clustering en offshore

Havencongres Zeeland in teken van 

Foto’s: Tobias Pieffers & Sharona Fens

gecreëerd. Als daarentegen een 
containerschip door de haven gaat 
en de lading daarvan op het spoor 
wordt gezet naar, ik noem maar wat, 
Polen om de inhoud daar te laten 
bewerken is de tonnage misschien 
spectaculair, maar de gecreëerde 
toegevoegde waarde voor de regio 
of het land is veel beperkter.’

Containers
Hiermee wilde Lagasse niet zeggen 
dat er geen plaats in de havens van 
Zeeland zou zijn voor container-
overslag. Integendeel, benadrukte 
CCO Dick Gilhuis. ‘Uitgangspunt is 
dat een moderne full-service haven 
niet zonder containers kan.’ Zee-
land Seaports wil zich daarbij na-
drukkelijk richten op nichemarkten 
en shortsea. ‘Wij zien als haven dat 
we in deze regio veel directe export 
hebben naar bestemmingen in Eu-

MELS DEES

De waarde die een haven moet le-
veren aan de economie van Zee-
land – en Nederland – stond cen-
traal tijdens de derde editie van 
het Havencongres Zeeland, vori-
ge week in Vlissingen.

CEO Jan Lagasse van Zeeland Sea-
ports benadrukte in zijn openings-
speech dat overslagcijfers te zwaar 
worden gewaardeerd als indicator 
van de gezondheid van een haven. 
Lagasse: ‘Als een tripod – een mo-
derne fundering voor een windmo-
len in zee – in de haven wordt geas-
sembleerd en gecoat en als 
projectlading door de haven gaat, 
dan is de overslagtonnage zeer be-
perkt, maar er is gedurende een lan-
gere tijd zeer veel hoogwaardige ar-
beid en toegevoegde waarde 

ropa, West-Afrika en het Midden-
Oosten. Op die handel richten wij 
ons.’ Als voorbeeld noemde Gilhuis 
de export van uien. Nederland ex-
porteert voor een half miljard euro 

aan uien per jaar. Uiengigant MSP 
Onions vervoert sinds begin dit jaar 
uien per lijndienst van CMA CGM 
vanuit Vlissingen. 
 
Nooit arbeidsonrust
Lindert Moerdijk, van MSP Onions, 
schetste vervolgens – net als Sharon 

Bick van Central Shipping Agency, 
agent van Star Reefers, dat sinds 
kort een rechtstreekse lijndienst 
onderhoudt tussen Vlissingen en 
Guayaquil in Ecuador – de kracht 

van Vlissingen als containerhaven. 
‘Voldoende diepgang, goede achter-
landverbindingen en nooit arbeids-
onrust.’
Zoals Lagasse al aangaf, kunnen off -
shore activiteiten waarde toevoe-
gen aan het portfolio van een haven. 
Theo Vollaard van Atlantic Marine 

and Off shore (AMO) plaatste welis-
waar kanttekeningen bij al te roos-
kleurige verwachtingen van met 
name de decommissioning-markt, 
maar onderstreepte wel dat Vlissin-
gen een uitmuntende uitgansposi-
tie heeft voor de off shore markt.
Het derde programmaonderdeel 
was minder nautisch van aard, 
maar betrof een case van een suc-
cesvolle samenwerking tussen 11 
ondernemingen uit de regio, waar-
van een groot deel gevestigd is in 
de havens van Zeeland. In het ka-
der van Smart Delta Resources 
worden de reststoff en van de ene 
partij, denk aan waterstof of stik-
stof, gebruikt als grondstof voor 
een andere onderneming. Wies Sa-
man, van Impuls Zeeland en Gijs-
brecht Gunter van Yara gaven een 
overzicht van de stand van zaken 
op dit moment.

Wij hebben veel directe export naar 

Europa, Afrika en het Midden-Oosten. 
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Henk Bos is de 

nieuwe 

manager 

leden- en 

verenigingsza-

ken bij RAI 

Vereniging. 

Deze nieuwe 

functie vloeit voort uit de recente 

herijking van RAI Vereniging. Bos 

(54) is sinds 2007 secretaris van 

vereniging CarrosserieNL, 

waarmee de afdeling Speciale 

Voertuigen van RAI Vereniging 

samengaat onder de naam RAI 

CarrosserieNL. Eerder switchte 

Cees Boutens, die manager 

strategie & public affairs was, 

naar de eveneens nieuwe functie 

manager belangenbehartiging. 

Nu deze twee belangrijke posities 

zijn ingevuld is het management-

team van RAI Vereniging weer 

compleet. Dat bestaat verder uit 

directeur Olaf de Bruijn en 

Edward Dijker, fi nancieel directeur.

Bart Bosmans 

volgt per 1 juli 

2016 Marty van 

den Dungen op 

als Managing 

Director van 

DAF Trucks 

België & 

Luxemburg. Bart Bosmans (36) is 

sinds 2004 in dienst van DAF 

Trucks en heeft zich ten doel 

gesteld de positie van DAF in 

België en Luxemburg verder te 

verstevigen. Marty Van den 
Dungen (49) 

zag het 

marktaandeel 

van DAF in 

België en 

Luxemburg de 

afgelopen jaren 

groeien en is nu 

benoemd tot Director Used Trucks 

bij DAF Trucks in Eindhoven. 

AKD heeft per 1 juni 2016 vier 

nieuwe associate partners 

benoemd; Marinke Bonnier, 
Robbert-Jan Boswijk, Marlies 
Pierik en Annemieke Spijker. 
Spijker maakt deel uit van de 

sectie Transport & Energy bij AKD. 

Zij houdt zich voornamelijk bezig 

met internationaal wegtransport 

en multimodaal vervoer. Bonnier 

is kandidaat-notaris bij AKD 

binnen de praktijkgroep Finance 

& Structuring, waar zij zich 

bezighoudt met reorganisaties en 

herstructureringen van vennoot-

schappen, fusies en overnames. 

Robbert-Jan Boswijk is bij AKD 

verantwoordelijk voor het 

sanctierecht. Het sanctierecht 

omvat fi nancieel-economisch 

strafrecht, milieustrafrecht, 

bedrijfsonderzoeken naar fraude 

en advisering op het gebied van 

compliance. Marlies Pierik is als 

bouw- en vastgoedspecialist bij 

AKD nauw betrokken bij de 

ontwikkelingen op het gebied van 

duurzaamheid en circulaire 

economie voor de gebouwde 

omgeving. 

PERSONALIA

nieuwsbladtransport.nl/informatie/mensen

toegevoegde waarde

Redacteur Tobias Pieffers ging in een opiniebijdrage 

tijdens het congres in op de ambitie van Zeeland 

Seaports om in 2022 over een middelgrote contai-

nerterminal te beschikken. Er zijn, zo stelde hij, drie 

ontwikkelingen die dit plan ondersteunen. Allereerst 

is er een sterke groei in de shortsea containervaart 

in Europa. Die maakte tussen 2005-2012 een groei 

door van 32%. Ook na 2012 zette de groei door. In het 

voordeel van Zeeland Seaports spreekt ook dat de 

havens centraal liggen tussen de acht grootste 

shortsealanden. Een laatste ont wikkeling die spreekt 

voor de aanleg van een terminal betreft de verder-

gaande containerisering in de koelvaart en de 

opmars van de reefercontainer. Tot 2020 zal in dit 

segment een groei te zien zijn van jaarlijks 4 tot 5%.

De koelvaart kent op dit moment twee typen sche-

pen. Conventionele reefers (in bulk of op pallets in het 

ruim), naast reefercontainerschepen. Het marktaan-

deel van conventionele reefers was in 2000 nog 60%, 

maar daalde in 2014 naar 26%. Naar verwachting zal 

die daling tussen nu en 2025 fors doorzetten. 

Hier staat de opmars van de reefercontainer tegen-

over. Alleen al in het jaar 2015 bedroeg de groei 6,5% 

en kwam uit op 2,6 miljoen teu. Voor deze contai-

ners zijn inmiddels meer dan twee miljoen on-board 

plugs beschikbaar. Ook hierbij was in 2015 groei te 

noteren, namelijk 7,5% in vergelijking met 2014. Die 

groei vindt overigens ook plaats op ‘normale’ contai-

nerschepen. Zo is Maersk Line de grootste non-

specifi c reefer operator, met 103.000 on-board plugs. 

In 2012 zei directeur Mark Jansen van Seatrade Gro-

ningen tegen Nieuwsblad Transport: ‘Om op brand-

stofkosten te besparen zijn de rederijen langzamer 

gaan varen, maar voor gekoelde producten duurt de 

reis nu soms te lang. Daarom bieden wij een snelle 

(koel-)containerdienst aan.’ Van een dergelijke trend 

kan een haven als Vlissingen, met relatief veel over-

slag van verse producten, mogelijk profi teren.

Zeeland en de kansen in shortsea
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Dick Gilhuis, CCO Zeeland 
Seaports, tijdens het 
Havencongres Zeeland.

We kiezen voor niches 
en shortsea, in plaats 
van mainstream en 
deepsea.

QUOTE VAN DE WEEK

voor niches 
, in plaats

ream en 

DE WEEEEEKKN D

COLUMN

Her en der in de wereld blazen kamikazes zichzelf in vrachtau-
to’s vol vuurwerk op om zoveel mogelijk onschuldige mensen 
de dood in te jagen. Mensen die op de markt lekkere kruiden 
en lamsvlees voor hun curry komen kopen en kleurdozen en 
plastic voetballen voor de kinderen. In Groot-Brittannië gaan 
de kamikazes nog iets ruiger te werk. Die vermoorden welis-
waar geen burgers – Jo Cox kun je indirect de trieste uitzonde-
ring noemen – maar laten wel in één moeite door het land, alle 
verworvenheden van het Britse EU-lidmaatschap en wie weet 
de Europese Unie zelf ontploff en.

Waarna ze zelf, geschrokken van hun politieke terreurdaden, 
harakiri plegen, David Cameron, Nigel Farage en Boris Johnson 
voorop. Dit is dus het leiderschap waaraan Europa zo’n behoef-
te heeft. Vergeleken met deze Britse ridders van de droevige 
fi guur is Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de gehate Brus-
selse bureaucratie, een wonder van besluitkracht en standvas-
tigheid. En Angela Merkel ontwikkelt zich tot de Jeanne d’Arc 
van deze nieuwe Honderdjarige Oorlog. Een Jeanne d’Arc die 
Duits en Russisch spreekt, ook wel weer bijzonder.

Goed, gelooft u werkelijk in dat brexit-gedoe? Ik niet. Opinie-
onderzoek wijst uit dat zeker een miljoen ‘out’-stemmers hun 
keuze hevig betreuren. Zelfmoordenaars kunnen dat niet, die 
hebben een enkele reis naar gene zijde gemaakt. Maar Londen 
maakt ineens geen grote haast meer met de druk op de rode 
knop, artikel 50 van het Verdrag van Lissabon, waarmee de 
uittreding op gang wordt gebracht. Dat wordt op zijn vroegst 
september, maar waarschijnlijk ‘The Twelfth of Never’, al was 
het maar omdat niet alleen de EU, maar ook de Verenigde Sta-
ten er geen zin in hebben bij de onderhandelingen over nieuwe 
handelsverdragen een beetje lief te zijn voor de afvalligen.

De komende jaren kunnen Judy en ik dus zonder veel bureau-
cratisch gedoe de paardenraces op Newmarket blijven volgen, 
een gokje wagen op het trio ‘Daft David’, ‘Nasty Nigel’ en 
‘Boring Boris’ – duidelijk outsiders. Na gedane zaken tellen we 
fl ink wat ponden neer voor ‘a good ale’, in een moderne pub 
die continentaal bereid eten serveert, met vers uit Nederland 
aangevoerde ingrediënten, en waar de bedden boven drie keer 
beter zijn dan de gemiddelde Franse. De EU is misschien geen 
paradijs, maar het zou onzin zijn de schietstoel te activeren. Er 
zijn helsere werelddelen.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Daft David, Nasty Nigel

Er komen verkeerstorens 
voor het wegverkeer. Het 
kan nog even duren, maar 
komen doen ze. Dat is de 
vaste overtuiging van Ar-
nold-Kees van Rongen, pro-
jectmanager informatie-
technologie (IT) van Pon 
Holdings in Amersfoort. ‘Al-
leen een verkeerstoren kan 
het wegverkeer dresseren. 
Dat is de beste manier om 
fi les te doen afnemen. De 
technologie is er. Het is alleen een 
kwestie van organiseren en imple-
menteren.’
Verkeerstorens om het wegverkeer 
te regelen zijn volgens Van Rongen 
het logische uitvloeisel van de vol-

20 JAAR GELEDEN IN NIEUWSBLAD TRANSPORT

Verkeerstoren voor wegverkeer
29 juni 1996

en een

chauff eur, voertuig en weg. 
De integratie van al die sys-
temen maakte niet alleen 
een dynamisch wegbeheer 
maar ook een dynamisch wa-
genparkbeheer mogelijk. 
Het onlangs gestarte Euro-
Delta-project in Rotterdam 
is in Van Rongens ogen een 
pril maar goed voorbeeld 
van de manier waarop ver-
keer door informatie be-
heerst kan worden. 

‘Vliegvelden hebben verkeersto-
rens. In havens wordt het scheep-
vaartverkeer begeleid. Zo ook het 
railvervoer. Alleen op de weg gaat 
iedereen nog steeds zijn eigen 
gang.’

gende stap in de integratie van IT-
systemen voor vervoer en de ver-
keersinfrastructuur: de integratie 
van de informatie- en communica-
tiesystemen die parallel, los van el-
kaar, zijn ontwikkeld voor kantoor, 

Nogg nnieeett ooonline?

PRRRROOOOEEEF www.nieuwsbladtransport.nl/probeer

5 wekenvoor slechts
€15,-

relds tweede grootste ruimtevaart-
bedrijf, zal de technische onder-
steuning voor de Astrobotic voor 
zijn rekening nemen. 
Wat we in de ronkende tekst bij de 
presentatie van de Astrobotic mis-
sen, is onder meer een indicatie van 
de prijs van een express-zending 
naar het hemellichaam. Nog los van 
het feit dat we toch wel benieuwd 
zijn naar het antwoord op de vraag 
wie nou eigenlijk de dringende be-
hoefte voelt om een pakje naar de 
maan te sturen. 
Maar ach, zolang er geen kade is om 
een schip af te meren, komen de 
carriers niet. Wellicht gaat het met 
maanzendingen net zo, vrij naar de 
fi lm Field of dreams: if you build it, 
they will come. 
Gewoon, omdat het kan.

MELS DEES

Een van de grootse ergernissen 
van pensionado’s die in een straat 
vol tweeverdieners wonen, is dat 
ze bijna dagelijks pakjes moeten 
aannemen voor de buren. Wie 
zou dat op de maan doen?

Bezorgers willen maar één ding: 
pakjes afl everen, om een tweede rit 
naar hetzelfde adres te voorkomen. 
Bij een nieuw en innovatief project 
dat DHL en Airbus ontwikkelen 
speelt dit bezorgprobleem niet. Ge-
lukkig maar, want het aantal woon-
adressen voor de nieuwe bestem-
ming is beperkt. 
DHL en Airbus Defence and Space 
gaan samenwerken in de ontwikke-
ling van een nieuw soort maanlan-

der, de Astrobotic, voor zendingen 
naar de maan. Dat maakte het be-
drijf Astrobotic onlangs bekend. 
Met dit bijzondere project wordt de 
maan bereikbaar voor de wereld. 
Met de ontwikkeling van de nieuwe 
maanlander wil DHL een nieuwe 
dienst lanceren die Lunar Logistics 
mogelijk moet maken. 

Space cargo
DHL moet hiermee de offi  ciële – en 
eerste – logistieke dienstverlener 
worden voor de eerste missie: As-
trobotics naar de maan. Alle logis-
tieke diensten voor de maanlander 
en de ‘ruimtevracht’ (space cargo) 
worden door DHL verzorgd. Zo kan 
de Astrobotic veilig en op tijd aan 
zijn reis naar de maan beginnen. 
Airbus Defence and Space, ’s we-

PAKKETSERVICE  Bijplaneet als afl everadres

Het tarief is nog niet bekend, maar DHL kan straks uw zendingen naar de maan verzorgen. Foto: Erwin Halentz

DHL naar de maan

Nogg nnieeett ooonline?
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