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TLN-CONJUNCTUURBERICHT  Meeste bedrijven zeggen er nu goed voor te staan

FOLKERT NICOLAI

Zelden was het Nederlandse weg-
vervoer zo tevreden over de gang 
van zaken als in het tweede kwar-
taal van dit jaar. 

De bedrijvigheid nam andermaal 
toe, zowel ten opzichte van dezelfde 
periode vorig jaar als in vergelijking 
met de eerste drie maanden van dit 
jaar. Ook de omzet steeg, alleen 
bleef het winstniveau onveranderd. 
De meeste ondernemers zien de na-
bije toekomst ook zonnig in, met 
een dikke orderportefeuille.
Dat alles blijkt uit het jongste con-
junctuurbericht van Transport en 
Logistiek Nederland. Zorgelijk is 
vooral het personeelstekort. Een 
kwart van de bedrijven heeft drin-

hoog, bleef bij 59% gelijk en daalde 
bij 10%. Hier was er een lichte ver-
betering in vergelijking met het vo-
rige kwartaal.

Dikke orderboeken
Bij ruim 57% is de orderportefeuille 
goed of zeer goed gevuld, bij nog 
eens bijna 38 is deze van normale 
dikte en bij een kleine 5% zijn meer 
opdrachten – dringend – gewenst.
De vraag naar personeel is in jaren 
niet zo groot geweest. Van de hon-
derd arbeidsplaatsen zijn er 2,6 niet 
bezet. 
We moeten terugbladeren naar het 
tweede kwartaal van 2011 voor een 
soortgelijk percentage. Bar en boos 
was het aan het einde van 2013, toen 
de vacaturegraad slechts 0,4% be-
droeg.

neerd vervoer, agrarisch transport, 
exceptioneel vervoer en de rijdende 
melkontvangst, maar ook in die 
deelmarkten wordt de bedrijvigheid 
nog met een voldoende beoordeeld.
Het winstniveau nam bij 38% toe. 
Bij 41% bleef het gelijk en bij 21% 
was er een daling in vergelijking met 
dezelfde periode van 2015. Drie-
kwart van de ondernemingen boek-
te winst. Dat was iets meer dan in 
hetzelfde tijdvak vorig jaar. Voor 
18% kwam de kwartaalrekening op 
0 uit en bij 6% was er verlies.
Bedrijven staan er gemiddeld fi nan-
cieel beter voor dan in voorgaande 
jaren. Ruim 62% noemt de eigen fi -
nanciële positie sterk tot zeer sterk. 
Slechts bij ruim 7% was die zwak tot 
zeer zwak.
Het prijsniveau ging bij 31% om-

gend mensen nodig. Nooit in acht 
jaar tijd waren er in de branche zo-
veel vacatures.
Vooral de binnenlandse activiteiten 
vertoonden een toename. De inter-
nationale bedrijvigheid viel ook ho-
ger uit, maar in mindere mate. Voor-
al grote bedrijven hebben het druk 
en geven de bedrijvigheid een stem-
mingsindicator van 7,9. Middelgro-
te bedrijven geven een 7,3. Kleine 
bedrijven kunnen echter aardig 
meekomen, met een 6,6.

Staartgroep
Er zijn verschillen naar deelmarkt. 
Het drukst is het in het tank/silover-
voer, het veetransport en de natio-
nale distributie en groupage. De 
staartgroep wordt gevormd door 
het containervervoer, geconditio-
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De Autoriteit Consument & 

Markt (ACM) heeft de eerder 

opgelegde boete vanwege het 

overtreden van het kartelverbod 

voor Eimskip koel- en vrieshui-

zen met 45.000 euro verlaagd 

tot 405.000 euro. Volgens de 

toezichthouder is de boete 

verlaagd omdat Eimskip ‘ver-

regaande medewerking’ heeft 

verleend aan het onderzoek. 

Eimskip en branchegenoten 

Kloosbeheer, Samskip en het 

voormalige Van Bon, dat nu H&S 

Coldstores heet, waren tussen 

2006 en 2009 in gesprek over 

een fusie, maar maakten onder-

tussen afspraken over tarieven. 

Lagere boete voor 
vrieshuis Eimskip
KARTELVORMING

uur voordat een 

trein bij de termi-

nal arriveert moe-

ten spooroperators 

een laadplanning 

sturen naar de APMT2-terminal 

op de Maasvlakte. Tot voor 

kort moesten deze operators 

uiterlijk zes uur voordat de 

trein bij de terminal arriveerde 

een laadplanning sturen. De 

stuwadoor komt hiermee de 

spooroperators tegemoet die 

zich soms in bochten moesten 

wringen om aan de 6-uurs eis 

te voldoen.

2
Kortere deadline 
bij APMT2

Over een jaar of wat rijden 

vrachtauto’s misschien op 

banden die zijn gemaakt van 

het sap van de paardenbloem. 

De Russische paardenbloem 

welteverstaan, want daarmee 

neemt bandenfabrikant Conti-

nental nu in Noord-Duitsland 

samen met enkele technische 

instituten proeven. ‘Conti’ heeft 

al eens met succes een winter-

band van paardenbloemsap 

voor personenauto’s op de 

markt gebracht. In een speciaal 

laboratorium steekt het bedrijf 

35 miljoen euro.

Conti test band uit
paardenbloemsap
WEGVERVOER

De jacht op de 
dieselauto

Maersk zwijgt over 
toekomstplannen

Containergassen 
blijven een risico

BINNENSTADSTRATEGIE DOSSIER

14106

IT-systemen 
worden 
volwassen
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POLL Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 246 mensen op de stelling van 9 augustus

ANTWERPEN TREKT MEER MEGASCHEPEN DAN ROTTERDAM 

NIEUWE POLL  Wegvervoer laaiend enthousiast over de conjunctuur.

14%

33%

51%

2%

Ja, reders zitten niet met die lastige Schelde 

De nieuwe Rotterdamse terminals halen die afvaarten straks wel terug 

Rotterdam begint een probleem te krijgen 

Anders, namelijk... 

Reageer ook! nieuwsbladtransport.nl/poll

COMMENTAAR

De Nederlandse douane heeft onlangs gedefi nieerd wat e-
commerce nu eigenlijk is. De omschrijving die de dienst geeft 
is niet verrassend: ‘Alle transacties die langs elektronische 
weg door tussenkomst van een computernetwerk (zoals het 
internet) tot stand komen en die fysieke goederenstromen tot 
gevolg hebben die aan douaneformaliteiten onderworpen zijn.’ 

Opvallend is wel dat de dienst, onderdeel van Financiën, rede-
lijk laat komt met deze defi nitie. Algemeen wordt gesteld dat 
de eerste echte online aankoop al plaatsvond in 1994, toen een 
Amerikaanse consument een digitale bestelling plaatste bij Piz-
zahut. In Nederland komt e-commerce echt op stoom in 1998, 
bij de lancering van Bol.com. Inmiddels is er nauwelijks een 
consument of leverancier te vinden die geen gebruikmaakt van 
een vorm van digitale handel.

Het feit dat de douane lang moest broeden op een goede 
karakterisering van het begrip e-commerce staat helaas niet op 
zichzelf. Het Centraal Planbureau (CPB) riep de overheid juist 
deze maand op sneller te reageren op ICT-ontwikkelingen in 
de markt. Nederland dreigt zijn leidende positie op ICT-gebied 
te verliezen, waarschuwt het CPB. De overheid zou te laat rea-
geren op technologische ontwikkelingen, zoals robots, zelfstu-
rende auto’s en nieuwe internetconcepten. Denk bij dat laatste 
aan diensten als Uber of Airbnb. ‘De overheid wacht te vaak 
met regels en beleid. Op een later moment met regels komen, 
is echter vaak lastiger en ook kostbaarder.’

Zeker als nieuwe (digitale) businessmodellen ontstaan moet de 
overheid kaders aangeven, zodat ondernemingen en consu-
menten houvast hebben in een wereld die sinds 1994 razend-
snel veranderde. Uit een enquête die onderzoeksbureau Roland 
Berger uitvoerde onder driehonderd ondernemers uit de 
logistieke wereld, blijkt dat digitalisering voor ondernemingen 
een uitdaging is. Natuurlijk worden kansen van het online za-
kendoen herkend, maar er is terecht ook angst voor de gevaren, 
vooral bij middelgrote bedrijven die schaalgrootte en expertise 
ontberen om op de hoogte te zijn van innovaties die impact 
hebben op hun handelsmodel of bedreigingen op het gebied 
van beveiliging en privacy. Wat diezelfde bedrijven overigens 
niet werkelijk remt in het implementeren van innovatieve con-
cepten – ze hebben geen andere keus. Wie blijft vertrouwen op 
oude, analoge businessmodellen verliest de concurrentiestrijd.

Het is een van de klassieke taken van een overheid om veilig-
heid en vertrouwen te waarborgen. Alleen dan kan een econo-
mie fl oreren. Daarvoor is het echter beslist noodzakelijk sneller 
te reageren op veranderende omstandigheden dan nu vaak het 
geval is. 

MELS DEES
redactie@nieuwsbladtransport.nl

E-commerce
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ROB MACKOR

‘Handelaren des doods’ worden ze 
genoemd, dubieuze types die brand-
haarden overal ter wereld aan de 
gang houden met wapens en muni-
tie. Dubieus zou je ook de reputatie 
kunnen noemen van de Antonov 12, 
de vliegende vrachtwagen met z’n 
payload van 20 ton, die in allerlei 
confl ictgebieden opduikt.
Zo was de AN-12 het favoriete ver-
voermiddel van Viktor Bout, de be-
ruchte Russische wapenhandelaar. 
Hij werd in 2008 in een bliksemac-
tie van de Amerikaanse DEA in 

Thailand gearresteerd en uitgele-
verd aan de VS wegens wapenleve-
ranties aan de FARC in Colombia. 
Hij zit nu een straf van 25 jaar uit.
Ook twee tot Zuid-Arikaan genatu-
raliseerde Oekraïeners deden de re-
putatie van het werkpaard van de 
luchtvrachtindustrie geen goed. Ze 
gebruikten het toestel onder andere 
voor het vervoer van wapens en ver-
valste stembiljetten in zuidelijk 
Afrika. Helemaal mis ging het toen 
ze een AN-12 met verlopen papieren 
terugstuurden naar de fabriek in het 
Oekraïense Zaporozhye om die op 
te laten lappen. Na een tankstop in 

het Egyptische Luxor vloog het 
vliegtuig bij het opstijgen in brand. 
De vaste bemanning ontsprong de 
dans, want die had geweigerd het 
gammele toestel te vliegen. In plaats 
daarvan kwam de ingehuurde be-
manning om het leven.

Dit is de vijfde afl evering in de 

zomerserie ‘Groeten uit...’, 

waarin opvallende vormen van 

transport in verre buitenlanden 

worden belicht.

Groeten uit...

Afrika

ZOMERCOLUMN
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Italië: registratieplicht 
buitenlandse chauffeurs

Oslo wil verbod
op dieseltruck 

Expediteurs niet al 
te optimistisch 

System Alliance: meer 
groupagezendingen

WEGVERVOER
Italië voert een registratieplicht 

in voor buitenlandse chauffeurs 

die in Italië cabotagevervoer ver-

richten, meldt TLN. Wanneer de 

registratie verplicht wordt is nog 

niet bekend. Wel is al duidelijk 

dat op overtreding ervan zware 

boetes zullen staan. Buitenland-

se bedrijven die chauffeurs naar 

Italië detacheren om daar ritten 

uit te voeren, moeten in dat land 

straks ook over een juridische 

vertegenwoordiger beschikken 

die alle documenten kan over-

leggen.

WEGVERVOER
Trucks en auto’s die op benzine 

of diesel rijden, komen er na 

2025 niet meer in in Noorwegen. 

Ook de eigen bevolking moet 

dan geheel overgestapt zijn op 

alternatieven zoals elektrisch 

vervoer. Ook de transportsector 

moet veranderen. Na 2030 moe-

ten alle nieuwe schepen en veer-

boten emissievrij zijn. De Noorse 

overheid wil zo de klimaatveran-

dering bestrijden, staat in het 

Nationaal Vervoer Plan.

LADINGAANBOD
De ladingvolumes in het Euro-

pese transport zijn in juli fors ge-

daald, wat niet ongebruikelijk is 

voor de zomermaanden. De Eu-

ropean Freight Forwarding Index 

voor de maand juli, opgesteld op 

grond van een enquête onder 

expediteurs, daalde negentien 

punten naar 38. Dat betekent 

dat een grote meerderheid van 

de ondervraagden de ladingvo-

lumes zag dalen. De index stond 

in juli vorig jaar op 54.

WEGVERVOER
System Alliance Europe, het Eu-

ropese samenwerkingsverband 

van groupagevervoerders over 

de weg, verwerkte in het eerste 

halfjaar 2,07 miljoen zendingen, 

4% meer dan in dezelfde periode 

vorig jaar. System Alliance moest 

dit jaar de Italiaanse partner Sif-

te Berti uitzwaaien. Daar kwam 

het Scandinavische Freja voor te-

rug. Volgens het samenwer-

kingsverband zorgde Freja ruim-

schoots voor compensatie.

KORT

jaar te benutten. ‘Deze investeringen 
blijken duurzaam’, zegt Vlaams par-
lementslid Bert Maertens (N-VA). 
‘Van de in totaal meer dan honderd 
gerealiseerde kaaimuren sinds de in-
voering van het systeem, worden er 
slechts vier niet meer gebruikt.’ 

Complex project
Maertens is ervan overtuigd dat 
de bouw van een kaaimuur voor 
binnenschepen voor almaar meer 
bedrijven een logische stap naar 
duurzaam en toekomstgericht 
onder nemen is. ‘Zo’n project is ech-
ter vrij complex en de investering is 
zeer groot voor een onderneming 
alleen. Daarom blijft de cofi nancie-
ring van de aanleg van kaaimuren 
door de Vlaamse overheid van cru-
ciaal belang.’ 

KOEN MORTELMANS

Dankzij het PPS-kaaimurenpro-
gramma van de Vlaamse overheid 
zijn de laatste zes jaar 26 nieuwe 
kaaimuren voor de binnenvaart 
opgetrokken. Vlaanderen wil dit 
programma nog minstens zes jaar 
voortzetten.

De 26 nieuwe kaaimuren waren sa-
men goed voor een investering van 
18 miljoen euro. Ze zorgden ervoor 
dat de overslag via de binnenvaart in 
2015 15% hoger lag dan in 2010. Sinds 
februari 1998 kunnen bedrijven in 
Vlaanderen via een PPS-constructie 
met het Vlaams gewest een kaai-
muur bouwen. Het bedrijf betaalt de 
resterende 20% en verbindt zich er-
toe om de kaaimuur minstens tien 

over het afgelopen eerste halfjaar. 
Die laten een achteruitgang van de 
omzetcijfers zien van gemiddeld 
18%. Als die lijn zich in de tweede 
helft van het jaar voorzet, levert dat 
een gezamenlijk negatief bedrijfsre-
sultaat van rond de vijf miljard op.

Rampjaar
Het kan altijd nog erger. De Lon-
dense analisten brengen het post-
Lehman rampjaar 2009 in herinne-
ring, toen het containervervoer met 
ruim 8% kromp. De mondiale con-
tainervaart keek toen aan tegen een 
gezamenlijk defi cit op de bedrijfs-
voering van maar liefst negentien 
miljard dollar. De exploitatiekosten 
lagen toen echter nog een stuk ho-
ger, wat in verhouding meer moge-
lijkheden tot bezuinigingen bood. 

ROB MACKOR

 
De wereldwijde containervaart 
heeft de afgelopen twee jaar vijf-
tig miljard dollar aan omzet zien 
verdampen door de prijsimplosie 
als gevolg van de overcapaciteit.

Dat hebben de marktvorsers van 
het Londense analyse- en consul-
tancybureau Drewry becijferd. De 
omzetval zal dit jaar naar alle waar-
schijnlijkheid uitmonden in een 
collectief verlies voor de sector van 
rond de vijf miljard dollar. Dat komt 
doordat de kostenverlagingen, die 
vrijwel alle rederijen trachten door 
te voeren, niet opwegen tegen de la-
gere verkoopopbrengsten.
Drewry baseert zich mede op de cij-
ferstroom van de containercarriers 

BINNENVAART CONTAINERVAART

Vlaanderen verlengt 
kadeprogramma

50 miljard dollar aan 
omzet verdampt

Nieuw systeem komt in de plaats van 

verouderde Blauwdrukregeling.

ban wel om niet overhaast in de 
benodigde software te investeren, 
omdat die deels van ‘tamelijk verou-
derde’ techniek gebruikmaakt. Die 
zal met de komst van de nieuwe ver-
sie van het overkoepelende Aangifte 
Systeem (AGS) in elk geval voor 
2020 worden vervangen. ‘Bedrijven 
die van Venue gebruik willen ma-
ken, moeten zich dus afvragen of de 
investering voor de nieuwe aangif-
tesystematiek loont, want binnen 
een aantal jaren moet die opnieuw 
worden gedaan’, aldus Fenex.      
Volgens een woordvoerder van 
brancheorganisatie TLN zien de ex-
presvervoerders de nieuwe aanpak 
niet als een aantasting van hun po-
sitie: ‘Ook zij gaan ervan uit dat de 
douane-afhandeling van e-com-
merce-zendingen eenvoudiger 
wordt en steunen de invoering van 
de nieuwe aanpak.’ 

1 op de 100
Een woordvoerder van de douane 
erkent dat het onmogelijk is om de 
stroom van post- en koerierszen-
dingen, die door onlineverkoop ex-
plosief is gegroeid, volledig te con-
troleren. De douane speelt daarop 
in met een combinatie van preven-
tie en controle. Die preventie be-
staat onder meer uit een online
serviceplatform voor internetaan-
kopen met daarin een virtuele assis-
tent die vragen beantwoordt over 
aankopen buiten de EU.
De controle omvat onder meer risi-
coselectie, het toepassen van scan-
ners en fysieke controle, ofwel 
daadwerkelijk openen van pakket-
ten door de medewerkers van de 
Douane. Vorig jaar werd ongeveer 1 
op de honderd door de ‘Grote Vier’ 
aangegeven zendingen fysiek ge-
controleerd. De nadruk ligt op im-
portzendingen, waarvan 1,4 % van 
alle zendingen werd opengemaakt, 
tegen 0,65% van de exportzendin-
gen. 85% van alle controles gebeurt 
op Schiphol.

ROB MACKOR

Logistieke dienstverleners krij-
gen veel meer armslag bij het
afhandelen van e-commerce-
zendingen, dankzij het nieuwe 
douanesysteem Venue.
 
Dat is sinds kort beschikbaar, na een 
proces van vier jaar voorbereiding. 
Expediteursorganisatie Fenex is er 
zeer mee ingenomen en verwacht 
dat de positie van (douane) expedi-
teurs op de markt van e-commerce 
zendingen erdoor verbetert. Het 
nieuwe systeem is in feite een uit-
breiding van de zogenoemde Blauw-
drukregeling, die min of meer ex-
clusief was gereserveerd voor 
PostNL en de grote vier expresver-
voerders: UPS, DHL, Fedex en TNT. 
Die waren vorig jaar goed voor bijna 
acht miljoen aangiften van in- en 
uitvoerzendingen.
Met het nieuwe systeem richt de 
douane zich niet langer op bepaalde 
bedrijfsgroepen, maar gaat deze uit 
van de manier waarop de transactie 
tot stand is gekomen: elektronisch. 
Daarvoor was het nodig om eerst te 
defi niëren wat e-commerce nu ei-
genlijk is. Die defi nitie is er nu: ‘Alle 
transacties die langs elektronische 
weg door tussenkomst van een 
computernetwerk (zoals het inter-
net) tot stand komen en die fysieke 
goederenstromen tot gevolg heb-
ben die aan douaneformaliteiten 
onderworpen zijn.’

Onvolledige aangifte
De lange voorbereidingstijd hangt 
deels samen met de invoering van 
het nieuwe Douane Wetboek voor 
de Unie, DWU, dat op 1 mei van dit 
jaar van kracht is geworden. Daarin 
zijn de douaneprocedures  rond e-
commerce op Europees niveau ge-
regeld.
Nieuw aan Venue is dat bedrijven 
vooraf een zogenoemde ‘onvolledi-
ge aangifte’ kunnen doen, waarbij ze 

apart douaneteam worden afgehan-
deld. 
Volgens Fenex ontstaat er boven-
dien een eerlijker markt omdat in 

principe iedereen van Venue ge-
bruik kan maken. De expediteursor-
ganisatie waarschuwt haar achter-

een deel van de informatie, zoals de 
goederencode, achteraf kunnen 
aanleveren. Bedrijven hebben daar 
overigens wel een aparte vergun-

ning voor nodig. Fenex ziet het 
daarnaast als voordeel dat aangiften 
in het nieuwe systeem door een 
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DOUANE  Nieuw systeem

Ruim baan e-commerce
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daar ook in, dus waarom kan de 
VGM er dan niet bij?’
Portbase is in gesprek met de rede-
rijen om die op het systeem aan te 
sluiten en Ekkelenkamp verwacht 
dat het systeem binnen enkele we-
ken actief is.

Ontvangstbevestiging
Ook Descartes wil voor verladers, 
expediteurs en reders een centraal 
punt vormen om het brutogewicht 
te communiceren. Het bedrijf biedt 
systemen aan om EDI-berichten 
naar rederijen te versturen, waaron-
der ook Verifi ed Gross Mass Messa-
ge, ofwel VERMAS. 
De meeste containerrederijen wil-
len het brutogewicht elektronisch 
ontvangen en rekenen voor andere 
wijzen zoals e-mail of fax zelfs een 
toeslag vanwege de handmatige ver-
werking van de gegevens. ‘Toch 

WEEGPLICHT Ontvangstbevestiging in de maak

TOBIAS PIEFFERS

 
De afwachtende houding van de 
markt leidt anderhalve maand na de 
invoering van de weegplicht nog 
steeds tot frustratie. Omdat bedrij-
ven over het algemeen te laat actie 
hebben ondernomen lag ook ná de 
invoering van de weegplicht de na-
druk nog steeds op het opzetten van 
communicatiesystemen, in plaats 
van  het optimaliseren ervan. Expe-
diteurs klagen over hoge adminis-
tratieve druk, mede doordat rederij-
en elk hun eigen systeem hebben. 
Die klaagzang wordt gehoord. 
Steeds meer dataplatformen bieden 
oplossingen voor de communicatie 
van het brutogewicht aan.  
Zo kunnen expediteurs de verifi ed 
gross mass (VGM) binnenkort ook 
via havenplatform Portbase bij de 
containerrederijen indienen. ‘Dat 

gebeurt via een nieuwe service die 
aan het Portbase-systeem wordt 
toegevoegd’, zegt businessmanager 
Roy Ekkelenkamp van Portbase. 
Het gaat volgens hem om een mini-
maal product met een minimale 
kostprijs. Met de oplossing speelt 
Portbase in op de behoefte van ex-
pediteurs om een centraal commu-
nicatiepunt voor het brutogewicht 
te hebben. Nu geven veel expedi-
teurs en verladers het brutogewicht 
nog bij de rederijen zelf  op. ‘Het na-
deel hiervan is dat elke rederij dat 
op zijn eigen manier heeft ingericht, 
waardoor er veel administratief 
werk is bijgekomen’, zei Robert-Jan 
Fokkema van Akomar Shipping eer-
der al tegen Nieuwsblad Transport. 
Hij merkte daarbij op dat het mooi 
zou zijn als er een koppeling kan 
worden gemaakt met Portbase. ‘De 
exportdocumenten klokken we 

merken we dat veel bedrijven de 
VGM nog manueel aanleveren’, zegt 
directeur productmanagement Eric 
Geerts van Descartes. Hij verwacht 
dat er binnenkort een tweede golf 
van bedrijven komt die dat proces 
toch digitaal wil inrichten. 
‘Er zijn veel opstartproblemen ge-
weest tijdens de invoering van de 
regel. Beide kanten, reders en expe-
diteurs, moesten nog veel doen. 
Softwaresystemen waren nog niet 
klaar of konden de grote vraag niet 
aan. Nu die problemen worden op-
gelost zal het gebruik van EDI-be-
richten toenemen.’
Caesar Luikenaar van Samskip be-
vestigt het beeld dat Geerts schetst. 
‘We hebben geen grote problemen 
gehad, maar er was in het begin wel 
veel fi netuning van de projecten no-
dig’, zegt hij. ‘Er moest bijvoorbeeld 
een VGM-portal worden gebouwd 

Al anderhalve maand is de weegplicht een feit. Toch hebben veel bedrijven de elektronische

systemen om het brutogewicht te communiceren nog steeds niet op orde. Nu veel bedrijven

zijn aangesloten wordt er gezocht naar verbetering. Hoog op het verlanglijstje van expediteurs: 

een centraal communicatiepunt en een ontvangstbevestiging van de rederij. 

IT-frustratie wordt opgelost

die ontvangstbevestigingen van de 
VGM naar de klanten stuurt. Dat 
systeem moest in de eerste paar da-
gen 5000 bevestigingen per dag 
naar klanten verzenden, maar dat 
kon de hardware niet aan. Tegen dat 
soort zaken loop je aan.’
De meeste rederijen hebben overi-
gens nog niet zo’n bevestigingsbe-
richt, zegt Geerts. ‘Dat willen wij zo 
snel mogelijk veranderen, want 
klanten vinden dat belangrijk.’ Re-
den daarvoor is dat reders toeslagen 
in rekening brengen bij het te laat of 
niet aanleveren van een VGM. Die 
kunnen oplopen tot honderden dol-
lars. ‘Platformen als de onze of die 
van Inttra of CargoSmart geven al 
zo’n bevestiging, maar we werken er 
nu aan om deze bevestigingsyste-
men ook bij de reders live te krijgen. 
Realistisch gezien zal dat begin ok-
tober zijn afgerond.’

 www.moevers.nl

De grootste boekenkast voor uw sector, met 
meer dan 20.000 titels. Zo vindt u o nder 
a ndere boeken over de diverse modali-
teiten, maar ook management, persoonlijke 
ontwikkeling en studieboeken. 

Op de website kunt u zich inschrijven voor 
onze gratis nieuwsbrief.
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Scheepsbouwer IHC 
gaat bezuinigen 

Groei Nederlandse 
export zwakt af 

CMA CGM versterkt 
terug in Vlissingen 

Meer markt voor 
sleper Svitzer

BANEN
Scheepsbouwer Royal IHC be-

kijkt hoe het bedrijf verder in de 

kosten kan snijden. Mede door 

de lage olieprijzen maakt de toe-

leverancier voor de olie- en off-

shoresector de laatste tijd een 

moeilijke periode door. Vakbon-

den vrezen dat mogelijk zo’n 

honderd banen extra worden 

geschrapt. IHC zette vorig jaar al 

een streep door 487 arbeids-

plaatsen. Of een dergelijke in-

greep nu weer nodig is, kan een 

woordvoerster van het bedrijf 

niet zeggen. 

DE MARKT
De Nederlandse export is in juni 

op jaarbasis met 1,9% gegroeid. 

Daarmee is de stijging kleiner 

dan in de voorgaande maand (+ 

4%), zo blijkt uit cijfers van het 

CBS. Bedrijven voerden vooral 

meer transportmiddelen en 

elektrotechnische machines uit. 

De omstandigheden voor de ex-

port zijn in augustus gunstiger 

geworden ten opzichte van juni 

en juli, vooral door positievere 

wisselkoerseffecten. 

AFRIKADIENST
CMA CGM keert vanaf volgende 

maand in versterkte vorm terug 

in Vlissingen. Na het testjaar 

2015, waarin de Zeeuwse haven 

gedurende het aardappel- en ui-

enexportseizoen werd aange-

daan, gaan de Fransen de 

Zeeuwse haven opnieuw 

bedienen in het kader van hun 

Euraf 1-dienst tussen West-Euro-

pa en Noord- en West-Afrika. 

Daarop varen schepen van rond 

de 3.700 teu. 

MAERSK
De Deense sleepvaartmaat-

schappij Svitzer heeft zijn markt-

aandeel in Europa en Australië 

weten uit te breiden, ondanks 

moeilijke marktomstandighe-

den, meldt moederbedrijf 

Maersk. Svitzer wist ondanks het 

verliezen van de bergingsafde-

ling, vorig jaar gefuseerd met Ti-

tan Salvage, de omzet van 2015 

te handhaven. De omzet over de 

eerste zes maanden van dit jaar 

bedraagt 325 miljoen dollar.

KORT

ROB MACKOR

Het gemeentebestuur van Am-
sterdam heeft Koos van der 
Steenhoven benoemd tot voorzit-
ter van de raad van commissaris-
sen van Havenbedrijf Amster-
dam.

Hij volgt René Smit op, die eind vo-
rig jaar terugtrad met het oog op 
diens benoeming tot bestuursvoor-
zitter van ZorgSaam in Zeeuws-
Vlaanderen. Daarmee krijgt de 
hoofdstedelijke haven opnieuw een 
topbestuurder met een Rotterdams 
tintje. Van der Steenhoven (1949) 
was van 1992 tot 1996 directeur Ha-
veninnovatie van het toen nog ge-
meentelijke Havenbedrijf Rotter-
dam, dat in die periode werd geleid 
door ‘havenkoning’ Willem Schol-
ten.
Van der Steenhoven gold indertijd 

als een van de ‘kroonprinsen’ van 
Scholten, die in 2004 ten val kwam 
als veroorzaker van het RDM-
schandaal. Zijn voorganger Smit 
was havenwethouder van de Maas-
stad tijdens Van der Steenhovens 
‘Rotterdamse tijd’, namelijk van 
1990 tot 1996.

HAVENBEDRIJF

Amsterdamse voorman met Rotterdams tintje

Na zijn vertrek uit Rotterdam maak-
te Van der Steenhoven carrière als 
topambtenaar; hij bracht het onder 
meer tot secretaris-generaal van het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap en van Binnenland-
se Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij 
is op dit moment consultant en di-

rectielid van ABD TopConsult. Dat 
is een select team van voormalige 
topambtenaren, dat het kabinet bij 
crisissituaties van advies dient.
Van der Steenhoven is verder voor-
zitter van het bestuur van het Let-
terkundig Museum en Kinderboe-
kenmuseum in Den Haag en 
vicevoorzitter van de raad van toe-
zicht van het Wereldmuseum in 
Rotterdam. Vicevoorzitter Dook 
van den Boer heeft het voorzitter-
schap van de RvC van Havenbedrijf 
Amsterdam na het afscheid van 
Smit waargenomen. Hij is ‘ver-
heugd’ door de komst van Van der 
Steenhoven.
Ook de laatste ‘verheugt zich 
enorm’. Hij zegt ‘een bijzondere 
band met de stad’ te hebben en dat 
het weerzien hem ‘zeer inspireert’. 
Hij wil dan ook ‘graag bijdragen  aan 
de uitdagende toekomst waar het 
Havenbedrijf voor staat’.

Koos van der Steenhoven

Het gaat goed met de onderneming,

we hebben heel loyale klanten.

als afgerond. Daarbij werd de orga-
nisatie per land gewijzigd in een in-
deling naar activiteiten. Hellmann 
verricht landtransport, contractlo-
gistiek en distributie, maar is ook 
een grote zee- en luchtvrachtexpe-
diteur en heeft het concern nu langs 
die lijnen ingericht. ‘We moeten ef-
fi ciënter worden’, zegt de concern-
woordvoerder in de Duitse pers. 
Van sluitingen van vestigingen is 
volgens Hellmann geen sprake. ‘We 
hebben heel loyale klanten.’
Hellmann heeft, volgens andere be-
richten, wel plannen zijn vestiging 
in Mannheim, waar groupagever-
voer wordt verricht, per 1 november 
te sluiten. Via die vestiging werkt 
Hellmann voor samenwerkingsver-
band System Alliance. Voor de slui-
ting wil Hellmann offi  cieel geen re-
den geven. Het bedrijf spreekt wel 
van een ‘moeilijke groupagemarkt’.

FOLKERT NICOLAI

Hellmann Worldwide Logistics 
ontkent met kracht dat het door 
de banken zou zijn gedwongen 
tot de recente reorganisatie die 
bij het bedrijf is uitgevoerd.
 
De suggestie dat Hellmann voor zijn 
kredietverleners een probleemge-
val zou zijn, werd gewekt in het 
Duitse blad Manager Magazin. Het 
blad beweert dat het de banken wa-
ren die eind vorig jaar een topman 
van buiten naar Hellmann hadden 
gestuurd om een grote sanering 
door te voeren.
Het gaat om Thomas Knecht, een 
42-jarige herstructureringsdeskun-
dige bij adviesbureau Roland Ber-
ger. Deze deed voor Hellmann al 
werk in zijn tijd bij Roland Berger. 
Maar het waren niet de banken die 
Knecht naar voren schoven als toe-
komstige nieuwe topman, bena-
drukt het bedrijf. Het was juist de 
familie die in Knecht een goede 
nieuwe man voor de dagelijkse lei-
ding zag om vervolgens zelf een 
stapje terug te doen.

Grijsharigen
Hellmann Worldwide Logistics, dat 
vorig jaar een omzet behaalde van 
3,1 miljard euro, telt 250 vestigingen 
in vijftig landen en beschikt over 
12.500 werknemers. Formeel wordt 
het concern geleid door de neven 
Klaus en Jost Hellmann en is Knecht 
het derde directielid. Een citaat van 
de 63-jarige Jost Hellmann in Mana-
ger Magazin suggereert echter dat 
Knecht het roer feitelijk al heeft 
overgenomen. ‘Wij grijsharigen 
staan hem terzijde en adviseren’, 
zegt hij over zichzelf en zijn oudere 
neef.
Volgens het blad beginnen hoge 
schulden het bedrijf tot last te wor-
den, waardoor ook de crediteuren, 
aangevoerd door Deutsche Bank en 

Commerzbank, nerveus zouden 
zijn geworden. Het bedrijf zou vol-
gens het blad al verscheidene keren 
de hand hebben gelicht met de kre-
dietvoorwaarden. Het blad stelt ook 
dat het management van Hellmann 
zich zou hebben vertild aan de kle-

dinglogistiek voor het Duitse leger, 
die het bedrijf verzorgt in publiek-
privaat partnerschap. Hellmann 
heeft een belang van ruim 37% in 
dat partnerschap. Het gezamenlijke 
bedrijf dat de Bundeswehr van kle-

ding voorziet, zou vorig jaar in pro-
blemen zijn gekomen.
Hellmann wil niets weten van de 
suggestie dat het bedrijf in zwaar 
weer zou zijn geraakt. ‘Het gaat 
goed met de onderneming’, zegt een 
woordvoerder op het hoofdkantoor 

in Osnabrück. Volgens de zegsper-
soon heeft het bedrijf maar zo’n 
honderd miljoen euro aan fi nancië-
le verplichtingen jegens derden.
Intussen is een herstructurering 
van Hellmann Worldwide zo goed 

Juist de familie Hellmann zelf zou saneerder Knecht in huis hebben gehaald. Foto:Hellmann

LOGISTIEK  Een Duits zakenblad suggereert grote problemen, Hellmann ontkent krachtig

Hellmann ‘niet in nood’
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XPO Logistics Europe behaalde 
in de eerste jaarhelft een netto-
winst van 20,6 miljoen euro, een 
verdubbeling in vergelijking met 
dezelfde periode vorig jaar.

Sinds juni vorig jaar maakt het vroe-
gere Norbert Dentressangle deel uit 
van XPO Logistics Europe. Dat is op 
zijn beurt een onderdeel van het 
Amerikaanse concern XPO, waar-
van sinds enige tijd ook Con-Way en 
Menlo deel uitmaken.
De geconsolideerde omzet van de 
Europese divisie van XPO steeg in 
de eerste zes maanden 1,2% tot 2,68 
miljard euro. Het bedrijfsresultaat-
voor rente, belastingen en bijzonde-
re posten nam 13,5% toe tot 102,6 
miljoen euro.
In dat resultaat is nog geen rekening 
gehouden met een bedrag van 34,9 
miljoen aan kosten van integratie, 
het in de markt zetten van het merk 
XPO, herstructureringskosten en 
andere eenmalige kostenposten.
Volgens Troy Cooper, de bestuurs-
voorzitter van XPO Logistics Euro-
pe, is de resultaatverbetering onder 
meer te danken aan nieuwe con-
tracten met klanten die wereldwijd 
actief zijn.

Supply chain
Bij bedrijfsonderdeel Supply Chain 
Europe ging het resultaat in verge-
lijking met het eerste semester van 
vorig jaar 10,7% omhoog. De omzet 
steeg met een gematigder 3,9%. Te-
gen constante wisselkoersen zou de 
omzet echter met 7,2% zijn toege-
nomen.
In het transport behaalde XPO in 
Europa een 22,6% hoger resultaat 
voor rente, belastingen en bijzonde-
re posten. De omzet groeide, on-
danks de lage brandstofprijzen, 
2,3% tegen constante wisselkoer-
sen.

Volgens Cooper is het inmiddels 
goed gelukt de voor Europa nieuwe 
merknaam XPO in de markt te zet-
ten. XPO is daarmee ook bezig in 
het vervoer van producten die door 
consumenten via internet worden 
besteld en die thuis worden afgele-
verd.
Tot voor kort was XPO in Europa 
nauwelijks bekend. Dat werd anders 
toen in de eerste helft van vorig jaar 
het Franse Norbert Dentressangle 
werd overgenomen. Dat gebeurde 
voor 3,2 miljard euro. De Fransen 
hadden kort daarop toegeslagen in 
de Verenigde Staten, met de overna-
me van Jacobson Companies, voor 
een bedrag van 750 miljoen dollar.
In de loop van vorig jaar versterkte 
XPO zich andermaal, met de over-
name van landgenoot Con-Way, de 
moedermaatschappij van Menlo 
Logistics. Daarmee groeide het aan-
deel wegvervoer in de totale con-
cernomzet tot ongeveer een derde. 
Door beide grote overnames nam 
de omzet van XPO in korte tijd toe 
van 2,4 miljard dollar tot 15 miljard 
dollar.
De Europese tak van het concern 
behaalde over heel vorig jaar een 
omzet van 5,4 miljard euro. Het be-
drijfsresultaat kwam uit op 355,4 
miljoen euro. Daar moesten echter 
nog transactie- en integratiekosten 
ter hoogte van 88,4 miljoen euro 
van af als gevolg van de inlijving van 
Norbert Dentressangle.
In april van dit jaar kreeg deze over-
name nog een staartje. Een aantal 
Franse vakbonden riep een staking 
uit omdat de nieuwe Amerikaanse 
eigenaar zich niet aan gemaakte af-
sprake zou hebben gehouden. Afge-
sproken was dat de eerste achttien 
maanden na de overname geen ont-
slagen zouden vallen bij Franse ves-
tigingen. Maar bij enkele fi lialen 
was dat volgens de bonden al wel 
gebeurd, terwijl ook nog een hele 
vestiging op de tocht stond.

LOGISTIEK

Winst XPO gedrukt 
door integratiekosten

De ‘Sofia Express’ heeft een capaciteit van 8749 teu. Foto: hapag-lloyd.com

maar dit was niet genoeg om de gro-
te daling in vrachttarieven te com-
penseren’, zegt hij. Hapag-Lloyd 
wist de kosten in de afgelopen 
twaalf maanden met 600 miljoen 
euro te verlagen. Dit is te danken 
aan de lagere brandstofkosten, een 
lager brandstofverbruik en syner-
gieën uit de fusie met CSAV. 

Fusie
Hapag-Lloyd kondigde recent de fu-
sie met de Arabische rederij UASC 
aan. Daarmee zal de rederij een 
vloot megaschepen tot haar be-
schikking krijgen zonder extra ca-
paciteit aan de markt toe te voegen. 
In de tweede helft van het jaar zal de 
rederij de kosten nog verder probe-
ren te verminderen en ‘er alles aan 
doen om de vrachttarieven weer 

De Duitse rederij Hapag-Lloyd 
heeft een ‘teleurstellend’ eerste 
half jaar gehad. Het operationele 
resultaat daalde van 267,7 mil-
joen euro in 2015 naar een verlies 
van 39,7 miljoen euro nu.

De vrachttarieven van Hapag-Lloyd 
zijn met 20% gedaald ten opzichte 
van vorig jaar tot een gemiddelde 
van 1.042 dollar per teu. Dat is 254 
dollar minder dan er vorig jaar per 
teu werd betaald. Als gevolg is de 
omzet van de rederij met 883 mil-
joen euro gedaald naar 3,78 miljard.
CEO Rolf Habben Jansen spreekt 
van een teleurstellend eerste half 
jaar. ‘Onze kostenbesparing- en ef-
fi ciëntieprogramma’s liggen op 
koers en de synergieën van de fusie 
met CSAV worden gerealiseerd, 

omhoog te krijgen tot een duur-
zaam niveau’, zegt Habben Jansen. 
‘In deze moeilijke competitieve 
markt is het ontzettend belangrijk 
om de transactie met UASC zo snel 
mogelijk af te ronden en de integra-
tie van het bedrijf te starten. Die in-
tegratie zal ons jaarlijks ten minste 
400 miljoen dollar besparen.’
Alle containerrederijen laten tot nu 
toe slechte resultaten zien. MOL, 
NYK, “K”Line en OOCL schrijven 
ook allemaal rode cijfers. Hoewel de 
spottarieven momenteel weer stij-
gen hoeft in 2016 geen verbetering 
verwacht te worden. Tijdens recen-
te contractonderhandelingen in 
april vochten reders een prijzenoor-
log uit in een poging om marktaan-
deel te behouden. Die strijd zullen 
de reders nog een poos voelen. TP

CONTAINERS

Fors lagere vrachttarieven zorgen 
voor verlies bij Hapag-Lloyd

Bijna alle bedrijfsonderdelen van de Maersk Group hebben het moeilijk. Foto: NT Archief

streep. Toen schreef de rederij een 
operationeel verlies (EBIT) van 138 
miljoen dollar, nu komt dat op 123 

miljoen uit. De omzet is gedaald met 
1,2 miljard dollar en komt uit op 5 
miljard dollar. Die daling gaat ge-
paard met een stevige stijging in het 

TOBIAS PIEFFERS

Wat gaat er gebeuren met het 
Maersk imperium? Dat was de 
prangende vraag tijdens de pre-
sentatie van de halfjaarcijfers van 
het bedrijf. Het antwoord laat 
nog even op zich wachten. 

Bestaat de Maersk Group straks nog 
of wordt het scheepvaartconglome-
raat opgesplitst? Beleggers konden 
hun nieuwsgierigheid nauwelijks 
bedwingen tijdens de presentatie 
van de halfjaarcijfers, maar de nieu-
we Maersk Group CEO Soren Skou 
drukte de belangstelling direct aan 
het begin de kop in: ‘We doen geen 
uitspraken over de strategische 
doorlichting van het bedrijf.’
In juni kondigde de Maersk Group 
het vertrek van de toenmalige CEO 
Nils Andersen aan, die per 1 juli is 
uitgezwaaid. Zijn opvolger, Maersk 
Line CEO Soren Skou, heeft als taak 
om de strategie en structuur van het 
scheepvaartconglomeraat onder de 
loep te nemen om zo de strategi-
sche opties voor de toekomst te
bepalen. Opsplitsing van de be-
drijfstakken behoort tot de moge-
lijkheden.
Aanleiding is de economische storm 
waar het bedrijf in terecht is geko-
men. Maersk Oil, Maersk Drilling 
en Maersk Supply Service kampen 
met een lage olieprijs en een gebrek 
aan investeringen in de off shore 
energiemarkt, terwijl Maersk Line 
en APM Terminals met een zwakke 
containermarkt worden geconfron-
teerd. 

Niet blij
Maersk maakte op 12 augustus de  
tweedekwartaalcijfers bekend en 
die liegen er niet om. De Maersk 
Group als geheel zag de winst met 
bijna een miljard dalen tot 118 mil-
joen dollar. ‘We zijn duidelijk niet 
blij met deze resultaten’, zegt Skou. 

‘We hebben te maken met lagere 
prijzen in alle markten en dat heeft 
geleid tot een daling in omzet. Met 

name Maersk Line drukt zwaar op 
het resultaat.’
Maersk Line dook net als in het laat-
ste kwartaal van 2015 fl ink onder de 

SCHEEPVAART  Tweedekwartaalcijfers liegen er niet om

Maersk blijft stil over 

We hebben te maken met lagere 

prijzen in alle markten.

NIEUWSBLAD TRANSPORT 17-23 AUGUSTUS 2016
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Österreichische Post zag in de 
eerste helft van het jaar de omzet 
met ruim honderd miljoen euro 
dalen tot 1,176 miljard euro. Het 
bedrijfsresultaat steeg echter 
2,2%.

Zowel de omzetdaling als het betere 
resultaat was toe te schrijven aan de 
verkoop van dochter Trans-o-fl ex, 
de expresvervoerder die in april 
werd overgedaan aan de investeer-
ders Amberger en Schoeller. Zonder 
de verkoop van dit kwakkelende be-
drijf zou de omzet in de eerste jaar-
helft zelfs 0,6% zijn gestegen in ver-
gelijking met dezelfde periode vorig 
jaar. 
Het resultaat voor rente en belas-
tingen zou dan echter lager zijn uit-
gevallen.

Trans-o-fl ex
De Oostenrijkse posterijen behaal-
den een 2,2% hogere operationele 
winst van 98,6 miljoen euro. Die 
winststijging werd in het tweede 
kwartaal gerealiseerd, dus na de 
verkoop van Trans-o-fl ex. In de 
maanden april tot en met juli schoot 
het bruto resultaat 11,7% omhoog 
tot 47,6 miljoen euro. Trans-o-fl ex 
bracht namelijk in dezelfde periode 
van vorig jaar een verlies in van bij-
na 4,5 miljoen euro.

Besparingen
Österreichische Post voerde ook 
kostenbesparingen en effi  ciëntie-
verbeteringen door in zowel het 
post- als het pakketvervoer. De 
omzet in het postvervoer bleef in 
de eerste jaarhelft stabiel. Welis-
waar loopt de briefpost al jaren 
terug, maar daar kwam in het twee-
de kwartaal tijdelijk verandering in 
als gevolg van de Oostenrijkse 
presidentsverkiezingen. Een onge-
kend groot aantal Oostenrijkse 

kiesgerechtigden stemde deze keer 
schriftelijk.

Reorganisatie
Bij Trans-o-fl ex, waarvan het Oos-
tenrijkse postbedrijf met een zucht 
van verlichting afscheid heeft geno-
men, wordt nu door de nieuwe eige-
naren een reorganisatie doorge-
voerd. 
Het bedrijf is van oorsprong Duits, 
maar is ook actief in andere Europe-
se landen zoals Oostenrijk, Honga-
rije, Nederland, België, Italië en De-
nemarken. Het werd opgericht in 
1982 als samenwerkingsverband 
van transportbedrijven in het ver-
voer van hoogwaardige en spoedei-
sende lading.

WEGVERVOER

Foto: Österreichische Post

Oostenrijkse post
krikt winstcijfer op

ROB MACKOR

Containerbehandelaar HHLA 
heeft in de eerste helft van het 
jaar 3,1 miljoen teu overgeslagen 
op zijn drie terminals in Ham-
burg, ruim 6% minder dan vorig 
jaar.

Daarmee zet de krimp van Hamburg 
als containerhaven door, al neemt 
het tempo daarvan af. Vorig jaar zag 
HHLA, dat goed is voor ongeveer 
driekwart van de containeroverslag 
in de Noord-Duitse haven, het volu-
me met ruim 12% kelderen tot 6,6 
miljoen teu. Dat is inclusief 300.000 
teu voor een kleinere terminal in 
Odessa, waar de overslag toen gelijk 
bleef.
Topman Klaus-Dieter Peters schrijft 

de daling toe aan ‘aanhoudend 
moeilijke omstandigheden’. Vorig 
jaar werden het inzakken van de 
Chinese export en de terugval van 
de doorvoer naar Rusland als gevolg 
van de spanningen met de Europese 
Unie als hoofdschuldigen aangewe-
zen. Daarnaast wijst Peters op de 
‘onveranderde infrastructurele te-
korten van Hamburg’, lees het uit-
blijven van het uitdiepen van de 
Elbe.

Intermodale groei
De groep weet de krimp aan de zee-
kant gedeeltelijk op te vangen met 
een forse groei aan de landkant. De 
intermodale tak verwerkte 694.000 
teu, 6% meer dan in de eerste helft 
van vorig jaar. Daar binnen groeide 
het spoorvervoer met 8,6%. Vorig 

OVERSLAGCIJFERS

Hamburg verliest opnieuw 
terrein als containerhaven 

jaar groeide het intermodale ver-
voer al met een kleine 3% tot 1,3 mil-
joen teu. Het volumeverlies vertaal-
de zich in een omzetdaling van 2% 
naar 558 miljoen euro. Onder de 
streep bleef daar een nettowinst 
van iets meer dan 21 miljoen van 
over, 36% minder dan vorig jaar. Die 
winstdaling wordt mede veroor-
zaakt door een eenmalige afschrij-
ving van een reorganisatievoorzie-
ning bij project- en contactlogistiek.
De Rotterdamse haven als geheel 
verwerkte 6,1 miljoen teu in de eer-
ste helft van het jaar, ruim 2% min-
der dan vorig jaar. In Antwerpen 
groeide de containeroverslag tegen 
de stroom in met 4,4% tot net boven 
de vijf miljoen teu. Hamburg komt 
naar verwachting over enkele we-
ken met halfjaarcijfers.

FOLKERT NICOLAI

Brussels Airport verwerkte in juli 
8,8% minder luchtvracht dan in 
dezelfde maand vorig jaar. Dat 
kwam onder meer door het ver-
trek van Ethiopian Cargo, dat 
verhuisde naar Maastricht 
Aachen Airport.

Ook de zwakkere conjunctuur in 
Azië speelde de Brusselse luchtha-
ven parten. In de eerste zes maan-
den liep de luchtvrachtoverslag in 
tonnen 6,3% terug tot 272.000 ton 
in vergelijking met dezelfde periode 
vorig jaar.
Met freighters werd 5,7% minder 
luchtvracht aan- en afgevoerd op 
een totaal van 82.000 ton. Het ex-
presvervoer nam 0,6% toe tot ruim 

117.300 ton, terwijl in de vracht-
ruimte van passagierstoestellen 
16,5% minder werd vervoerd: ruim 
70.000 ton.
Steeg het expresvervoer in het eer-
ste semester nog, in juli was er een 
daling van 2,9%. Die schrijft Brus-
sels Airport overigens ook op het 
conto van de Aziatische economi-
sche afkoeling.
Zaventem verwerkte in juli 2,4 mil-
joen passagiers, wat dicht in de 
buurt kwam van het historische re-
cord dat in juli vorig jaar werd be-
reikt. Wel ging het aantal passagiers 
op chartervluchten terug, vooral 
door de spanningen in de landen 
rondom de Middellandse Zee.
In de eerste zes maanden echter 
liep het aantal passagiers 11,8% te-
rug tot iets minder dan 11,8 miljoen.

LUCHTVRACHT

Flinke daling vracht 
op Brussels Airport

wordt gedoeld op de geautomati-
seerde terminal op Maasvlakte 2, 
die opstartproblemen ondervindt. 
Om de terugloop in inkomsten te 
compenseren is het bedrijf een kos-
tenbesparingsprogramma aan het 
doorvoeren. Dit behelst onder an-
dere een verkleining van het perso-
neelsbestand, zowel op het hoofd-
kantoor in Den Haag als op lokale 
kantoren. Zo zijn de APMT-kanto-
ren in Rotterdam en Dubai volledig 
gesloten.
Maersk kondigde vorig jaar al aan 
fors in het personeelsbestand te 
gaan snijden om kosten te verlagen. 
4.000 werknemers worden ontsla-
gen. Volgens Shippingwatch zijn er 
bij Maersk Oil, Maersk Drilling en 
Maersk Supply Service respectieve-
lijk al 1500, 500 en 400 banen ver-
dwenen. De maatregelen van 
Maersk Line ‘vorderen als gepland’. 

APM Shipping Services
De kleinere scheepvaarttak van 
Maersk, die uit Maersk Tankers, 
Maersk Supply Service, Svitzer en 
Damco bestaat, is van een winst van 
138 miljoen naar een verlies van 44 
miljoen dollar gegaan. Dit is met 
name te wijten aan de PSV-operator  
die een verlies van 106 miljoen dol-
lar noteert als gevolg van de lage 
olieprijs.  Maersk heeft 13 bevoorra-
dingsschepen opgelegd en zag zich 
genoodzaakt 97 miljoen dollar op 
oude schepen af te schrijven. Ook 
de andere bedrijftstakken zagen de 
winst dalen, met uitzondering van 
Damco. Dat zag als enige Maersk-
onderdeel de nettowinst stijgen, 
namelijk van 7 naar 10 miljoen dol-
lar. De logistieke dienstverlener 
kruipt na jaren van verlies langzaam 
maar zeker uit het dal. 
Het wachten is nu op de uitkomst 
van de strategische doorlichting 
van de Maersk Group. Die wordt 
aan het einde van het derde kwar-
taal bekendgemaakt.

aantal vervoerde containers. Het vo-
lume groeide met 6,9% tot 2,7 mil-
joen feu (40-voets container). Die 
stijging schrijft Skou toe aan grotere 
volumes op de intra-Aziatische, La-
tijns-Amerikaanse en intra-Europe-
se markt evenals een stijging in de 
backhaul volumes. Daarnaast denkt 
Skou dat Maersk Line heeft geprofi -
teerd van bezorgde klanten van de 
twee Koreaanse rederijen, Hanjin en 
Hyundai Merchant Marine, die beide 
aan het reorganiseren zijn.
Het gemiddelde vrachttarief daalde 
met bijna 25% tot 1.716 dollar per 
feu, terwijl de gemiddelde kosten 
1.911 dollar per container bedragen. 
Daardoor werd op elke container 

gemiddeld 195 dollar verloren. Als 
gevolg daarvan staat er een netto-
verlies van 151 miljoen onder de 
streep. Vorig jaar was dat nog een 
plus van 507 miljoen dollar.

APM Terminals
De terminaloperator van het Deen-
se scheepvaartconglomeraat heeft 
een winst geboekt van 112 miljoen 
dollar. Dat is 49 miljoen minder dan 
vorig jaar, maar wel in lijn met het 
eerste kwartaal. De daling is te wij-
ten aan lagere volumes op terminals 
in van olie afhankelijke markten en 
‘commercieel uitgedaagde’ termi-
nals in Latijns-Amerika, Egypte en 
Noordwest-Europa, waarmee ook 

toekomstplannen 
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8 Feature

Weinig ondernemingen benutten alle 

gegevens die er digitaal binnenkomen.

komen liggen. Prijzen worden in-
zichtelijker voor de concurrentie. 
Eén op de drie ondervraagden voor-
ziet dat de huidige bedrijfsstrategie 
‘irrelevant’ kan worden. Dat leidt 
volgens Klaus van Marwyk, die het 
onderzoek onder zijn hoede had, tot 

‘negatieve associaties’ bij het on-
derwerp digitalisering. Belangrijke 
strategische beslissingen erover 
worden uitgesteld.
Veel bedrijven zoeken het van lie-
verlee in samenwerking met part-
ners en klanten om, hoewel daar-
door ook gegevens met anderen 
moeten worden gedeeld, in elk ge-
val samen de expertise op te bou-
wen die nodig is om het digitale tijd-
perk het hoofd te bieden. 
Opmerkelijk is trouwens dat maar 
heel weinig ondernemers zelf gron-
dig gebruikmaken van de gegevens 
die via digitale middelen binnenko-
men. Daarbij moeten we denken 
aan logistieke kengetallen, gege-

FOLKERT NICOLAI

Is de toenemende digitalisering 
van de wereld een zegen of een 
vloek voor de logistieke sector? 
Een zegen natuurlijk, zeggen de 
meeste kenners. Maar…

Een eeuw geleden lag de logistieke 
beslisser niet wakker van de digita-
lisering. Die was er namelijk niet, of 
nauwelijks. Ja, we hadden de tele-
graaf en de telefoon – die niet digi-
taal, maar analoog werkten. In 1915 
bijvoorbeeld waren in Nederland 
75.000 personen en bedrijven op 
het telefoonnet aangesloten. Heel 
wat expediteurs zullen zich destijds 
voor het slapen gaan, al in pyjama, 
hebben afgevraagd of ze ook in zo’n 
apparaat moesten investeren om 
het contact met verlader en ver-
voerder te bespoedigen. Nog maar 
drie, vier decennia geleden kon een 
expediteur zijn bedrijfsmodel base-
ren op het bezit van een telefoon, 
een fax en een bureau met schrijf-
machine. En branchekennis uiter-
aard.
De tegenwoordige logistieke beslis-
ser, of het nu een expediteur, een 
met logistiek belaste manager bij 
een verladend bedrijf, een planner 
bij een transportonderneming, een 
aanbieder van ‘third’ en ‘fourth par-
ty logistics’ of een beheerder van 

een warehouse betreft, wordt be-
stookt met digitale innovaties die 
elkaar in steeds hoger tempo opvol-
gen. De computer deed zijn intrede, 
eerst als onschuldig rekentuig, later 
als wegbereider van het internet, de 
e-mail, het ‘warehouse manage-
ment system’, de ‘cloud’, de smart-
phone, talloze hiervan afgeleide 
apps en het ‘Internet of Things’.
Over de aanwending van al die nieu-
wigheden in de bedrijfsvoering 
moet op hoog niveau worden beslo-
ten. Laat de raad van bestuur dat 
over aan de techneuten, dan staat 
het bedrijf in een mum van tijd vol 
met hebbedingetjes die wel fl ink 
geld kosten, maar intussen verstof-
fen omdat over de inpassing in de 
logistieke keten niet grondig is na-
gedacht. Aan de andere kant kan de 
concurrent ondertussen van deze 
gadgets misschien wél slim gebruik-
maken en wordt de eigen onderne-
ming op achterstand gezet.

Digitaal dilemma
Dit digitale dilemma staat in meni-
ge directiekamer hoog op de agen-
da, zoals door twee recente onder-
zoeken wordt aangetoond. 
Adviesbureau Roland Berger liet 
driehonderd ondernemers uit de lo-
gistieke wereld, uit negentien lan-
den op vijf continenten, aan het 
woord over de gevolgen van de digi-

talisering. Eyefortransport voelde 
samen met AT&T zeshonderd res-
pondenten uit de sector aan de tand 
over de vraag of ze van het ‘Internet 
of Things’ al gebruikmaakten, in 
welke mate en voor welke doelen.
Roland Berger komt tot een vrij 
schokkende conclusie. Het zijn 
vooral de middelgrote bedrijven die 
door de digitale revolutie worden 
bedreigd. Ze ontberen de schaal-
grootte en de expertise om een hel-
dere IT-strategie te ontwikkelen en 
uit te voeren. Grotere concurrenten 
hebben wel de middelen om kennis 
op dit gebied in te kopen. En er 
staan kleinere bedrijven op die, 
zonder over grote logistieke bran-
chekennis te beschikken, in staat 
zijn dankzij digitale deskundigheid 
nichemarkten te bewerken die voor 
middelgrote, in logistiek gespeciali-
seerde, ondernemingen voorbe-
houden leken.
Het huis wordt dus aan drie kanten 
aangevallen: via de voor- en de ach-
tertuin en via de garage, waar slim-
me knutselaars zich meester maken 
van het verdienmodel waarop de in 
de markt gevestigde bedrijven het 
patent leken te hebben. Het is bij-
voorbeeld niet voor niets dat Wal-
Mart, de superieur geachte Ameri-
kaanse supermarktketen, bijna vier 
miljard dollar heeft neergeteld voor 
de start-up Jet, een bedrijf dat er-

voor zorgt dat internetbestellers 
hun bestelling tijdig en op de juiste 
plaats krijgen afgeleverd.
Wal-Mart doet dit in antwoord op 
de expansie van webwinkelier Ama-
zon in de markten waarop Wal-Mart 
zelf actief is. Een middelgroot be-

drijf kan echter niet pats boem mil-
joenen op tafel smijten om zo’n op-
komende concurrent de wind uit de 
zeilen te nemen. (Amazon kan op 
zijn beurt wel zomaar veertig 
Boeings leasen om luchtvrachtver-
voerders op hun eigen markt te be-
concurreren. Vroeger heette dat 
branchevervaging, maar alle ver-
dienmodellen liggen tegenwoordig 
weer op de tekentafel.)

Bedreiging
Volgens de onderzoekers van Ro-
land Berger zien veel logistici de di-
gitalisering niet alleen als kans, 
maar vooral als bedreiging. Gevoe-
lige gegevens dreigen op straat te 
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INTERNET OF THINGS  De steeds verdergaande digitalisering vraagt ook in de logistiek om nieuwe strategieën

Illustratie: Erik Straver
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Feature 9

RAAD & RECHT

Op donderdag 11 augustus heeft de rechter zich uitgelaten in 
een (spoed-)procedure over een staking op Schiphol. In het 
geding verzochten KLM en Schiphol de rechter om de FNV 
(namens de werknemers) te verbieden een staking te organise-
ren. Het grondpersoneel van KLM wilde gedurende anderhalf 
uur zijn werkzaamheden stopzetten om druk uit te oefenen in 
het kader van de (volgens de FNV vastgelopen) cao-onderhan-
delingen. 

Nu het recht om te staken een grondrecht is, kan een rechter 
een collectieve actie niet zomaar verbieden. Het stakingsrecht 
kan slechts beperkt worden als deze beperking maatschappelijk 
gezien dringend noodzakelijk is, waarbij alle omstandigheden 
van het geval moeten worden afgewogen. Daarbij kunnen 
onder meer van belang zijn de aard en duur van de actie, de 
verhouding tussen de actie en het daarmee nagestreefde doel, 
de daardoor veroorzaakte schade aan de belangen van de werk-
gever of derden en de aard van die belangen en die schade. 

De rechter overweegt dat de FNV in beginsel het recht heeft 
om te staken gelet op de stand van de onderhandelingen. Dit 
zal in beginsel door de KLM moeten worden geduld als een 
rechtmatige uitoefening van dit grondrecht, ondanks de door 
FNV beoogde en op de koop toe te nemen schadelijke gevolgen 
voor KLM en voor anderen (onder wie passagiers, leveranciers 
en Schiphol). Maar vervolgens overweegt de rechter dat het 
stilleggen van een schakel in het werkproces hier tot gevolg zal 
hebben dat een groot aantal passagiers en hun bagage zullen 
stranden op Schiphol. De rechter verwijst daarnaast naar de 
huidige terreurdreiging, in verband waarmee op Schiphol extra 
veiligheidsmaatregelen gelden. ‘Met de aanslag op luchthaven 
Zaventem nog vers op het netvlies, is het algemeen bekend dat 
luchthavens bij uitstek het mikpunt kunnen zijn van terroris-
ten. In tijden van terreurdreiging waarin gevoelens van onvei-
ligheid de overhand hebben, is het laatste wat een luchthaven 
nu kan gebruiken, dat er extra commotie ontstaat ten gevolg 
van een staking’, aldus de rechter.

Vanwege de combinatie tussen de (te verwachten) vakantie-
drukte en de huidige terreurdreigingen, beperkt de rechter 
het stakingsrecht van de werknemers van KLM. De FNV mag 
van de rechter dus in ieder geval tot en met 4 september 2016 
op geen enkele manier een staking organiseren. De FNV is in 
‘versneld hoger beroep’ gegaan.

Ook op 12 augustus deed de rechter een uitspraak in een ver-
gelijkbare zaak. Daar ging het om een geschil tussen Easyjet en 
de vakbonden over het wel of niet mogen staken op Schiphol. 
De rechter oordeelde dat piloten van Easyjet in de weekenden 
van augustus en het eerste weekend van september niet mogen 
staken, ook hier, in verband met de vakantiedrukte en ter-
reurdreiging. 

Het stakingsrecht wordt gezien als het grootste grondrecht en 
meest ingrijpende middel van werknemers druk te zetten op 
hun werkgever. Het is opvallend dat de rechter (onder andere) 
de terreurdreiging ziet als voldoende reden om dit grondrecht 
beperken. Aan deze maatschappelijke factor komt op dit mo-
ment groot gewicht toe bij de belangenafweging. 

EPKE SPIJKERMAN, ADVOCAAT
www.boekel.com

Rechter verbiedt staken

HT

vens over de branches waarin de 
klanten actief zijn, de logistieke 
prestaties in de keten, data over 
energieverbruik en over de commu-
nicatie in de keten als zodanig.

Poezenhalsbandjes
Logistiek onderzoeker Eyefortrans-
port en AT&T, het aloude Ameri-
kaanse concern dat groot werd door 
de telefoon, maar niet vergat te in-
vesteren in modernere communica-
tiemiddelen, richten zich in hun ge-
zamenlijke onderzoek op het 
logistieke gebruik van het Internet 
of Things. Men kan dan denken aan 
koelkasten die zelfstandig pakken 
melk bestellen omdat de voorraad 
op is of verzuurd, en aan een chip in 
poezenhalsbandjes die rapporteert 
dat de voorraad brokjes uitgeput 
dreigt te raken. Maar de werkelijk-
heid is iets basaler.
Het gebruik van via internet met el-
kaar pratende dingen is in de mon-
diale logistiek al wijdverbreid, con-
stateren de onderzoekers. Van de 
ondervraagde logistici bij produ-
centen, detaillisten en logistieke 
dienstverleners zegt 41% van met 
elkaar communicerende voorwer-
pen gebruik te maken. Het zal nie-
mand verbazen.
In weinig winkels worden nog arti-
kelen verhandeld die niet van een 
streepjescode zijn voorzien die aan 
de geautomatiseerde kassa vertelt 
om welk artikel het gaat en wat het 
moet kosten. De gegevens gaan de 

computer in en worden door inter-
net doorgespeeld naar de produ-
cent en de logistieke dienstverlener, 
die meteen weet hoeveel er aan 
nieuwe voorraad moet worden aan-
gemaakt en vervoerd.

Grofstoffelijk
Wat het onderzoek duidelijk maakt, 
is dat de logistieke sector van dit 
‘Dingennet’ nog vooral gebruik-
maakt voor vrij grofstoff elijke doel-
einden, zoals locatiebepaling van 
zaken (meer dan 70%), beveiliging 
tegen diefstal (ruim 55%), bepaling 
van de temperatuur (45%), snel-
heid, beweging, vochtniveau, regis-
tratie van schokken, druk en lichtin-
tensiteit. Het zijn dus vooral 
‘tracking & tracing’-doelen waar-
voor we sensoren, RFID, gps-satel-
lieten en de barcode gebruiken.
Kan dit gebruik worden uitgebreid, 
bijvoorbeeld in de marketing? Ja, 
zegt 64% van de logistici die hier-
voor een strategie ontwikkelen of 
dat althans van plan zijn. Zelfs 87% 
zegt de toepassing van technologie-
en om voorwerpen ‘mentaal’ met el-
kaar te verbinden, te willen uitbrei-
den. De meeste bedrijven investeren 
niet blind in de benodigde appara-
tuur. Een meerderheid rekent erop 
dat de investering zichzelf in één tot 
anderhalf jaar terugbetaalt. Bijna 
twee op de tien zijn ongeduldig: de 
‘return on investment’ moet binnen 
één jaar worden bereikt. Eén op de 
tien vindt een terugverdienperiode 

van langer dan drie jaar ook nog wel 
aanvaardbaar.
Van de ondervraagde ondernemers 
zegt 87% het gebruik van het Inter-
net of Things – apparaten die met 
sensoren de communicatie met an-
dere apparaten kunnen aangaan – te 
zullen uitbreiden. Aan die commu-
nicatie hoeft dan geen mens meer te 
pas te komen. Bij een vorig onder-
zoek van Eyefortransport, uit 2014, 
waren gps en RFID nog koploper, 
maar inmiddels is het ‘Dingennet’ 
dat geworden. Hoe dat Dingennet 
zich verder zal ontwikkelen, is na-
tuurlijk volstrekt onduidelijk.
Problemen met het gebruik ervan 
op hoger niveau hebben bedrijven 
nog genoeg. Eén op de zes bedrijven 
in de logistieke sector gebruikt min-
der dan de helft van de geleverde ge-
gevens voor de totale bedrijfsvoe-
ring. De analyse daarvan beperkt 
zich veelal tot de operationele gang 
van zaken en dringt niet tot de hoog-
ste niveaus van de onderneming 
door. Niet voor niets noemt 31% de 
kosten van het gegevensbeheer als 
grootste drempel voor het gebruik 
van het Dingennet. De hardware is 
voor een kwart een kostentechnisch 
obstakel. Nog eens een kwart wijst 
de kosten van planning en strategie-
bepaling als hindernis aan.
Het zijn de kosten niet. De cost gaet 
voor de baet uyt. Maar veel bedrijven 
hebben geen idee wat die baat zou 
kunnen zijn, of zijn niet in staat er 
zelfstandig in mee te delen.
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Containergassen blijven 
een niet te negeren risico  

schrijd je op dat moment de normen, maar dat is maar 
even en dat is geen ramp. Zit je er de hele dag in dan 
wordt het anders en zijn de gezondheidsrisico’s aan-
zienlijk. Dat moet je wel weten. Bedrijven hebben er 
ook geen belang bij dat mensen arbeidsongeschikt wor-
den. Dat is een hoge kostenpost. Kijk, de logistieke 
dienstverlener is niet de veroorzaker van het probleem. 
Het zijn niet hun goederen, maar het zijn wel hun me-
dewerkers die ze moeten beschermen. Dat snappen ze 
inmiddels wel. Ze realiseren zich dat ze die kosten in de 
keten moeten verrekenen.’

Arbeidsinspectie
De laatste jaren hebben zich nauwelijks grote ongeval-
len voorgedaan op dit gebied en dat is volgens Van 
Uff elen zeker te danken aan de verbeterde bewustwor-
ding. Cijfers over ongevallen en letsel bij werknemers 

De laatste jaren is het relatief stil rond de omgang met 
gassen in zeecontainers. Niet dat het probleem niet 
meer bestaat. Nog steeds bevat 5 tot 10% van de vracht-
containers die Nederland binnenkomen toxische gas-
sen of dampen. Die gassen worden vaak gebruikt als be-
strijdingsmiddel van ongedierte. Ook kunnen giftige 
dampen ontstaan uit de producten zelf als die zich lan-
ge tijd in een afgesloten container bevinden. Opening 
van de laadboxen brengt dus risico’s met zich mee, 
maar het leidt niet meer tot grote krantenkoppen. 
Op zich is dat positief, meent specialist José van Uff e-
len, want het laat zien dat er weinig grote ongelukken 
gebeuren. Het waren juist ernstige ongevallen waar-
door er rond 2009 veel aandacht ontstond voor deze 
problematiek. Bij het bedrijf Flextronics in Venray 
bijvoorbeeld raakten elf mensen bedwelmd toen pas 
gearriveerde zeecontainers werden geopend. De werk-
nemers kregen last van geheugenuitval, trillingen en 
ademhalingsproblemen. Elf mensen werden voor on-
derzoek naar het ziekenhuis gestuurd. Voor FNV Bond-
genoten was dit aanleiding om poortacties te houden 
en strengere veiligheidsmaatregelen te eisen.

Hoofdpijn
Van Uff elen had al eerder gemerkt dat er weinig kennis 
bestond bij bedrijven over de omgang met container-
gassen. ‘Opleidingen voor gasmetingen waren er hele-
maal niet. Niemand deed er wat aan. Mensen kenden de 
risico’s niet. Waarom heb je hoofdpijn aan het einde van 
de dag? Waarom ruikt een lading vreemd? Men wist het 
niet, terwijl er wel ongelukken gebeurden. Ik ken zelf 
vier mensen uit die periode wier gezondheid bescha-
digd is en die daarna niet meer konden werken.’ Van Uf-
felen was inmiddels haar eigen bedrijf (zie kader) be-
gonnen voor opleidingen tot gasmeetkundige. Er 
bestonden wel cursussen, maar uitsluitend voor indus-
triële bedrijven. ‘Dat is toch anders. Bij een industrieel 
bedrijf weten ze precies met welke producten ze wer-
ken. Als logistiek dienstverlener heb je te maken met 
producten van anderen en weet je dat niet precies. Je 
weet niet welke gassen er zitten in een zeecontainer die 
uit China komt.’

Platform
Vooral door de inspanningen van FNV Bondgenoten 
werd het probleem op de kaart gezet en werkgevers- en 
werknemersorganisaties verenigden zich in het Platform 
Gassen in Containers. EVO, TLN, FNV en de Raad Ne-
derlandse Detailhandel ontwikkelden normen voor op-
leidingen en examens en kregen daarvoor ook subsidie 
van de overheid. Inmiddels is er een praktijk- en theorie-
examen ontwikkeld, volgens offi  ciële NEN-normen. 
Van Uff elen: ‘Het is een vierdaagse opleiding. Gasme-
ting is best ingewikkeld. Je moet eerst de theorie ken-
nen. Welke gassen kun je tegenkomen bij welke produc-
ten? Welke risico’s brengen die met zich mee? Er zijn 
ook kruisgevoeligheden en er is niet één apparaat dat 
alle gassen kan meten. Veldmeetapparatuur heeft 
beperkte mogelijkheden.’
Op initiatief van NT Publishers schreef Van Uff elen 

KARIN KOSMEIJER

De ontwikkelingen rond containergas staan vrijwel stil. Door een betere 
bewustwording bij bedrijven komen ernstige ongevallen vrijwel niet 
meer voor en daardoor is de aandacht verfl auwd. Toch zijn er zeker 
nog stappen te maken, zegt deskundige José van Uffelen.

samen met journalist Feico Houweling  het boek Con-
tainergas. Gassen en dampen in vrachtcontainers, gepubli-
ceerd in 2009. ‘Bijeenkomsten werden heel goed be-
zocht en we merkten dat er veel behoefte was aan 
kennis en informatie. Daarom is dit boek verschenen. 
Het is een soort handboek. Als je nieuw bent in de bran-
che, er weinig van weet en je leest dit boek, dan begrijp 
je de risico’s. Je weet wat je moet doen.’ In december 
2015 is een derde geactualiseerde druk verschenen. Dat 
was nodig, omdat er in de tussentijd veel is veranderd, 
waaronder de normering voor gasmeetkundigen.
Van Uff elen merkt dat bij logistieke bedrijven het besef  
van de risico’s van containergas aanzienlijk groter is ge-
worden. ‘Dat heeft tijd gekost. In het begin waren er re-
acties als: ‘Bij ons gebeurt er nooit wat’. De kennis is nu 
absoluut toegenomen. Als je thuis aan het verven bent 
en je neemt het houtwerk af met ammoniak, dan over-
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het Platform voor onafhankelijk onderzoek naar meet-
apparatuur. ‘Er is ooit afgesproken om dat te doen, 
maar het is duur en ligt gevoelig. Sommige apparaten 
kunnen bepaalde gassen niet goed aan en dat is niet 
breed in de markt bekend. Het zou goed zijn als je weet 
welke apparaten voor welke gassen het meest geschikt 
zijn. Een onafhankelijk instituut zoals TNO zou dat 
moeten doen en apparaten moeten testen op generieke 

Illustratie: 

Erik Straver

José van Uffelen studeerde bedrijfskunde aan de 

Open Universiteit en heeft onder meer gewerkt bij 

de Roteb, het afvalophaal en -verwerkingsbedrijf 

van de gemeente Rotterdam. Daar kwam ze in 

aanraking met het thema containergas. De Roteb 

was samen met het Havenbedrijf Rotterdam, ECT 

en EKO2 de initiator van een terminal op de 

Maasvlakte die onder meer werd gebruikt voor 

gasmetingen. Daar ontdekte Van Uffelen dat er 

weinig kennis bestond over de omgang met 

containergas. In 2003 begon ze haar eigen bedrijf  

voor opleidingen tot gasmeetkundige. Samen met 

Spa Opleidingen in Bodegraven vormt ze nu de 

Spa Groep. Deze biedt onder meer opleidingen 

aan en advies aan bedrijven op dit terrein. Samen 

met journalist Feico Houweling schreef ze het 

handboek Containergas. Gassen en dampen in 
vrachtcontainers. Eind 2015 is een derde geactuali-

seerde druk van dit boek verschenen. Containergas 

is een gezamenlijke uitgave van NT Publishers en 

de EVO en is verkrijgbaar via www.moevers.nl.

Voormalige 
Roteb-vrouw

Het zou Europees op de 

agenda moeten komen.

zijn er overigens niet tot nauwelijks. In het verleden 
werden zaken vaak geschikt. Kleine ongevallen worden 
vaak bij de bedrijfsarts afgehandeld. Ernstige inciden-
ten moeten worden gemeld bij de Inspectie van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die 
vervolgens een onderzoek instelt. Van Uff elen kent 
geen recente voorbeelden van dergelijke onderzoeken.
De keerzijde van die grotere bewustwording is dat er 
minder aandacht is voor de problematiek. Het Platform 
Gassen in Containers onderneemt momenteel weinig 
actie.
Dat is jammer, vindt de specialist, want het werk is nog 
niet klaar. Van Uff elen bepleit onder andere meer on-
derzoek. Eerder deed het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu wel studie naar recente ontwikkelingen en de 
komst van nieuwe gassen bijvoorbeeld. Nu komt er 
geen nieuwe informatie bij. Ook pleiten Van Uff elen en 

eigenschappen, zodat je kunt zeggen wat je nodig hebt 
voor bepaalde condities. Zo’n onderzoek kost tiendui-
zenden euro’s en niemand heeft dat geld.’
Daarnaast is zij voorstander van uniforme regelgeving 
in de Europese Unie. Momenteel zijn er grote verschil-
len en dat heeft gevolgen voor de concurrentiepositie. 
Van Uff elen: ‘In Nederland is er veel aandacht voor, in 
de Duitse havens redelijk veel, in Antwerpen beperkt, 
in Frankrijk een beetje en in de rest van de Europese 
Unie niet. Als je naar een gelijk speelveld wil, zul je daar 
iets aan moeten doen. Wordt een schip gelost in 
bijvoorbeeld Marseille en er wordt niet gemeten, dan 
is dat een concurrentienadeel voor Rotterdam. Het 
zou Europees op de agenda moeten komen. Er zijn 
pogingen ondernomen richting Europese Commissie 
en het Europees Parlement, maar er is geen interesse. 
Men vindt het probleem niet groot genoeg.’
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lijk niet opvallen.’ Er is, volgens Den Heijer, dan ook 
niet altijd opzet in het spel als reefers met een dergelijk 
‘nep-gas’ worden gevuld – althans niet bij de gebruiker, 
die kan te goeder trouw een goedkoper gas gekocht 
hebben. De leverancier van het gas fraudeert natuurlijk 
wel, maar daar wordt volgens Den Heijer nauwelijks 
tegen opgetreden. 

Instabiel mengsel
Bij het incident in Vietnam bleek dat methylchloride of 
chloormethaan, een gas dat ook bekendstaat onder de 
aanduiding R-40, aan het koelmengsel was toegevoegd. 
Dit gas is echter ongeschikt voor reefersystemen. ‘R-40 
kan reageren met aluminium onderdelen in het koel-
systeem van de reefer en vormt dan het instabiele gas 
timethylaluminium. Dit reageert zeer explosief als er 
zuurstof bijkomt, dus bijvoorbeeld als het systeem ge-
opend wordt en het gas in aanraking komt met de bui-
tenlucht.’
De gevolgen kunnen groot zijn. Niet alleen voor men-
sen die zich in de directe omgeving van de reefer bevin-
den. ‘De Verenigde Staten hebben na het incident met-
een hun grenzen gesloten voor bepaalde typen reefers. 
Dat kostte de industrie een vermogen.’ 

46 gassen
De vraag is natuurlijk, hoe dergelijke ongevallen voor-
komen kunnen worden. Aangezien de opsporing van fa-
brikanten van verkeerde koelgassen niet direct priori-
teit heeft, moet de oplossing gezocht worden in het 
analyseren van het gasmengsel. ‘Koelgassen verdienen 
meer aandacht’, is de overtuiging van Den Heijer. Dat 
klinkt eenvoudiger dan het is. 46 verschillende gassen 
kunnen deel uitmaken van de blend, van de mix die in-
gezet wordt in een koelsysteem. Het is bij een goede 

analyse niet alleen van belang vast te stellen welke gas-
sen zich in de sample bevinden, maar ook in welke con-
centratie de verschillende gassen voorkomen. ‘De ana-
lyseapparatuur moet eigenlijk dagelijks gcontroleerd 
worden, zo nauwkeurig moet er bij de analyses gewerkt 
worden.’ Inspectorate gelooft om die reden niet dat 
mobiele analyseapparatuur in de praktijk voldoet. Den 
Heijer: ‘Voor een goede analyse in een laboratorium heb 
je al snel twee uur nodig. Daar komt dan de tijd voor het 
nemen van de monsters nog bij.’ Een grote mate van 
specialisatie is nodig bij de laboranten. ‘Soms gebeurt 

het dat een kleine hoeveelheid olie uit het koelsysteem 
in het monster terechtkomt. Uiteraard vinden we dat 
terug in onze analyse, want de samenstelling van het 
monster wordt tot op molecuulniveau ontleed. Het is 
echter van groot belang dat de laborant dergelijke ver-
vuiling, die geen invloed heeft op de werking van de ree-
fer, kan onderscheiden van het te analyseren mengsel,’ 
legt laboratorium support teamleader Steven Groen 
uit.
Overigens speelt het probleem van onjuist of onzorg-
vuldig samengestelde koelgassen niet alleen bij reefer-
containers. Den Heijer: ‘Zelfs bij de koelmiddelen in de 
airconditioning van een auto kan het al mis gaan.’

I n 2012 explodeerden reefercontainers in Viet-
nam, een ongeval waarbij meerdere doden 
vielen. De oorzaak bleek te liggen in een ver-
keerde samenstelling van de gassen waarmee 
de koelinstallatie werkte. ‘Reefers worden ge-
koeld met een gasmengsel’, legt Miranda den 

Heijer uit. Zij werkt bij Bureau Veritas / Inspectorate, 
een organisatie die onder meer gasanalyses verzorgt. 
‘Een goede mix van koelgassen is duur, vandaar dat het 
koelgas soms wordt nagemaakt met voor een deel 
goedkopere ingrediënten.’ Den Heijer vergelijkt het 
met horloges en kleding die soms voor heel weinig 
geld, en nauwelijks van echt te onderscheiden, worden 
aangeboden. ‘Zo weten we dat koelgassen van grote 
leveranciers worden nagemaakt. Wie heel goed kijkt 
ziet een minieme afwijking in de lettertekens van het 
logo van de leverancier, maar een onderhoudsmede-
werker die met een reefer bezig is, zal het waarschijn-

Een goede analyse in een 

lab kost al snel twee uur.

‘Koelgassen in reefers 
verdienen meer aandacht’
MELS DEES

Schadelijke gassen die vrijkomen bij het 
openen van een container zijn regelmatig in 
het nieuws. Onderbelicht blijft echter vaak 
dat ook de koelgassen zelf gevaarlijk kunnen 
zijn, bijvoorbeeld indien ‘nepkoelgassen’ 
worden gebruikt.

info.gasmeasurement@ews-group.com

PROFESSIONEEL
EN INNOVATIEF

• Weet u precies hoe uw externe gasmeetbedrijf meet? 

• Op hoeveel gassen wordt er eigenlijk gemeten?

• Garandeert dit de veiligheid van uw werknemers voldoende?

WILT U ECHT WETEN HOE HET ZIT?

De werkgever blijft altijd verantwoordelijk!

Met de Gasmet DX4040 FTIR analyser kunt u meer dan 300 gassen 
op ppm niveau meten en meer dan 5000 gassen identifi ceren.

Zeer interessant voor bedrijven die veel meten. 
De kosten per meting en onderhoud zijn laag. 

Inmiddels meten vele gerenommeerde 
gasmeetbedrijven containers met behulp 
van de betrouwbare Gasmet DX4040 
en zijn tot verassende conclusies gekomen. 

Reaktie Safety Shops BV
Plaza 17a
4782 SL Moerdijk 
Tel 0168 383800
www.reaktiesafetyshops.nl

Adverteer ook in 
NT Dossier

Bel: 010 280 10 25
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aan die normen wordt voldaan mag een container vrij-
gegeven worden en kunnen medewerkers zonder ge-
vaar voor hun gezondheid de container lossen.’

Schijnveiligheid
In de praktijk echter worden de metingen vaak uitge-
voerd door gasmeetdeskundigen die niet over de nood-
zakelijke kennis beschikken. Broersma: ‘het punt is dat 
de branche zijn eigen deskundigen opleidt, zonder vol-
doende onafhankelijke toetsing door een derde partij.’ 
Hierdoor komt het voor dat kandidaten, na een drie-
daagse cursus, tijdens het theoretische én het prakti-
sche examen niet werkelijk op hun vaardigheden en 
kennis worden getest, maar dat hun een trucje wordt 
aangeleerd om door het examen te komen. ‘Hierdoor 
ontstaat schijnveiligheid. Bedrijven en instanties die 
containers lossen, vervoeren of controleren – zoals de 
douane, gaan ervan uit dat het werken met de lading 
veilig is als de container door een gasmeetdeskundige 
is vrijgegeven. Door de slechte kwaliteit van veel gas-
metingen is die veiligheid echter helemaal niet gegaran-
deerd.’ Doordat veel partijen met onvoldoende kennis 
en middelen tegen dumpprijzen metingen aanbieden, 
bouwen ze een behoorlijk marktaandeel op. ‘Een goede 
test met handmeetappartuur en buisjes duurt minstens 
15 minuten en moet, als je de specialistische opleiding 
van de inspecteur én de afschrijving op apparatuur in 
ogenschouw neemt, toch echt ongeveer 75 euro per 
container kosten. Iedereen die inspecteert met hand-
meettechnieken voor minder dan 50 euro per container 
kan de noodzakelijke testen eigenlijk niet op het juiste 
niveau uitvoeren.’ Landelijk worden in de meeste geval-
len slechts standaardmetingen op een vijftiental beken-
de risicostoff en uitgevoerd. Dat is een gevaarlijke ont-
wikkeling, omdat er wel 50 risicostoff en te benoemen 
zijn die frequent in containers worden aangetroff en. 
Met de huidige stand ter techniek is het mogelijk om 
stof-specifi ek op honderden stoff en te meten. 
Ook de ontwikkelingen bij de producent staan niet stil. 
Er worden mede vanwege de strengere controles ande-
re grondstoff en gebruikt. Deels om controles te omzei-
len en deels omdat door metingen is aangetoond dat 
grenswaarden worden overschreden. Een goede gas-
meetdeskundige met ervaring herkent afwijkende gas-
waarden en kan daarbij adviezen geven wat te doen.

Hoe is deze situatie tot stand gekomen? Broersma:
‘Inmiddels zijn de verladers echt wel goed genoeg op 
de hoogte om te voorkomen dat er direct ongevallen 
gebeuren bij het openen van een container. Het gevaar 
zit hem veel meer in het risico van langdurige bloot-
stelling aan te hoge concentraties gassen. Die eff ecten 
zijn echter pas op de relatief lange termijn zichtbaar. 
Vergelijk het met roken: je krijgt niet direct na je eer-
ste sigaret longkanker. Die ziekte ontwikkelt zich in de 
loop der tijd. Als je je realiseert dat er steeds vaker met 
zzp’ers gewerkt wordt en mensen sowieso veel min-
der vaak dan vroeger decennia bij dezelfde werkgever 
in dienst zijn, dan zijn de gevolgen van het slecht tes-
ten in de toekomst niet meer te verhalen op de schul-
digen.’

Broersma geeft aan dat de Stichting Kennis en Advies, 
Gasmeting & Ontgassing (Kago), voorstander is van 
onafhankelijke examinering en toezicht bij de prak-
tijkexamens. ‘Laten we een stap terug doen en objec-
tief kijken naar de normen en eisen. Als we het eens 
zijn over die niveaus, dan moet er, door een onafhan-
kelijke derde partij, toezicht op de opleidingen en exa-
mens komen.’ Verder zou het goed zijn de gasmeetbe-
drijven te certifi ceren, zodat degenen die voor derden 
meten ook onder een bepaald toezichtregime vallen. 
Daarnaast zou de overheid beter moeten handhaven. 
Het komt nog steeds voor dat bedrijven niet meten, of 
alleen als de Douane dat verlangt in geval van een fy-
sieke controle. Verder moet de politiek dit vraagstuk 
ook internationaal continu op de agenda zetten, daar 
we anders het risico lopen dat containerstromen wor-
den omgeleid en werknemers in het buitenland bloot-
gesteld worden aan schadelijke concentraties gassen 
omdat daar niet wordt gemeten.

Het Platform Gassen in Containers 
(PGIC) is in 2010 opgericht. Het 
PGIC was initiatiefnemer om oplei-
dingseisen te gaan stellen aan deskun-
digen die containers vrij kunnen ge-
ven voor het veilig betreden ervan. 

‘Het is zeker een goed initiatief,’ vindt Peter Broersma 
van Reaktie, ‘maar in de praktijk werkt het niet.’ Reaktie, 
gevestigd in Moerdijk, is niet alleen gespecialiseerd in 
gasmetingen, maar leidt ook specialisten op en handelt 
in professionele meetapparatuur. ‘We zien een wild-
groei in de markt. Er zijn te veel gasmeetdeskundigen 
actief die niet aan de minimale eisen voldoen en die te-
gen dumpprijzen containers vrijgeven.’
Algemeen wordt aangenomen, dat 15% tot 20% van alle 
containers schadelijke gassen bevat. Grofweg zijn die 
gassen in twee categorieën onder te verdelen. Ten eer-
ste gassen die worden toegevoegd om de lading te be-
schermen tegen, bijvoorbeeld, bederf. Ten tweede kun-
nen er in de container gassen voorkomen die vrijkomen 
uit de lading, bijvoorbeeld uit bepaalde verpakkingsma-
terialen. De laatste groep is in de meeste gevallen oor-
zaak voor het niet vrijgeven van een container. 
Broersma begint met het goede nieuws. ‘Er is de afge-
lopen jaren een sterk eisenpakket neergelegd. Pas als 

Laten we objectief kijken 

naar de normen en eisen.

Slechte metingen oorzaak 
van ‘schijnveilige’ containers
MELS DEES

Veel wordt gesproken en geschreven 

over de gevaren van container gassen. 

Handboeken, normen en controles 

moeten de gezondheid van 

medewerkers beschermen. Helaas lijkt 

sprake van een schijnveiligheid.

Detecteer ook úw
container(s) op gas!
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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

SESSIE FINANCE 
15 SEPTEMBER 
Nieuwsblad Transport organiseert 

de tweede editie van de Sessie Fi-

nance. Tijdens deze sessie hoort u 

van collega’s, maar ook van dienst-

verleners wat er in hun ogen voor 

nodig is om voorop te blijven lopen. 

• Nieuwsbladtransport.nl/events

MARITIME TECH
27 SEPTEMBER 
Technisch jaarcongres over innova-

tie in maritiem ontwerp, bouw en 

onderhoud. Deze editie staat in het 

teken van nieuwe concepten. Waar 

liggen kansen voor de scheepswer-

ven? 

• maritimetech.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

LOGISTIEK CONGRES IRAN
6 OKTOBER 
In toenemende mate wordt de 

Iraanse markt bereikbaar voor wes-

terse bedrijven. Dit betekent dat de 

vraag naar logistiek van en naar Iran 

een gelijke groei zal laten zien. Wat 

zijn uw kansen?

• Nieuwsbladtransport.nl/events

AGENDA

MILIEUZONES  Jacht op vervuilende auto’s is op verschillende plekken in West-Europa geopend

‘Stinkefinger’ voor dieselauto’s

Illustratie: Erik Straver

Ter vegelijking: in Nederland zijn er 
veertien, in Denemarken vijf, in 
Zweden zes en in Italië twaalf. In de 
Duitse milieuzones zijn er ‘Plaket-
ten’ in drie kleuren, rood, geel en 
groen. De kleur geeft aan over welke 
milieu-eigenschappen een auto be-
schikt en in hoeverre hij dus in de 
milieuzone mag worden gebruikt. 
Daaraan zou dus een vierde, blauw 
vignet kunnen worden toegevoegd, 
waarmee schone dieselauto’s de 
stad in kunnen.

FOLKERT NICOLAI

In Duitsland is opschudding ont-
staan over de suggestie van het 
Umweltbundesamt, de federale 
milieudienst dus, om voortaan al-
leen nog dieselvoertuigen die vol-
doen aan de hoogste Europese 
milieunormen in de milieuzones 
van de steden toe te laten. Als al-
leen Euro 6c-personenauto’s op 
diesel de zones straks nog in mo-
gen, zal dat volgens deze dienst 
de uitstoot van stikstofoxide met 
zeker 10% verminderen. Op druk-
ke straten kan de emissie van 
deze stof zelfs 20% dalen, zo is be-
rekend.
 
In veel Duitse steden wordt bij lan-
ge na niet voldaan aan de grens-
waarden voor de uitstoot van stik-
stofoxide die de Europese 
Commissie heeft vastgesteld. In 
een stad mag gemiddeld slechts 40 
microgram per kubieke meter lucht 
uit stikstofoxide bestaan. Dat moet 
het jaargemiddelde zijn, waar een 
bepaalde plaats hooguit vijfendertig 
dagen bovenuit mag komen. In de 
praktijk komen veel steden aanzien-
lijk hoger uit: op sommige meetsta-
tions op 60 microgram, bij andere 
ook wel 100 microgram.
Michael Müller-Görnert, verkeers- 
en milieudeskundige van de Ver-
kehrsclub Deutschland, denkt dat 
de meest doeltreff ende manier om 
de meetwaarden van stikstofoxide 
fl ink omlaag te brengen een verbod 
zou zijn van alle dieselvoertuigen. 
Maar dat is niet haalbaar, weet Mül-
ler-Görnert ook wel. Daarom moe-
ten we misschien denken aan een 
‘Blaue Plakette’, waarmee een per-
sonendieselauto die aan de jongste 
Euronorm voldoet, de milieuzone 
in mag, terwijl vuilere voertuigen 
zonder dit vignet worden geweerd.

Vloot vervangen
De koeriers-, expres- en pakket-
branche in Duitsland ziet de bui al 
hangen: een groot deel van de vloot 
van transporteurs van pakjes en ijl-
brieven zou dan moeten worden 
vervangen. Volgens brancheorgani-
satie BIEK rijdt 90% van de bedrij-
ven in de bedrijfstak op diesel en 
zijn dat lang niet allemaal Euro 
6-voertuigen. Volgens BIEK zouden 
de ondernemers best op ander ma-
terieel willen overschakelen, bij-
voorbeeld op elektrisch aangedre-
ven voertuigen, maar hebben de 
producenten daarvan nog weinig 
geschikts in de aanbieding.
Net als de buurlanden heeft Duits-
land milieuzones, het zijn er nu 54. 
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Huijbregts Transport B.V.
Reusel

Rechtbank Oost-Brabant

FAILLISSEMENTEN

Frans Zwetsloot is benoemd tot 

business development director 

van de Rhenus Contract Logistics 

divisie in Nederland. Hij gaat zich 

richten op continuering van de 

groei in de laatste jaren. De focus 

daarbij ligt op het bieden van 

meer diensten aan de health-tech 

industrie en het uitbreiden van 

het dienstenportfolio voor de 

farmaceutische industrie. Ook zal 

gekeken worden naar bredere 

logistieke oplossingen in samen-

werking met de Rhenus divisies 

Air & Ocean en Road. 

CEO Eric Noterman is weg bij het 

Vlaamse Van Moer Logistics. Jo 

Van Moer neemt die taak tijdelijk 

over. Beide partijen benadrukken 

dat ze in de beste verstandhou-

ding uit elkaar gaan, wel was er 

verschil van visie. Noterman 

wordt voorlopig niet opgevolgd. 

Hijzelf neemt een sabbatical. 

Voordat hij bij Van Moer ging 

werken, werkte hij onder andere 

bij DP World Belgium, Katoen 

Natie en P&O Ports.

Cargolux heeft Claude Zehren 
benoemd tot interim executive 

vice president. Hij volgt Jason Holt 

op, die de luchtvaartmaatschappij 

verlaat voor een nieuwe uitda-

ging. Zehren werkt al achttien 

jaar bij Cargolux. Holt werkte nog 

maar een jaar bij Cargolux. 

PERSONALIA

Bent u iemand? www.nieuwsbladtransport.nl/service/personalianieuwsbladtransport.nl/informatie/mensen

Dieselsubsidie was een vergissing

en die gaan we ongedaan maken.

De rode vignetten zijn allang in on-
bruik geraakt, want de echte ‘Stin-
ker’ komt de stad niet meer in. Het 
gele vignet wordt eigenlijk alleen 
nog gebruikt in het Beierse Neu-
Ulm. In 53 zones moet je toch echt 
over een groen vignet beschikken. 
Een voordeel is wel dat deze vignet-
ten in alle Duitse milieuzones wor-
den erkend. Er is ook één systeem 
voor de wegaanduiding. In Neder-
land is dat weer anders. Elke ge-
meente met een milieuzone mag 

haar eigen borden opstellen. Er 
gaan wel stemmen op om hierin 
meer ordening te krijgen, maar de 
Tweede Kamer heeft dit bij meer-
derheid afgewezen. De Kamer is 
ook tegen een verbod op oude, sterk 
vervuilende dieselvoertuigen.

Fijnstof
In Duitsland is nu door de milieu-
dienst vastgesteld dat het huidige 
systeem niet goed werkt. Wel is het 
aandeel van het verkeer en vervoer 
in de totale emissie van fi jnstof in 
een kleine twintig jaar aanzienlijk 
omlaag gegaan, van 23% in 1978 naar 
nog geen 20%. Maar dat betekent 
niet dat de toestand milieutech-
nisch sterk verbeterd zou zijn, want 
nu is de agrarische sector in dit op-
zicht een van de grootste vervuilers. 
Hoe dan ook, meetstations in het 
zwaar vervuilde Ruhrgebied hebben 
in de milieuzones in die regio de 
laatste jaren een daling van de con-
centratie van fi jnstof in de lucht 

waargenomen van 2 tot 2,5 micro-
gram. De uitstoot van stikstofoxide 
zou 5% zijn gedaald.
Dat is dus dweilen met de kraan 
open, zou je kunnen zeggen. Dat 
was ook de conclusie van een rap-
port van het Milieu en Natuur Plan-
bureau van enkele jaren geleden. 
Volgens het planbureau is 55% van 
het fi jnstof in de lucht afkomstig uit 
de bodem en uit zeezout. We ‘im-
porteren’ 30% van ‘ons’ fi jnstof uit 
omringende landen. We houden 
dan nog 15% over aan hier geprodu-
ceerd fi jnstof. Nog niet de helft 
daarvan, namelijk 6% van het totaal, 
wordt door het wegverkeer veroor-
zaakt. Een derde van die productie 
komt door banden- en remslijtage 
en slijtage aan het wegdek. De per-
sonenauto veroorzaakt 1,2%, de 
vrachtauto 2,8%. Het planbureau 
vond andere maatregelen dan een 
dieselverbod, zoals een betere orga-
nisatie van de stadsdistributie, veel 
doeltreff ender.
Maar de jacht op diesel lijkt in West-
Europa wel degelijk geopend.In bij-
voorbeeld Utrecht en Amsterdam 
worden oude dieselbusjes nu ge-
weerd en andere steden zien ook 
wel iets in een ‘uitfasering’ van die-

selvoertuigen, al zijn er nog geen 
inrijverboden voor oude, op diesel 
rijdende personenauto’s. Brussel 
verbiedt ingaande 2020 alle voer-
tuigen ouder dan negen jaar.

Frankrijk
Een radicale stap wil Frankrijk zet-
ten. Premier Manuel Valls wil op 
termijn helemaal af van diesel. In 
zijn land rijdt 80% van de wegvoer-
tuigen op diesel, waarvan het ver-
bruik jarenlang ruimhartig is gesub-
sidieerd. ‘Dat was een vergissing en 
die gaan we geleidelijk ongedaan 
maken’, heeft Valls beloofd. Het be-
lastingvoordeel van diesel ten op-
zichte van benzine en andere 
brandstoff en wordt in stappen af-
geschaft. De dieselaccijns gaat juist 
omhoog.
Anne Hidalgo, de burgemeester van 
Parijs, is diesel helemaal zat. Jaar-
lijks sterven 42.000 Parijzenaars 
volgens haar als gevolg van vervui-
ling door het verkeer. Hidalgo wil 

alle dieselvoertuigen ouder dan ne-
gentien jaar per direct uit de stad 
verbannen, waarmee ze dus feite-
lijk hetzelfde doet als Brussel. Te-
gen 2020 komen diesels ouder dan 
negen jaar wat haar betreft Parijs 
niet meer binnen. Ze wil ook optre-
den tegen wegvervoer dat op ben-
zine rijdt, want dat is maar weinig 
minder vervuilend dan diesel-
auto’s.
Hidalgo wordt uiteraard gesteund 
door de milieubeweging. David Bel-
liard, die namens de Groenen in de 
Parijse gemeenteraad zit, noemt het 
verbod ‘geen jacht op de armen’. 
‘Wie rijdt met zijn auto Parijs in? 
Dat zijn vooral de rijken’, denkt Bel-
liard. ‘En waar vind je in de stad de 
meeste auto’s? In het zestiende ar-
rondissement.’ Dat is één van de 
meest presigieuze wijken van de 
Lichtstad. Conservatievere Pari-
siens, in dit geval Parisiennes, zien 
intussen niets in het verbod van Hi-
dalgo. Marie-Laure Harel, raadslid 
namens de LR, noemt het onmoge-
lijk om zomaar een derde van alle 
verkeer uit Parijs te weren. En waar 
blijft die hoogwaardige nieuwe bus-
dienst die Hidalgo langs de boorden 
van de Seine wil invoeren?

Op zoek naar personeel in vervoer, warehousing, export, offshore, 

fi nance of ict? Werf niet op de tast en ga voor respons met inhoud. 

Specialisten in transport en logistiek vindt u via het medium dat 

de weg kent in de markt. 

Uw selectie begint op

Zoeken
wordt

vinden.

NIEUWSBLAD TRANSPORT 17-23 AUGUSTUS 2016



16 De Marge

René Keehnen, kroegbaas van 
De Balle ntent, in Onze Haven.

  Wat een houten 
‘pleuris-gebouwtje’ 
was, is uitgegroeid 
tot een begrip. 

QUOTE VAN DE WEEK

COLUMN

Groot-Brittannië lijkt op de jongeman die op het station geen 
afscheid weet te nemen van zijn verloofde, die hem heeft weg-
gebracht. Terwijl andere reizigers zich met hun beker koffi  e 
naar de trein spoeden, verliest hij zich met de schone Europa in 
een laatste kus. Ze horen de trein niet die langzaam halt houdt 
aan de rand van het perron. Het openen en sluiten der deuren, 
het fl uitje van de conducteur – het ontgaat hun. Als zij zich 
aan hun omstrengeling met tegenzin ontworstelen, spoedt de 
intercity zich al naar de einder.

Dan de volgende maar, fl uistert het meisje in zijn oor. Dan maar 
de volgende, zegt de jongen, en raadpleegt zijn smartphone. 
Die volgende trein komt over een jaar, zo blijkt. Zullen we maar 
weer naar huis gaan, vraagt het meisje. Wel ja, zegt de jongen, 
‘no hurry’. Hij pakt zijn valiezen en legt ze in de achterbak van 
haar auto. Ze tuff en van het Zuidstation naar haar appartement 
bij het Jubelpark, laden de boel weer uit, geven de planten 
water en zetten zich in de stad aan een maaltje mosselen met 
friet.

Theresa May, de nieuwe prime minister van het Verenigd 
Koninkrijk, heeft weinig haast met de executie van het brexit-
vonnis dat haar land met kleine meerderheid heeft uitgespro-
ken over het lidmaatschap van de Europese Unie. Ze zal de 
referendumuitslag, geheel tegen haar zin, ferm uitvoeren, maar 
fermheid alleen is een slechte modus operandi. Het gaat er 
eerst om, de voordelen van het lidmaatschap veilig te stellen 
alvorens het op te zeggen.

Iemand die een serieuze krant leest, maakt ook geen einde 
aan het abonnement voordat het nieuwe boek in de literaire 
reeks als gratis bijlage op de mat ligt. Een containerreder, 
ander voorbeeld, zal niet meteen overstappen naar Antwer-
pen als aanloophaven in plaats van Rotterdam. Daaraan liggen 
tactische redenen ten grondslag. Dat is ook het spel dat het VK 
nu met de rest van Europa speelt. Een bridger zal niet meteen 
haar/zijn kaarten open op tafel leggen om ‘contract’ te claimen. 
Er zit misschien een overslagje in.

Hoe moet de schone Europa reageren op de besluiteloosheid 
van haar Britse vrijer? ‘No hurry’, is het parool. De trein is uit 
het zicht geraakt en de planten bij het Jubelpark staan er niet 
onfl eurig bij. Ze knabbelt aan zijn oorlel. ‘Pleasant’, moet hij 
toegeven.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Gemiste trein

Het gaat niet lekker in de shortsea.  
5% minder in het eerste halfjaar. 
Houdt de Kanaaltunnel het nog een 
tijdje vol, dan halen we ook de ove-
rige 95% wel van het water af. Valt 
de exploitant van de tunnel om, wat 
ik hem en z’n aandeelhouders van 
harte gun, dan gebeurt precies het-
zelfde.
Tennishalexploitanten spreken in 
zo’n geval van een Eurotunnelsyn-
droom. Je hebt in een middelgrote 
stad vijf hallen. De exploitanten 
worden er niet rijk van, maar dank-
zij de kantine weten alle vijf zich 
nog redelijk te bedruipen.
Nu meldt tennishalexploitant zes, 
noem hem Eurohal, zich op de 
markt. En om die nieuwe hal vol te 
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Shortsea of tennishalsyndroom
20 augustus 1996

krijgen deelt Eurohal tenisballen 
uit, naast tenniskleding, -schoenen 
en de jongste generatie rackets. De 
hal is vol, de concurrentie staat het 
water tot de lippen. Maar de aan-
deelhouder moet voorlopig echt 
geen rente verwachten. Stel nou dat 
de hal korte tijd later ten onder gaat. 
Het gebouw blijft daar staan en een 
nieuwe exploitant neemt de zaak 
voor een zacht prijsje over en kan de 
andere hallen in de stad nog tot in 
lengte van jaren met dumptarieven 
beconcurreren.
Havendirecteur Scholten noemde 
de Eurotunnel afgelopen week een 
ramp en sprak van het tennishal-
syndroom. Machteloze woede zit in 
die woorden.

Nogg nnieeett ooonline?

PRRRROOOOEEEF www.nieuwsbladtransport.nl/probeer

5 wekenvoor slechts
€15,-

bulentie de landing bijna tot een 
mislukking maakten. Na twee keer 
doorstarten lukte het de piloot het 
toestel min of meer fatsoenlijk aan 
de grond te zetten. Daarbij is het 
overigens goed om aan te geven dat 
de relatief korte baan eindigt bij 
een steile rotsafgrond, op 350 me-
ter hoogte boven de zee. Dus ook 
bij de zeer weinige relatief windstil-
le dagen zou het opstijgen en lan-
den een hele toer zijn.

Plan
De gouverneur van het eiland is nu 
met een commissie van specialisten 
bezig met een plan. Ze laat met test-
vliegtuigen zoveel mogelijk data 
verzamelen over de weersomstan-
digheden in en om de luchthaven. 
Die informatie moet dan leiden tot 
een verantwoord gebruik van de 
start- en landingsbaan in de toe-
komst.

MELS DEES

Toen Napoleon in 1815 naar Sint-
Helena verbannen werd, arriveer-
de hij per schip. Op een andere 
manier was het eiland niet te be-
reiken. Tot verdriet van de bewo-
ners is die situatie nog steeds niet 
veranderd.
 
Al decennialang vechten de inwo-
ners van Sint-Helena, een eiland in 
het zuidelijke deel van de Atlanti-
sche Oceaan, voor een eigen lucht-
haven. Het goede nieuws is dat het 
vliegveld inmiddels is aangelegd. 
Alleen helaas kan de airport, die 350 
miljoen euro kostte, vanwege de te
gevaarlijke weersomstandigheden 
niet worden gebruikt.
De 4000 ‘Saints’, zoals de inwoners 
van het Britse eiland – ongeveer 
2000 kilometer uit de kust van Afri-
ka – zichzelf noemen, zullen ook in 

de nabije toekomst het vliegtuig 
niet kunnen gebruiken om zich te 
verplaatsen of producten in te voe-
ren van overzee. Geheel zonder 
nostalgie is dat niet, want de ‘St. He-
lena’ is een van de laatste postsche-
pen van Groot-Brittannië. Maar 
goed – de boot is wel vijf dagen on-
derweg naar Kaapstad.

Doorstart
Om Sint-Helena een economische 
en toeristische boost te geven, be-
sloot de Britse regering in 2011 tot 
de aanleg van Saint Helena Airport. 
De werkzaamheden begonnen in 
2014. Voor de bouw werd 1000 ton 
rivierzand en 1000 ton duinzand 
geïmporteerd uit Namibië. Op 20 
mei 2016 landde het eerste vlieg-
tuig. Wat de piloot tijdens of na de 
landing heeft gemeld, is ons niet 
bekend, maar een feit is dat verra-
derlijke windstoten en zware tur-

WIND  Luchthaven van Sint-Helena blijft nog even dicht

Deze Boeing 737-800 landde bij zijn derde poging veilig op Saint Helena Airport. Foto: Wikipedia

De ban van Napoleon
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