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REORGANISATIE  Schuldeisers vinden voorgesteld zelfhulpplan niet voldoende

TOBIAS PIEFFERS

Het doek dreigt te vallen voor 
Hanjin Shipping. Schuldeisers 
vinden het ingediende zelfhulp-
plan van de noodlijdende rederij  
niet voldoende en zijn niet van 
plan hun steun te verlengen. 

Hanjin had van schuldeisers tot 4 
september gekregen om een zelf-
hulpplan in te dienen. Dat plan be-
staat uit een cash-injectie van 400 
miljard Won (357 miljoen dollar) 
door Korean Air Lines, Hanjins 
grootste aandeelhouder. De voor-
naamste schuldeiser, Korea Deve-
lopment Bank (KDB), vindt dat niet 
genoeg.
Reden daarvoor is dat het geleende 
geld zou worden gebruikt om ande-

van wie de rederij schepen huurt. 
Dat zou Hanjin 715 miljoen dollar 
aan besparingen opleveren, meldt 
Yonhap. 
Het nieuws heeft gezorgd voor 
nieuwe geruchten over een mogelij-
ke fusie tussen Hanjin en Hyundai 
Merchant Marine. Lee zegt dat dit 
momenteel niet aan de orde is, maar 
in de toekomst wel een mogelijk-
heid zou zijn. De voorzitter van de 
Koreaanse Financial Services Com-
mission Yim Jong-yong sluit die op-
tie juist uit.
Hanjin heeft de afgelopen jaren al 
veel stappen ondernomen om de li-
quiditeit van de rederij te verbete-
ren. Zo zijn onder andere de bulk- 
en LNG-activiteiten, belangen in 
terminals en een kantoorpand  ver-
kocht. 

verlagen en de afl ossingen van obli-
gaties en buitenlandse leningen 
herstructureren. Hanjin slaagde er 
niet in om dit voor de gestelde dead-
line van 4 augustus voor elkaar te 
krijgen, waarop een maand uitstel 
werd verleend. Ook die tijd is niet 
voldoende gebleken.  
Hanjin heeft nog een paar dagen om 
een wonder uit de hoed te trekken, 
maar schuldeisers zijn niet van plan 
om na 4 september hun steun te 
verlengen. Ondercuratelestelling is 
daardoor erg dichtbij, maar nog niet 
defi nitief. Volgens Lee is het onze-
ker of een faillissement kan worden 
voorkomen, maar zullen schuldei-
sers wel ‘hun uiterste best doen’.
Opmerkelijk is dat slechts enkele 
dagen eerder Hanjin eindelijk een 
deal wist te sluiten met Seaspan, 

re schulden af te lossen. ‘Aslof je wa-
ter in een gebroken glas giet’, zei 
voorzitter Lee Dong-geol van KDB 
volgens het Koreaanse persbureau 
Yonhap. 
Hanjin heeft een schuld van 5 mil-
jard dollar. Een deel van die schul-
den moet volgens Yonhap volgend 
jaar worden afgelost. Het gaat om 
een bedrag van 1,16 miljard dollar, 
waarvan de helft aan KDB moet 
worden betaald. Aan die verplich-
ting kan de rederij niet voldoen.
Hanjin is al maanden verwikkeld in 
een ingrijpend herstructurerings-
proces. Onder leiding van KDB heb-
ben schuldeisers de rederij eerder 
dit jaar de gelegenheid gegeven om 
met een reorganisatie orde op za-
ken te stellen. Daarvoor moet Han-
jin onder andere de chartertarieven 
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Geen extra geld voor 
noodlijdend Hanjin 

De aanschafprijs van nieuwe 

zeecontainers is naar een 

historisch laag niveau gedaald. 

Volgens een recente studie van 

het Britse maritiem adviesbu-

reau Drewry kost een nieuwe 

standaard 20-voets container, 

die voor het overgrote deel 

in China worden gebouwd, 

nog geen 1.500 dollar. Volgens 

Drewry is dat de laagste prijs 

in vijftien jaar en gecorrigeerd 

voor infl atie zelfs de laagste 

prijs ooit. Ook de leasetarieven 

zijn historisch laag. Bij een lan-

getermijncontract geldt daar 

een jaarprijs per stuk van 150 

dollar tegen 300 dollar in 2011. 

Zeecontainer nog 
nooit zo goedkoop 
AANSCHAFPRIJZEN

miljoen 

dollar telt 

de Ame-

rikaanse 

rederij Mat-

son neer voor twee nieuwe 

container & ro/ro schepen met 

een capaciteit van 3.500 teu en 

800 voertuigen.  De prijs van 

de schepen is hoog: voor dat 

geld kan een rederij als Maersk 

bijna drie Triple-E schepen ko-

pen. De hoge prijs is het gevolg 

van de Jones Act. De schepen 

gaan varen in Amerikaanse 

wateren.      

511
Jones Act jaagt reder
Matson op kosten

Vaste afhaalpunten voor via 

internet bestelde boodschap-

pen had Albert Heijn al. Er is nu 

ook een mobiel ‘pick-up point’: 

een vrachtauto die bestellingen 

voor een bepaalde bestemming 

verzamelt en daar afl evert. Al-

bert Heijn wil locaties bedienen 

waar tijdelijk veel internetklan-

ten zijn. Tot november gaat het 

pick-up point naar Harlingen. 

Gemikt wordt op een half 

miljoen toeristen op Terschel-

ling. Ze kunnen voor ze de boot 

opgaan naar het eiland snel 

hun boodschappen ophalen.

AH van start met 
mobiel afhaalpunt
WEGVERVOER
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wordt hotelier

Op de centimeter 
nauwkeurig varen

De robottruck 
heet Otto

WABERER’SLOODSEN AUTONOOM RIJDEN

222014

‘2 miljoen voor 
200 meter spoor’

MAASTERMINAL

2

FINANCE IN 
TRANSPORT EN 
LOGISTIEK

15 september

ABN AMRO, Rotterdam
www.nieuwsbladtransport.nl/events

 WEEK 35 / 31 AUGUSTUS-6 SEPTEMBER 2016 / JAARGANG 29



2 Deze Week

Iedere week in Nieuwsblad Transport, altijd online via 

nieuwsbladtransport.nl/verdieping

vrijdag 16 september

Logistiek in de 
Benelux
Adverteren? Bel: 010 280 10 25

DOSSIER

POLL Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 101 mensen op de stelling van 23 augustus

IN NEDERLAND RIJDEN WEINIG ELEKTRISCHE BESTELWAGENS 

NIEUWE POLL  Hanjin valt om. Wie volgt?

17%

55%

28%

Vreemd, want er zijn veel laadpunten 

Logisch, het concept heeft zich nog niet bewezen 

Ondernemers willen wel, maar er zijn te weinig modellen 
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COMMENTAAR

De containerlijnvaart verkeerde in 2009 in een diepe crisis. We 
zijn nu zeven jaren verder en weer gaat het in deze bedrijfstak 
bar en boos. Het herstel in de tussenliggende periode was voor 
sommige rederijen niet krachtig genoeg om zich van de crisis 
uit 2009 te herstellen. Het eerste slachtoff er lijkt nu te vallen. 
Hanjin heeft nog een paar dagen om met een beter verhaal bij 
zijn schuldeisers op de proppen te komen. Het is de vraag hoe 
de andere zwakke broeders in de rederswereld zich staande 
weten te houden.

De scheepvaartcyclus is een snelle opeenvolging van toppen 
en dalen, woelig als de zee zelf. Ze kunnen te maken hebben 
met plotselinge en majeure economische of politieke gebeur-
tenissen: een sterke daling van de wereldhandel, bijvoorbeeld, 
een enorme stijging van de olieprijs, een grote oorlog. Maar er 
zijn ook interne factoren die tot ernstige verstoringen kunnen 
leiden. En van dat laatste is nu sprake.

Al vele jaren lang hebben grote containerrederijen zwaar in 
steeds grotere schepen geïnvesteerd. De voortschrijdende 
techniek maakte het mogelijk om binnen enkele decennia de 
capaciteit van een containerschip op te voeren van enkele 
duizenden teu naar nu al zo’n 20.000 teu. Grotere schepen 
hebben aanwijsbare voordelen. Ze verbruiken minder brandstof 
per eenheid lading. Ze betalen in de meeste havens nauwelijks 
méér liggeld. De kosten per slot zijn lager dan die van kleinere 
schepen.

Niet alleen kostenbesparing rechtvaardigde de investering in 
megaschepen, ook de vooruitzichten voor de wereldhandel 
waren gunstig, gelet op de opkomst van landen als China en 
India. De prognoses zijn inmiddels een stuk minder rooskleurig 
geworden. China doet het veel minder dan we gewend waren 
geraakt. Opkomende landen als Rusland en Brazilië verkeren in 
malaise. 

De combinatie van deze mindere economische randvoorwaar-
den met de sterk toegenomen scheepsgrootte is funest voor 
zwakkere ondernemingen in de bedrijfstak. De tarieven staan 
als gevolg van de vlootuitbreiding met reuzenschepen toch al 
onder druk. Nu zijn die schepen ook nog eens steeds moeilij-
ker vol te krijgen, wat de vrachtprijzen nog meer ondermijnt. 
Het werkloze deel van de vloot is de laatste jaren weer fors 
gestegen.

Zijn de reders hun investeringen nu duidelijk aan het terug-
schroeven? Volgens consultant Drewry bleek daar vorig jaar 
weinig van. De bedrijfstak groeide met 2,2%, de capaciteit van 
de vloot echter met 7,7%. Voor reders met grote fi nanciële 
buff ers is er ook geen reden om van schaalvergroting af te zien. 
Ze nemen een strategische voorsprong op armlastige kleinere 
concurrenten en nemen tijdelijk lage tarieven voor lief, omdat 
ze het eff ect daarvan kunnen compenseren via de kostenbespa-
ringen die hun grotere schepen opleveren.

Maar aan de economische voordelen van schaalvergroting 
komt een einde, waarschuwde de OESO vorig jaar. De meerop-
brengst van nog weer grotere schepen neemt af. Deze bewering 
werd overigens hevig betwist door de reders zelf. Die zouden 
zeker hun strategie niet laten varen.

En Hanjin? Dat heeft nog niet geïnvesteerd in de jongste 
generatie megaschepen. Het heeft daarvoor gewoon het geld 
niet. Als de Zuid-Koreanen het hoofd überhaupt boven water 
houden, zullen ze de eredivisie vroeg of laat moeten verlaten.

FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Uit de eredivisie
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INTERVIEW  WIBO FEIJEN, MAASTERMINAL MAASTRICHT

MELS DEES

Wie naar de Maasterminal in de 
Maastrichtse Beatrixhaven rijdt, 
passeert een verkeersbord dat 
meldt dat de weg ’s nachts afge-
sloten is vanwege het lossen van 
treinen. ‘Dat bord is verouderd’, 
zegt Wibo Feijen, directeur en ei-
genaar van de terminal. ‘Sterker: 
doordat de Maasterminal nu tri-
modaal is gemaakt, hoeft de weg 
niet meer afgesloten te worden.’

De Beatrixhaven is door de ge-
meente Maastricht bewust langs 
het Julianakanaal aangelegd.
Al sinds de aanleg is het terrein in 
trek bij de zwaardere industrie, mi-
lieuklasse IV en V, die goed bereik-
baar wil of moet zijn over de weg en 
het water.
 
Er is in de loop van de jaren een 
waar staalcluster ontstaan.
Mijn ouders waren de eersten, toen 
ze hier in 1974 Feijen Staal vestig-
den. Er kwamen meer staalgerela-
teerde ondernemingen bij, onder 
meer na inspanningen door het 
Liof, de regionale ontwikkelings-
bank. Denk daarbij aan Hoogovens 
(nu Tata Steel) en Laura Metaal, dat 
opgericht werd vanuit de staatsmijn 
Laura. Veel van die bedrijven maken 
al gebruik van het Julianakanaal. Ik 
heb hier zelf al lange tijd het bedrijf 
Steel Solutions. Wij voeren de regie 
in de hele keten van staalproducent 
tot eindgebruiker. Denk aan het or-
ganiseren van import- en export-
zendingen, warehousing, staalbe-
werking en fi jnmazige distributie 
door heel Europa. Daarnaast ver-
zorgen wij ook voor Steelport Maas-
tricht de logistiek.
 
Maar de transportstromen waren 
steeds bimodaal.
Ja. We hebben 20.000 m2 ware-
house en kunnen barges tot 3500 
ton overdekt laden en lossen. Zeven 
jaar geleden bedacht ik Maastermi-
nal Maastricht, waarbij spoor, water 
en weg bij elkaar moesten komen. 
Staal en spoor gaan goed samen, 
veel staalbedrijven hebben een 
spooraansluiting en staal is als pro-
duct zeer geschikt om over het 
spoor vervoerd te worden. Maar de 

terminal moet er niet alleen zijn 
voor staalbedrijven die wij bedie-
nen – het moest een publieke termi-
nal werden.
 
Waarom?
We richten ons op die manier op 
een veel bredere doelgroep. Alle be-
drijven die relevante lading hebben, 
kunnen er tegen een overslagfee ge-
bruik van maken, met hun eigen lo-
gistieke partners, als ze dat willen. 
We willen de terminal verankeren 
in de regio.
 
Wat kunnen jullie bieden?
Naast eerdergenoemd warehouse is 
van belang dat we met geconditio-
neerde lading om kunnen gaan. 
Staal mag niet te vochtig vervoerd 
worden, omdat dan corrosie op-
treedt. Maar er zijn natuurlijk meer 
producten die een bepaalde lucht-
vochtigheid verlangen, denk aan pa-
pier, maar ook allerlei andere grond-
stoff en. We kunnen conventionele 
lading, stukgoed dus, verwerken. 
Dat kan in de vorm van pallets of big 
bags. Ook met lange buizen en bal-
ken kunnen we goed overweg. We 
kunnen 40 ton heff en met de por-
taalbrug.
 
Maar nu dat verkeersbord met die 
nachtelijke wegafsluiting.
Sinds 2009 hebben we drie keer per 
week een spoorbediening vanuit 
Zweden. Helaas was de terminal 
toen nog niet op het spoornet aan-
gesloten, maar de spoorlijn ligt hier 
letterlijk voor de deur. De handicap 

was dat we op de openbare weg 
moesten lossen, daartoe werd drie 
keer per week ’s nachts de weg afge-
zet. De trein mocht niet te lang zijn 
en niet meer lading vervoeren dan 
we in die nachtelijke uren konden 
lossen. Ideaal was het niet, maar het 
bood een goede mogelijkheid om 
ervaring met het spoorvervoer op te 
doen.
 
Ondertussen werkten jullie aan een 
eigen spooraansluiting.
Precies, en dat viel bepaald niet 
mee. Ten eerste was de eigendoms-
verhouding van de grond onder een 
van de baanvakken voor de deur 
lange tijd niet duidelijk. De gemeen-
te Maastricht moest de grond ver-
volgens van de eigenaar terugko-
pen. Dat kostte tijd. Vervolgens heb 
je zowel bij de gemeente als bij Pro-
Rail te maken met veel procedures 
en regels. Zo kent een spoorlijn 
door een industriegebied al snel een 
groot aantal onbewaakte overgan-
gen. Dat leidt dan weer tot eisen van 
de kant van de gemeente, we mogen 
bijvoorbeeld niet tijdens de spits 
een trein laten komen of vertrek-
ken.
Daarnaast is het zo dat een onder-
neming de spooraansluiting zelf 
moet fi nancieren. In ons geval bete-
kent dat een investering van bijna
2 miljoen euro voor nog geen 200 
meter spoorlijn.
 
Dat is fors.
Vroeger had je de afdeling ‘NS-aan-
sluitingen’. Die zorgde voor de aan-
leg van de infrastructuur en de on-
dernemer pachtte die aansluiting 
dan voor de duur van 30 jaar.
 
Het spoor ligt er nu.
En nu geld verdienen.
 
Daarvoor is een operator nodig.
We werken al met DB Schenker, 
maar we zijn ook met andere opera-
tors in gesprek. We bedienen, met 
stukgoed, projectlading en losge-
storte bulkgoederen, een segment 
waar niet veel bedrijven en terminals 
meer actief zijn. Maar vergeet niet 
dat niet alle producten in een contai-
ner worden gestopt. Ik denk dat er 
daarom ruimte is voor een publieke 
terminal als de Maasterminal.

‘2 miljoen euro voor 
200 meter spoor’

Fo
to

: J
e

ro
e

n
 V

a
n

d
e

n
 B

o
e

r



3Deze WeekNIEUWSBLAD TRANSPORT 31 AUGUSTUS-6 SEPTEMBER 2016

Truck van Volvo rijdt 
169 kilometer per uur

Eurotunnel verwerkt 
recordaantal trucks

‘Geen stroomkabel door 
Westerschelde’

Helft meer winst voor 
wagonverhuurder 

WEGVERVOER
Volvo Trucks claimt de snelste 

truck ter wereld te hebben ge-

bouwd. De ‘Iron Knight’ behaal-

de snelheidsrecords op de 500 

en de 1000 meter met staande 

start. Op de 1000 meter werd op 

een afgesloten terrein in Zwe-

den een gemiddelde snelheid 

behaald van 169 kilometer per 

uur. Deze afstand werd in 21,29 

seconden overbrugd. Op de 500 

meter kwam de ‘Iron Knight’ tot 

een tijd van 13,71 seconden en 

een gemiddelde snelheid van 

131,29 kilometer per uur. 

WEGVERVOER
Dit jaar zijn al een miljoen 

vrachtauto’s per spoor door de 

Eurotunnel tussen Frankrijk en 

Engeland vervoerd. Het record 

werd medio augustus bereikt. 

Vorig jaar was dat pas half sep-

tember. Dat heeft Eurotunnel, 

die de dienst ‘Le Shuttle Freight’ 

verzorgt, meegedeeld. In juli dit 

jaar werden er 137.091 vrachtau-

to’s overgezet. Dat is 9% meer 

dan in dezelfde maand van vorig 

jaar. 

ANTWERPEN
Havenbedrijf Antwerpen heeft 

beroep ingesteld bij de Neder-

landse Raad van State tegen het 

geplande tracé van een stroom-

kabel naar windpark Borssele. 

De havenbeheerder vreest pro-

blemen voor de scheepvaart om-

dat de route door het drukst be-

varen deel van de Westerschelde 

loopt. Nederland heeft voor die 

route (tracé 4B) gekozen en daar 

ook al vergunningen voor afge-

geven. 

SPOORVERVOER
VTG heeft in de eerste helft van 

het jaar 26,7 miljoen euro winst 

gemaakt, 50% meer dan vorig 

jaar. Europa’s grootste verhuur-

der van spoorwagons wist de 

rentabiliteit te verhogen door de 

kosten te verlagen. Uitstaande 

schulden werden geherfi nan-

cierd, waardoor de rentelasten 

afnamen. De omzet daalde met 

bijna 4% tot 493 miljoen euro, 

door toegenomen concurrentie 

van het wegvervoer.

KORT

de in 2015 een omzet van 3,32 mil-
jard dollar en een verlies van 299 
miljoen. In 2016 boekt de rederij in-
middels operationeel verlies van 132 
miljoen dollar. Netto komt het ver-
lies op 201 miljoen uit. Alphaliner 
brengt het verlies in verband met de 
expansie van UASC. Sinds 2014 
groeide de vloot met 94% tot 
514.000 teu. Er werd geïnvesteerd 
in megaschepen. Die strategie is 
UASC duur komen te staan. De re-
derij heeft een schuld van ruim 4 
miljard dollar. Het eigen vermogen 
voldoet met 1,88 miljard dollar niet 
aan de minimumeis van 1,95 miljard 
dollar die voorwaarde was voor de 
fusie. De fusie zal doorgaan, maar 
de aandeelhouders van UASC, zes 
Arabische staten, moeten mogelijk 
een extra betaling doen.

TOBIAS PIEFFERS

Voor het eerst zijn de winstcijfers 
van UASC bekendgemaakt. De re-
derij boekte in 2015 een nettover-
lies van 384 miljoen dollar. Dit jaar 
laat nog geen verbetering zien.

Hapag-Lloyd maakte de cijfers be-
kend in de aanloop naar een aan-
deelhoudersbijeenkomst waar de 
fusie met UASC besproken zal wor-
den. UASC maakte eerder nooit re-
sultaten bekend. 
Volgens Alphaliner was UASC met 
een operationele marge van -9% vo-
rig jaar de slechtst presterende re-
derij. Dit jaar blijft UASC met een 
marge van -8,6% alleen Hanjin 
(-9,8%) en Hyundai Merchant Ma-
rine (-18,5%) voor. UASC realiseer-

de moedermaatschappij’, schrijft 
Ditvoorst, die zelf ooit werkzaam 
was voor Martinair. 

Vrachtcijfers
Ook zusterbedrijf Transavia kan 
door het overhevelen van de slots 
profi teren van de verdwenen alloca-
ties voor starts en landingen van 
Martinair op Schiphol. De KLM-
vrachtdochter bracht de vloot on-
der druk van de slechte vrachtcijfers 
terug van elf in 2014 naar vier 
vrachtvliegtuigen nu, waardoor het 
aantal vrachtvluchten inclusief de 
zeldzame nachtvluchten van de 
vrachtvervoerder met zeker de helft 
werd gereduceerd op de luchtha-
ven. De slotcoördinator kon niet 
precies aangeven om hoeveel starts 
en landingen het precies ging. JV

De slots (starts en landingen) die 
Martinair Cargo de afgelopen 
twee jaar op Schiphol bij het dras-
tisch reduceren van de vracht-
vloot heeft moeten inleveren, zijn 
overgedragen aan eigenaar KLM. 

Dat laat algemeen directeur Caroli-
ne Ditvoorst van Airport Coordina-
tion Netherlands (ACN) desge-
vraagd weten. ‘Martinair heeft geen 
(nacht)-slots moeten inleveren, 
maar deze binnen de KLM-Groep 
overdragen waardoor ze behouden 
blijven voor de luchtvaartgroep’, 
stelt zij. 
‘Op basis van de Europese slotver-
ordening mogen slots worden over-
gedragen tussen moeder- en doch-
termaatschappijen en tussen 
dochtermaatschappijen van dezelf-

CONTAINERVAART SCHIPHOL

Snelle uitbreiding 
nekt UASC

Helft slots Martinair 
is naar KLM gegaan

Overbelading moet verder dalen van 

15% naar minder dan 10%.

Belgische inspectiediensten heeft 
de ILT tevens vijftien postbusbe-
drijven onderzocht in Nederland, 
Duitsland en België. In dertien ge-
vallen werden daarbij postbuscon-

structies vastgesteld, met als gevolg 
dat vergunningen zijn ingetrokken.

Overbelading
ILT meldt verder dat het overbela-
den van vrachtwagens bij de inspec-
ties in 2015 licht is gedaald. In totaal 
werden er 4.700 inspecties uitge-

voerd, waarbij in 15% van de contro-
les overtredingen werden geconsta-
teerd. De ILT wil dat percentage 
verder terugbrengen en op termijn 
onder de 10% krijgen. Daarbij zou 
een nieuw meetsysteem moeten 
helpen om de controles te vereen-
voudigen en te versnellen. In de 
praktijk bleek dit zogeheten WIM-
systeem nog te storingsgevoelig om 
breed in te zetten, aldus de dienst. 
‘Daardoor is uitsluitend digitale 
handhaving nog niet mogelijk.’ 
De bijna 2.600 inspecties vorig jaar  
in het vervoer van gevaarlijke stof-
fen over de weg lieten nog een hoog 
percentage (35%) aan overtredin-
gen zien. Het railvervoer scoorde bij 
het naleven van de regels voor het 
transport van risicolading aanmer-
kelijk beter. Daar werden slechts bij 
7% van de 526 inspecties overtre-
dingen geconstateerd.

JOHN VERSLEIJEN

Wegvervoerders sjoemelen min-
der met de digitale tachograaf, 
maar het aantal schijnconstruc-
ties en overtredingen van ar-
beidsmarktregels zit stevig in de 
lift.

Dat blijkt uit het jaarverslag 2015 
van de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT) van het ministerie 
van Infrastructuur dat recent naar 
de Tweede Kamer is gestuurd. 
Tussen 2012 en 2015 is de fraude 
met het digitale kastje teruggelopen 
bij de selectieve controles van ILT 
van 30% naar 11%, stelt de dienst. 
Daarbij was vorig jaar het percenta-
ge overtredingen bij de Nederland-
se vrachtauto’s 7% en bij de buiten-
landse wegvervoerders die werden 
geïnspecteerd 13%. Op het manipu-
leren van de digitale tachograaf 
staan geldboetes van rond de 3.000 
tot 4.000 euro. 
Uit het jaarverslag van het ILT blijkt 
verder dat schijnconstructies en ar-
beidsmarktfraude een groeiend 
probleem worden binnen het weg-
vervoer. Bij gerichte gezamenlijke 
inspecties met de Inspectie SZW 
(Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid) onder 25 transportbedrijven 
vorig jaar werden ‘bij meer dan 80% 
van de onderzochte bedrijven zulke 
constructies of overige misstanden 
vastgesteld’, aldus de inspectie-
dienst. De ILT constateerde verder 
bij 95% van de bedrijven één of meer 
overtredingen van de wet- en regel-
geving. ‘Denk daarbij aan het niet 
voldoen aan de eis van reële vesti-
ging, een onvolledige of onbetrouw-
bare rij- en rusttijdenregistratie, be-
drijfsvoering zonder vergunning, 
oneigenlijk gebruik van transport-
vergunningen, niet voldoen aan de 
eis van dienstbetrekking en ver-
meende collegiale inhuur oftewel 
structurele uitbesteding van ar-
beid.’ In vijf gevallen van een aan-

toonbare schijnconstructie heeft de 
inspectiedienst verzocht aan colle-
ga-diensten in het buitenland om de 
vergunning van een wegvervoerder 
in het land van herkomst in te trek-

ken. ILT onderstreept dat bij de 
controles rond schijnconstructies 
en arbeidsmarktfraude er selectief 
is geïnspecteerd. ‘De resultaten zijn 
niet representatief voor de hele 
transportsector, voegt de dienst er-
aan toe.
In samenwerking met de Duitse en 

De ILT zag vorig jaar bij inspecties in het wegvervoer het aantal fraudegevallen met de digitale tachograaf afnemen. Foto: Truckstar

WEGVERVOER  ILT constateert bij 80% gerichte inspecties schijnconstructies en arbeidsmarktfraude

Schijnconstructies in trek
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directie om de Franse top van eige-
naar Air France een beetje zand in 
de ogen te strooien. ‘3 plus 1 lijkt 
toch aanzienlijk minder dan vier. 
Vooral als je bedenkt dat Air France 
Cargo zelf nog maar met twee 
vrachtvliegtuigen opereert. Zo 

3 plus 1 was een 

politiek verhaal 

voor Franse top.

Het laatste 

vrachtvliegtuig 

van Martinair 

(boven) kreeg 

vorig jaar weer 

de oude kleuren 

terug na drie 

jaar als Safari 

Connection 

rond te hebben  

gevlogen met 

een lappendeken 

aan logo’s. 

Foto boven: 

Martinair

VRACHTVLOOT  Vrachtmaatschappij moet een eigen vliegtuig aanhouden anders verliest ze haar vergunning, zegt I&M

JOHN VERSLEIJEN

 
De zogeheten ‘reddingsvariant 3 +1’ 
voor Martinair, waarvoor in 2015 
werd gekozen door eigenaar KLM 
na de mislukte verkoop van de 
vrachtdochter, blijkt in de praktijk 
niet te betekenen dat een vracht-
vliegtuig als reservetoestel achter 
de hand wordt gehouden voor als 
een van de drie overige B747-
400ERF’s van eigenaar KLM voor 
technisch onderhoud of manke-
menten uitvalt. De back-up, een 26 
jaar oude B747-400BCF (PH MPS) 
hangt bijna continu in de lucht en 
vliegt vanuit Schiphol op onder 
meer vrachtbestemmingen in 
Zuid-Afrika, Colombia, Zimbabwe, 
Kenia en Miami, blijkt uit de gege-
vens van de trackingsites. 
De PH MPS staat al bijna tien jaar 
onder contract bij Martinair en is 
eigendom van het Amerikaanse 
leasebedrijf Aircastle. Gezien de 
hoge leeftijd was het bejaarde 
vrachtvliegtuig eigenlijk meer rijp 
voor de sloop. Twee andere ge-
huurde B747-400BCF’s van Marti-
nair uit hetzelfde bouwjaar zijn 
door de directie al in 2013 vroegtij-
dig met pensioen gestuurd op een 
verlaten luchthaven (Teruel) in 
Spanje. 
De laatste actieve vrachtjumbo in 
de boeken van Martinair kan ech-
ter door de lage brandstofprijzen 
nog best concurreren met de nieu-
were brandstofzuinige B777F’s van 
de wereld, zegt een oud-vrachtma-
nager van Martinair en KLM. ‘Na-
tuurlijk is de brandstofconsumptie 
van de nieuwere B777F’s gemid-
deld zo’n 16% lager, maar de fi nan-
cieringskosten voor de moderne 
freighters maken van de B777F’s 

relatief dure vliegtuigen.’ Dat ver-
andert overigens weer als de kero-
sineprijzen sterk stijgen, voegt hij 
eraan toe. 
Volgens dezelfde manager was de 
term 3+1 ook eerder een ‘politiek 
verhaal’ van de Nederlandse KLM-

moet je die reddingsvariant dan ook 
zien’, stelt hij. ‘KLM en Martinair 
hebben natuurlijk altijd met die 
vierde freighter willen vliegen maar 
dat niet hardop geroepen.’ 
Wat hij onvermeld laat, is dat er ook 
een juridische noodzaak was om de 
vierde freighter onder contract bij 
Martinair te houden. ‘Martinair 
moet minimaal een eigen vliegtuig 
hebben, anders verliest het de Ne-
derlandse AOC (vliegvergunning, 
red.)’, meldt een woordvoerder van 
het ministerie van Infrastructuur 
desgevraagd. In welke kleuren het 
vliegtuig dan is gespoten, doet er 
verder niet toe, voegt zij eraan toe. 
Hoe lang KLM en Martinair met de 
relatief kleine vrachtvloot actief in 
de markt kunnen blijven, hangt 
volgens de ex-Martinair-manager 
sterk af wat de KLM doet met de 
grote vloot aan B747-400 combi’s. 
KLM heeft nu nog vijftien van deze 
combi’s in huis en daardoor kan 
het onderhoud van de vier vracht-
jumbo’s nog redelijk voordelig 
worden uitgevoerd, zegt hij. 
De B747-400 combi is een uniek 
vliegtuigtype omdat er in het voor-
ste deel maximaal 268 passagiers 
kunnen worden vervoerd, terwijl 
in het achterste deel veertig ton 
aan vracht kan worden geladen. 
KLM is de enige luchtvaartmaat-

schappij die nog op grote schaal 
van deze halve freighters gebruik-
maakt. Ouderdom, de eerste B747 
400- combi’s werden in 1989 in de 
KLM-vloot opgenomen, en het be-
sluit van de Amerikaanse FAA dat 
vracht en passagiers niet in dezelf-
de ruimte mogen worden vervoerd, 
waren voor de KLM vorig jaar aan-
leiding om dit vliegtuigtype binnen 
vijf jaar uit de vloot te nemen. De 
eerste twee verdwenen al vorig jaar 
en na de zomer zullen er drie tot 
vier combi’s volgen. De laatste 
B747-400-Combi moet dan in 2020 
de KLM verlaten en dan is het qua 
onderhoudskosten niet meer ren-
dabel om de kleine freightervloot 
aan te houden, zegt de oud-mana-
ger. ‘Zonder de combi’s is er dan 
ook geen toekomst meer voor de 
vrachtvliegtuigen’, stelt hij. 

Vliegvergunning
De vraag is echter of het doek voor 
de laatste freighter van Martinair 
niet eerder valt. Het zogeheten re-
servevliegtuig staat tot begin 2018 
onder contract bij Martinair en ge-
zien de hoge leeftijd van het vracht-
vliegtuig zal die overeenkomst niet 
worden verlengd, verwachten ken-
ners. De leasecontracten voor de 
overige twee gepensioneerde B747-
400BCF  van Martinair op de Spaan-

se luchthaven van Teruel zullen in 
de loop van dit najaar en 2017 afl o-
pen. Voor deze twee oude werkelo-
ze vrachtvliegtuigen zijn eerder fi -
nanciële voorzieningen getroff en 
van bijna zestig miljoen euro. Vol-
gens de directie van Martinair zijn 
deze freighters in zo’n slechte tech-
nische staat dat ze commercieel 
niet langer inzetbaar zijn. Toch 
heeft de maatschappij de verplich-
ting de vliegtuigen in ‘luchtwaardi-
ge toestand’ af te leveren bij de 
leasemaatschappij na het afl open 
van het huurcontract. De verwach-
ting is dat de luchtvaartmaatschap-
pij die verplichting afkoopt en de 
vliegtuigen overneemt voor de 
sloop. 
Dat betekent dat Martinair als er 
niets wordt gedaan over anderhalf 
jaar zijn laatste vrachtvliegtuig ver-
liest en daarmee ook zijn  vliegver-
gunning kwijtraakt. Dat zou het de-
fi nitieve einde betekenen van de 
vrachtmaatschappij.

Martinair Cargo blijft met alle vier de vrachtjumbo’s uit de gedecimeerde vloot volop

vrachtvluchten uitvoeren vanaf Schiphol, hoewel de oudste B747 als back-up achter de hand zou 

worden gehouden in geval een van de andere drie freighters mankementen zou vertonen.

3+1 variant Martinair is toch vier

Met het verdwijnen van de laatste MD11F in de 

kleuren van Martinair in juli van dit jaar leek er deze 

zomer na ruim vijftig jaar ook een einde te komen 

aan het beeldmerk van de vrachtmaatschappij in de 

markt.

De drie B747-400ERF’s waarover Martinair nu nog 

kan beschikken zijn voorzien van de blauwe kleuren 

en het logo van eigenaar KLM Cargo. Afgezien van 

een kleine voetnoot op de romp dat vluchten 

worden uitgevoerd door Martinair is er niets dat aan 

de oude maatschapij van oprichter Martin Schröder 

doet herinneren. De naam van de laatste Nederland-

se luchtvrachtpionier is nog niet geheel verdwenen 

uit het internationale luchtruim. De vierde freighter 

waarover Martinair nog kan beschikken, staat nog 

voor anderhalf jaar onder contract bij de vracht-

maatschappij en is medio vorig jaar weer door de 

paintshop van de KLM in de kleuren van Martinair 

Cargo gespoten. Een aardige geste van de eigenaar, 

maar ook ingegeven door het feit dat het vracht-

vliegtuig na omzwervingen in China, Afrika en het 

Midden-Oosten wel een likje verf kon gebruiken

De ruim 26 jaar oude B747-400BCF (PH MPS, ooit 

begonnen bij Singapore Airlines in 1990 als passa-

giersvliegtuig, en in 2008 in China omgebouwd tot 

vrachtvliegtuig) vloog tussen 2011 en 2014 niet meer 

in de kleuren van Martinair Cargo, maar droeg de 

slogan Safari Connection en was verder een 

lappendeken van stickers met onder meer de 

merknamen van Kenya Airways, Air France-KLM 

Cargo en een stuk minder prominent Martinar 

Cargo. ‘Een verschrikkelijke verschijning’, herinnert 

zich een voormalig manager van Martinair. Dat het 

vliegtuig zo werd uitgedost, kan nog worden 

toegeschreven aan de voormalige KLM-vrachtbaas 

Camiel Eurlings, die na zijn ministerschap kort de 

leiding gaf aan de vrachtdivisie van Air France-KLM. 

Hij verhuurde het vrachtvliegtuig aan partner Kenya 

Airways om een luchtvrachtbrug op te zetten tussen 

Nairobi, China en Dubai. Volgens Eurlings viel er op 

die route ‘goud geld’ te verdienen, maar na enkele 

kwakkeljaren gaf Kenya Airways er de brui aan. 

Sindsdien is de 26 jarige freighter, die door mede-

werkers van Martinair vooral wordt geroemd voor 

de grote capaciteit bij het paardenvervoer, als 

manusje van alles ingezet door KLM en Martinair.

De laatste vrachtkist in de kleuren van Martin
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KLM en Jan de Rijk in 
vervoer Tyrannosaurus

Russen registreren 
vrachtbedrijf in België

UPS aast op kleine 
pakketklanten PostNL

APL vaart tussen 
India en Rotterdam 

SPECIAAL TRANSPORT 
Het was een ongewoon vrachtje 

voor luchtvrachttrucker Jan de 

Rijk. Bij KLM Cargo op Schiphol 

moest het bijna intacte geraam-

te van een Tyrannosaurus rex 

worden opgehaald. Het geraam-

te, door de KLM overgevlogen uit 

de VS, wordt de nieuwe attractie 

voor museum Naturalis in Lei-

den. Het skelet van de 66 miljoen 

jaar oude dinosaurus is een van 

de drie meest complete exem-

plaren in de wereld en het enige 

dat buiten de VS wordt tentoon-

gesteld.

LUCHTVRACHT
De eigenaren van de Slowaakse 

vrachtvervoerder Air Cargo Glo-

bal (ACG) hebben in België een 

nieuwe maatschappij laten regi-

streren onder de naam Global 

Lift. De Russische aandeelhou-

ders Igor Bondarenko en Andrey 

Goryashko van ACG houden via 

de bedrijven Transport Experts 

Belgium en VCL & partner 60% 

en 40% in het nieuwe vrachtbe-

drijf. Ze willen vanaf Brussels Air-

port vrachtvluchten beginnen. 

E-COMMERCE 
De Amerikaanse pakketvervoer-

der UPS heeft voor de ‘gelegen-

heidsverzender’ en het mkb in 

Nederland een nieuwe bezorg-

dienst geïntroduceerd. Daarbij 

maakt de Amerikaanse pakket-

gigant gebruik van de Britse ver-

gelijkingssite Parcel2Go als ge-

autoriseerd verkoopkanaal. 

Voordeel is dat gebruikers zich 

niet hoeven te registreren en 

toch hun pakketten kunnen la-

ten verschepen.

BESTEMMINGEN
American President Lines (APL) 

begint per oktober een nieuwe 

dienst tussen India, Pakistan en 

Europa en zal daarbij ook Rotter-

dam en Antwerpen aandoen. In 

Rotterdam meren de schepen 

aan bij RWG. De wekelijkse India 

Pakistan Europe dienst (IPE) zal 4 

oktober voor het eerst vertrek-

ken vanuit Port Qasim in Paki-

stan. Van daar gaan de schepen 

via Nhava Sheva, Hazira en 

Mundra in India naar Europa.

KORT

FOLKERT NICOLAI

Waberer’s heeft in de eerste helft 
van het jaar lonen van chauff eurs 
met 15% verhoogd om voor deze 
beroepsgroep een aantrekkelijke 
werkgever te blijven.

De loonsverhoging had eff ect, want 
de Hongaarse wegvervoerder wist 
zijn chauff eursbestand met 10% uit 
te breiden, terwijl chauff eurs ook in 
Oost-Europa steeds schaarser wor-
den.
De omzet steeg in het eerste halfjaar 
6,4% ten opzichte van dezelfde pe-
riode vorig jaar en bereikte een 
hoogte van 276,4 miljoen euro. Dit 
ondanks de ‘stagnerende wegver-
voermarkt’ en ‘toenemende con-
currentie’, zegt Waberer’s.

De vrachtprijzen stonden in de eer-
ste helft van het jaar onder druk als 
gevolg van de aanhoudend lage die-
selprijs. De kosten van de onderne-
ming, waarvan brandstof ongeveer 
30% uitmaakt, daalden in die perio-
de met 14%.
Tegelijk namen de transportpresta-
ties toe. Waberer’s legde met zijn 
3500 vrachtauto’s negen miljoen ki-
lometers meer af op de Europese 
wegen dan in de eerste helft van vo-
rig jaar en kwam in de eerste zes 
maanden uit op 222 miljoen kilome-
ter.
Aan de top werd György Wáberer, 
de grondlegger van het bedrijf, op-
gevolgd door Ferenc Lajkó, die tot 
dusver de tweede man was.

ZIE OOK PAGINA 22 

KOEN MORTELMANS

De topmannen van de zeehavens 
van Antwerpen en Zeebrugge 
hebben hun handtekening gezet 
onder een nieuw Economisch Sa-
menwerkingsverband.

Daarmee formaliseren topman 
Eddy Bruyninckx van het Antwerps 
havenbedrijf en collega Joachim 
Coens van Zeebrugge de commerci-
ele samenwerking tussen beide ha-
vens. Concreet houdt die coöpera-
tie in dat de twee havenbedrijven 
gezamenlijk commercieel gaan op-
trekken richting de containerrede-
rijen. De afspraken rond de nieuwe 
samenwerking waren vorig jaar al in 
een intentieovereenkomst gegoten, 
maar zijn nu geheel uitgewerkt.

De Vlaamse minister van mobiliteit 
Ben Weyts onderstreept dat Ant-
werpen en Zeebrugge een aantrek-
kelijk geheel vormen, dat nog meer 
rederijen moet verleiden naar 
Vlaanderen te trekken. ‘In de ogen 
van onze buitenlandse partners lig-
gen de Vlaamse havens vlak bij el-
kaar. Lange tijd werd er slechts lip-
pendienst bewezen aan die 
samenwerking. Nu is het niet meer 
vrijblijvend’, aldus de bewindsman.
De Vlaamse regering keurde vorig 
jaar de bouw van het Saeftinghedok 
in Antwerpen goed. Bij dat besluit 
stelde de regering als voorwaarde 
dat de havens meer moesten sa-
menwerken om te vermijden dat de 
uitbouw van de capaciteit in Ant-
werpen ten koste gaat van de overi-
ge Vlaamse havens.

WEGVERVOER SAMENWERKING

Waberer’s verhoogt
loon chauffeurs 15%

Antwerpen in zee met  
haven van Zeebrugge 

Binnenkort is in de wereld van LNG 

een moeilijk woord.

bouw van een compleet nieuwe 
klasse LNG-aangedreven binnen-
vaarttankers. Die zouden voor me-
dio 2018 in de vaart moeten komen.

‘Alleen maar koud’
Op de nieuwe faciliteit kan Gate 
LNG-tankers tot 180 meter beladen 
in een tempo van 1.000 kuub per 
uur, met een maximum van 40.000 
kuub. Met het oog op de veiligheid 
is de jaarcapaciteit begrensd op on-
geveer 280 schepen per jaar. Gate 
benadrukt dat vloeibaar aardgas 
geurloos, niet giftig en niet corro-
sief en ‘alleen maar koud’ (ca. -1620 
Celsius) is en alleen brandbaar als 
het met een ontstekingsbron is aan-
raking komt. Maar als LNG bij een 
lekkage in de open lucht komt, be-
gint het onmiddellijk te koken en te 
verdampen, waarbij in principe di-
rect een explosief mengsel ontstaat.

ROB MACKOR

In september wordt waarschijn-
lijk de eerste LNG-tanker in op-
dracht van Shell geladen aan de 
nieuwe laadplaats van de Gate 
Terminal op de Maasvlakte.
 
Dat zegt commercieel manager Ste-
faan Adriaens van Gate, een 50/50 
joint venture van Vopak en Gasunie. 
De kans is groot dat de primeur gaat 
naar een schip van Anthony Veder, 
dat met onder meer zijn ‘Coral 
Energy’ (15.600 kubieke meter) al 
regelmatig gebruikmaakt van de 
twee voor deepsea-tankers bestem-
de ligplaatsen voor Gate. De nieuwe 
laadplaats voor kleinere schepen is 
deze week in bedrijf genomen.
Volgens Adriaens is meer dan de 
helft van de laadcapaciteit per jaar, 
een kleine 300 schepen, langdurig 
aan Shell verhuurd. Hij is in gesprek 
met andere mogelijke klanten, maar 
kan niet zeggen op welke termijn er 
handtekeningen te verwachten zijn. 
‘Binnenkort is een moeilijk woord 
in de LNG-wereld’, zegt hij.
De bouw van het laadstation aan de 
eveneens nieuwe Yukonhaven heeft 
iets meer dan twee jaar geduurd, 
wat volgens Adriaens juist relatief 
snel is. Omdat LNG-technologie 
hoge eisen stelt, gaat er veel tijd zit-
ten in controles en certifi cering en 
moeten onderdelen lang van tevo-
ren besteld worden. De investering 
in het project loopt tegen de hon-
derd miljoen euro.

Shortsea
Adriaens benadrukt daarbij dat de 
‘breakbulk terminal’, zoals het pro-
ject in eerste instantie werd ge-
noemd, niet alleen is gericht op het 
beladen van bunkerschepen maar 
meer nog op shortsea-schepen. Die 
voeren de met deepsea-tankers van 
ongeveer 250.000 kuub aangevoer-
de LNG af in partijen van 5.000

tot 20.000 kuub.
Omdat de relatief kleine schepen 
niet meer op de deepsea-ligplaatsen 
afgehandeld hoeven te worden, 
komt daar capciteit vrij.  ‘Zo houden  
we de opties voor verdere groei 
open’, zegt Adriaens. Hij erkent wel 

dat de LNG-terminal nu nog ruim in 
de jas zit en nog jaren kan door-
groeien. Gate beschikt over drie 
enorme betonnen tanks van 
180.000 kubieke meter. Die kunnen 
12 miljard kubieke meter aardgas 

per jaar aan. De terminal heeft een 
optie op de bouw van een vierde 
tank, waarmee de capaciteit op 16 
miljard kuub zou komen.
Shell wordt zo goed als zeker ook de 
eerste klant die de LNG-terminal 
met een bunkerschip gaat aanlopen. 

Het energieconcern heeft in Zuid-
Korea een bunkerschip in aanbouw, 
dat medio volgend jaar in de vaart 
komt. Daarnaast sloot het concern 
eind vorig jaar een overeenkomst 
met Veka Shipbuilding voor de 

De LNG-terminal kan nog jaren doorgroeien.

MAASVLAKTE  Energieconcern huurt ruim helft van capaciteit van nieuw laadstation LNG-terminal

Gate cruciaal voor Shell
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China Cosco heeft over de eerste 
helft van 2016 een verlies van 1 
miljard dollar geleden. Ruim de 
helft daarvan bestaat uit afschrij-
vingen als gevolg van de fusie met 
China Shipping.

China Cosco heeft  362 miljoen dol-
lar afgeschreven op de verkoop van 
China Cosco Bulk Shipping en 
leasebedrijf Florens Container Hol-
dings. Die eerste is binnen de Cosco 
Group verkocht, terwijl Florens als 
onderdeel van de fusie aan China 
Shipping is overgeheveld. Inclusief 
taxatie en de verliezen van de bulk-
divisie komen de afschrijvingen in 
totaal uit op een bedrag van 552 mil-
joen dollar.
Operationeel wordt er een verlies 
van 521 miljoen dollar genoteerd bij 
een nagenoeg gelijkgebleven omzet 
(4,1 miljard dollar), tegenover een 
positief bedrijfsresultaat van bijna 
een kwart miljard vorig jaar. 
Wat het verlies van dit jaar precies 
veroorzaakt, wordt niet gespecifi -
ceerd in de cijfers, maar mogelijk 
heeft het, naast de moeilijke 
marktomstandigheden in de contai-
nervaart, te maken met de herver-
deling van activiteiten tussen Cos-
con en China Shipping Container 
Lines (CSCL). Als onderdeel van de 
fusie heeft CSCL alle schepen over-
genomen van Coscon, die het be-
drijf vervolgens terug zal leasen aan 
de rederij. Zo is een strikte schei-
ding gemaakt tussen het eigenaar-
schap en het beheer van de schepen.

Fusie
Cosco Group en China Shipping  
Group maakten eind vorig jaar be-
kend te gaan fuseren. Daarbij zijn ge-
lijksoortige bedrijfstakken samenge-
voegd en als kernactiviteiten 
opnieuw verdeeld. Het fusiebedrijf 
gaat verder onder de naam China 

Cosco Shipping Corporation (Cos-
cocs) en heeft zijn activiteiten on-
derverdeeld in scheepvaart, logis-
tiek, scheepvaartfi nanciering, 
machinefabricage, maritieme dienst-
verlening (zoals bunkerlevering
en scheepsmanagement), sociale 
dienstverlening  (zoals de exploita-
tie van hotels, universiteiten en zie-
kenhuizen) en ‘Internet Plus’ waar-
mee Coscocs op zoek gaat naar 
verdienmodelinnovatie om de ande-
re bedrijfstakken te moderniseren. 
De verknoping van de Cosco Group 
en China Shipping Group was door 
de vele dochterondernemingen erg 
moelijk. Daarom kent het bedrijf 
veel holdings. 

Concurrentiekracht
China Cosco, het bedrijf dat nu een 
verlies van 1 miljard dollar laat zien, 
was vóór de fusie de holding die de 
bulkrederij, de containerrederij en 
terminal operator Cosco Pacifi c be-
heerde. Nu gaat het bedrijf zich 
strikt bezighouden met het mana-
gen van Cosco Container Lines. 
Daarvoor heeft het bedrijf ook de 
agentdiensten van China Shipping 
overgenomen. Volgens een beurs-
notitie van China Cosco wil de hol-
ding zijn naam nu in Cosco Ship-
ping veranderen. 
De samenvoeging van de twee 
scheepvaartconglomeraten heeft 
de grootste rederij ter wereld gecre-
eerd. Coscocs heeft een vloot van 
114 schepen met een gezamenlijk 
laadvermogen van 85,3 miljoen ton. 
De fusie is onderdeel van China’s 
hervorming van de State Owned 
Enterprises (SOE’s), die de concur-
rentiekracht van deze ondernemin-
gen moet verbeteren. China heeft  
veel staatsondernemingen die met 
elkaar concurreren. Zo vochten 
Cosco en China Shipping voor een 
groot deel om hetzelfde ladingpak-
ket. Eerder hervormde China ook al 
de fabrikanten van treinstellen.

FUSIE

China Cosco verliest 
een miljard dollar

Illustratie: Barry Hage

viteit en zette het bedrijf in de eta-
lage. Het had ECL gewaardeerd op 
een boekwaarde van 3,2 miljoen 
euro en lijdt derhalve een verlies op 
de verkoop van 700.000 euro, meldt 
het in een toelichting. Samskip zal 
een bedrag van 1 miljoen euro over-
maken bij de overdracht van de ac-
tiviteiten, terwijl een tweede bedrag 
van 1 miljoen euro binnen een jaar 
op de bankrekening van Wilson 
moet staan. De resterende 500.000 
euro moet binnen twee jaar worden 
overgemaakt, aldus Wilson. 
De containerdiensten van ECL wor-
den uitgevoerd met twee eigen con-
tainerschepen en een ingehuurd 
vaartuig. Daarbij gaat het bij de uit-
gaande Noorse lading deels om ree-
fercontainers met vis. Behalve meer 
volume wil Samskip met de koop 

JOHN VERSLEIJEN

Samskip Multimodal heeft de 
Noorse rederij Euro Container 
Lines (ECL) overgenomen voor 
een bedrag van 2,5 miljoen euro 
van eigenaar Wilson uit Bergen.

Via de acquisitie wil de IJslandse 
reeferspecialist Samskip met hoofd-
kantoor in Rotterdam de positie in 
de Noorse markt verder versterken 
van jaarlijks 55.000 teu naar 90.000 
teu, stelt het bedrijf in een nadere 
toelichting op de koop. 
De Noorse Wilson Group zag de 
feederdiensten die ECL exploiteert 
tussen het westen en midden van 
Noorwegen en de havens van Ham-
burg, Bremerhaven en Rotterdam 
niet langer als een belangrijke acti-

van ECL het netwerk in Scandinavië 
uitbouwen en het koppelen aan de 
eigen geconditioneerde opslag in de 
zeehavens van het Noorse Ålesund 
en Rotterdam. Door dit aanvullende 
volume van ECL zal de op- en over-
slag op deze  twee vestigingen groei-
en naar 275 tot 300 reefercontainers 
per week, verwacht Samskip.
De overname van ECL volgt op de 
eerdere koop door Samskip Logis-
tocs van aandelen in de Noorse re-
derij Silver Green uit Bergen. Dit 
bedrijf beschikt over een vloot van 
veertien reeferschepen. Samskip 
zelf bezit nu vijf reeferschepen. 
ECL werd in 1999 door de IJslandse 
reder Eimskip en Wilson als joint 
venture opgericht. In september 
2008 verkocht Eimskip zijn belang 
van 50% aan Wilson.

REEFERCONTAINERS

Samskip koopt Noors ECL voor 
2,5 miljoen euro van Wilson  

De adder zat al in het voorlopige 

akkoord verstopt.

Violeta Bulc gaat er nog steeds van uit dat het hele goedkeuringsproces de ‘komende maanden’     

dat een volgend voorzitterschap 
(dat van Slowakije) het langlopende 
‘project’ over zou nemen.
Het informele akkoord gaf aan dat 

de Europese zeehavens een grote 
mate van vrijheid behouden in de 
manier waarop die georganiseerd 
worden, en zo de huidige praktijk in 

DVZ / MELS DEES

Al sinds 2013 proberen Europese 
autoriteiten vast te leggen wan-
neer sprake is van ongeoorloofde 
staatssteun aan de grote Europe-
se zeehavens. Hoewel een ak-
koord over het zogenoemde ha-
venpakket nabij leek, vormt de 
discussie over de ware aard van 
overheidssteun nu een nieuw 
struikelblok.

Wat is precies toegestane, en wat is 
niet toegestane overheidssteun 
voor havens? Met die vraag zet het 
‘Zentralverband der Deutschen 
Seehafenbetriebe (ZDS)’ de besluit-
vorming over het derde Havenpak-
ket door het Europese Parlement 
onder druk. Deze Duitse havenlob-
by roept het parlement op om eerst 
glashelder vast te leggen wanneer 
precies sprake is van staatssteun of 
-subsidie, en daarna pas het haven-
pakket in stemming te brengen. De 
dreiging dit pakket aan wetten, wat 
het havenpakket in feite is, bij de 
laatste stemming nog te laten vallen 
is een drukmiddel van de Europar-
lementariërs om de Europese Com-
missie te dwingen snel met een be-
vredigende defi nitie van de 
toegestane publieke steun voor ha-
vens te komen.

Informele overeenkomst
Eerst even terug in de recente histo-
rie. Niet zonder trots mocht Minis-
ter Melanie Schultz van Haegen (In-
frastructuur) in de laatste weken 
van het Nederlandse EU-voorzit-
terschap melden dat ze als voorzit-
ter van de EU-Transportraad een 
akkoord had bereikt over het nieu-
we havenpakket. Het ging om een 
informelere overeenkomst met ver-
tegenwoordigers van het Europees 
Parlement. Dit werd gezien als een 
belangrijke eerste stap ‘in de rich-
ting van een gemeenschappelijk 

raamwerk voor havendiensten en 
eerlijke concurrentieverhoudingen 
tussen de verschillende grote zee-
havens in de Europese Unie’. Maar: 

het betrof een informeel akkoord 
dat nog wel in stemming moest 
worden gebracht in het Europees 
Parlement. Toen al werd duidelijk 

HAVENPAKKET  Opnieuw dreigt uitstel wetgeving over subsidie zeehavens

Europarlement wil d
NIEUWSBLAD TRANSPORT 31 AUGUSTUS-6 SEPTEMBER 2016



7Conjunctuur & Markt

ROB MACKOR

De IJslandse beursgenoteerde re-
derij Eimskip heeft de weg om-
hoog duidelijk te pakken. De 
winst is het eerste halfjaar met 
50% gestegen tot 10,6 miljoen 
euro en er liggen overnames in 
het verschiet.

Onderliggend was de winstgroei 
nog groter omdat er vorig jaar een 
meevaller van ruim twee miljoen 
aan koersverschillen in zat. Dit jaar 
is dat een kleine vier ton. De omzet 
bleef met 239 miljoen gelijk, de re-
sultante van forse volumegroei in 
het trans-Atlantische vervoer en 
krimp in de aanvoer van reeferla-
ding uit China. Het bedrijfsresul-
taat (ebit) verbeterde met bijna 
70% tot 12,7 miljoen euro.
Dat was vooral te danken aan een 
verlaging van de operationele kos-
ten met 3% tot 214 miljoen. Daarvan 
bestond bijna 57 miljoen uit salaris-
kosten, wat dan weer 20% meer was 
dan in de eerste helft van vorig jaar. 
Topman Gylfi  Sigfússon is dan ook 
tevreden dat het gelukt is de totale 
kosten te drukken ondanks ‘materi-
eel hogere kosten als gevolg van IJs-
landse cao-afspraken’.
In het tweede kwartaal bedroeg de 
nettowinst 8,7 miljoen (+59%) en 

het bruto resultaat (ebitda) 16,2 
miljoen (+22%). Niet toevallig be-
nadrukt Eimskip dat dat het beste 
resultaat was sinds 2009, toen IJs-
land hard werd getroff en door de 
gevolgen van de banken- en krediet-
crisis.

Acquisities
Sigfússon zegt verder in het half-
jaarbericht dat Eimskip dichtbij de 
afronding van een aantal Europese 
overnames is en op dit moment 
boekenonderzoek laat verrichten. 
Ook wordt er gekeken naar de aan-
schaf van nieuwe schepen. Hij stelt 
beleggers gerust met de mededeling 
dat er geen plannen zijn om nieuwe 
aandelen uit te geven en dat acqui-
sities uit eigen middelen en met 
bankleningen gefi nancierd zullen 
worden. ‘Daarmee komt de schuld-
positie op een meer gangbaar ni-
veau en behouden we onze sterke 
balans’, aldus Sigfússon.
Eimskip kondigde in mei al een sa-
menwerking aan met Royal Arctic 
Line, de nationale vervoerder van 
Groenland. Ze willen gezamenlijk 
drie nieuwe schepen in de vaart 
brengen voor een feederdienst ten 
behoeve van het Eimskip-netwerk. 
Sigfússon verwacht dat die knoop 
binnenkort kan worden doorge-
hakt.

HALFJAARCIJFERS

Topman Gylfi Sigfússon heeft alle reden tot tevredenheid.

Eimskip: winstgroei 
en overnameplannen

FOLKERT NICOLAI

De Duitse kartelwaakhond heeft 
zijn zegen gegeven aan de overna-
me van MUK-Transthermos door 
Nagel. Daarmee versterkt Nagel 
zijn positie in de levensmiddelen-
logistiek in Duitsland.

De verkopende partij is de Doblin-
ger Unternehmensgruppe uit Mün-
chen, een bedrijf dat vooral actief is 
in de bouw en de projectontwikke-
ling. MUK, dat in 1890 werd opge-
richt als Markt- und Kühlhallen AG, 
werd in 1988 door Doblinger over-
genomen.
Het Bundeskartelamt heeft wel 
even zitten wikken en wegen voor-
dat het groen licht voor de overna-
me van MUK door Nagel gaf. Nagel 
wordt hiermee een nog grotere spe-
ler in de levensmiddelenlogistiek en 
met name in de gekoelde en inge-

vroren opslag, wat een belangrijke 
activiteit van MUK is.
In die opslagmarkt blijft echter, zo 
heeft de kartelwaakhond overwo-
gen, in Duitsland nog voldoende 
concurrentie over. We moeten bij-
voorbeeld denken aan Nordfrost. 
Daarom kan de overname van MUK, 
met terugwerkende kracht tot begin 
dit jaar, doorgaan.

Reserve
Nagel is in de levensmiddelenlogis-
tiek actief in zestien Europese lan-
den en wil naar nog meer landen 
uitbreiden. Het concern behaalt een 
omzet van 1,6 miljard euro. Met de 
overname van MUK voegt Nagel 
daaraan nog 200 miljoen euro aan 
omzet toe.
MUK is met zijn beide dochters, 
Transthermos en Transthermos 
Kontraktlogistiek, de laatste jaren 
sterk gegroeid. In 1988, toen het be-

KOEL- EN VRIESLOGISTIEK

Groen licht Nagel voor overname MUK-Transthermos
drijf in handen kwam van Doblin-
ger, kwam de omzet niet hoger uit 
dan 42 miljoen euro. De kernactivi-
teit was toen de opslag van waren. 
Een grote klant was de overheid, die 
aan MUK de opslag van goederen 
toevertrouwde die met het oog op 
eventuele oorlogen als reserves in 

voorraad moesten worden gehou-
den. De overslag was toen een klei-
nere activiteit. Maar juist daarin zou 
MUK sterk gaan groeien, terwijl de 
reserves die voor de overheid in op-
slag moesten worden gehouden ge-
leidelijk terugliepen.
Voor zijn toekomstige groei moet 

MUK veel nadrukkelijker de Euro-
pese markt op en dat kan op de vleu-
gels van Nagel. Het bedrijf heeft nog 
overwogen zelf een aantal acquisi-
ties te plegen en door autonome 
groei te expanderen, maar voorzag 
dat dit een weg van lange adem zou 
worden. Het bedrijf deinsde ook te-
rug voor de hoge aanloopkosten.
Voor investeringen in meer op- en 
overslagfaciliteiten bij nieuwe ves-
tigingen gaan Bayerische Gewerbe-
bau en Nagel, als moederbedrijf van 
MUK, met elkaar voor een langere 
periode in zee.
Nagel kwam onlangs ook al in het 
nieuws door de samenwerking van 
zijn dochterbedrijf Eurocool met 
het Nederlandse C. van Heezik. De 
eigen vestiging van Nagel in Raalte 
besteedde verder de levensmidde-
lenlogistiek in het westen en zuiden 
van Nederland uit aan Kivits in Dru-
nen. 

   afgerond wordt. Foto: Julien Warnand

terne markt, werkt ‘toevallig’ op dit 
moment aan nieuwe richtlijnen. Ze 
wil díe vormen van subsidie defi ni-
eren die de concurrentie op de in-
terne markt niet verstoren en die 
daarom door de Europese Commis-
sie moeten worden toegestaan. Als 
in politiek Brussel de zomervakan-
tie voorbij is, zullen betrokkenen – 
denk aan politici, havenautoriteiten 
en zeker ook ondernemingen in de 
havens – worden gehoord. Op een 
eerste ontwerp van een wettekst die 
defi nieert wat staatssteun precies 
behelst, is daarom niet voor het 
eind van dit jaar te rekenen.
Violeta Bulc, de Europese Commis-
saris van verkeer, gaat er overigens 
nog steeds van uit dat het hele goed-
keuringsproces van het havenpak-
ket nog in de ‘komende maanden’ 
afgerond wordt. Hoewel ze weet dat 
er aan de defi nitie van toegestane 
steun nog gesleuteld wordt, geeft ze 
vast aan dat ‘investeringen in die in-
frastructuur die voor het openbare 
leven en algemeen belang noodza-
kelijk zijn niet onderworpen zullen 
worden aan onderzoek naar al dan 
niet toelaatbare staatssteun’. Ze 
doelt hiermee op brandweerkazer-
nes, alarmcentrales of douanege-
bouwen. Daarnaast geldt deze rege-
ling ook voor infrastructurele 
projecten die niet commercieel ge-
bruikt worden. Denk daarbij aan dij-
ken, dammen of golfbrekers.

Vennootschapsbelasting
Voor Nederland duurt het gescher-
mutsel al veel te lang. De regering 
heeft in het kader van het stopzet-
ten van de overheidssteun aan ha-
vens al de vrijstelling van vennoot-
schapsbelasting voor onder meer de 
havenbedrijven van Rotterdam en 
Amsterdam moeten prijsgeven. De 
vraag is nog of (en wanneer) de ver-
kapte overheidssteun bij andere 
grote Europese zeehavens ook 
wordt aangepakt.

grote lijnen kunnen voortzetten. 
Concreet betekent dit dat dienst-
verleners als loodsen, slepers en 
roeiers niet geliberaliseerd hoeven 
te worden. Havenbeheerders mo-
gen bepaalde diensten ook zelf blij-
ven aanbieden. Baggerwerk is uit de 
tekst verdwenen. Wel zou er een 
strakker regime komen voor het ta-
riefbeleid en overheidsinvesterin-
gen. Tarieven mogen niet ‘buiten 
proportie tot hun economische 
waarde’ zijn. Daarnaast moeten ha-
vens voortaan openheid geven over 
hun fi nanciën. 
Toch zat in dat akkoord al de adder 
verstopt die zich nu meldt. Want 
hoewel gemeld werd dat het laatste 

struikelblok dat de partijen in het 
overleg op 27 juni hebben weggeno-
men, de condities betrof waaronder 
nog overheidssteun mag worden 
gegeven aan havens, werd er met-
een aan toegevoegd dat ‘de precieze 
details daarover waarschijnlijk pas 
naar buiten zouden komen als de 
transportministers van de Europe-
se Unie zich over het bereikte com-
promis buigen’. En precies daar lijkt 
het nu fout te gaan.

Nieuwe richtlijnen
De afdeling die in Brussel verant-
woordelijk is voor de regels die sa-
menhangen met staatssteun aan 
ondernemingen in de Europese in-

definitie staatssteun
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ROB MACKOR

Allseas heeft het gefl ikt. De ‘Pio-
neering Spirit’ heeft binnen  twee 
etmalen een 13.500 ton zware off -
shore-constructie losgesneden, 
opgepakt en is ermee weggevaren.

‘Ze hebben geschiedenis geschre-
ven’, zegt een volger. Want ook al 
klopte het idee van Allseas-baas Ed-
ward Heerema op papier van A tot 
Z, het moest nog altijd wel in het 
echt gebeuren. Want het oppakken 
van zoveel massa ineens is baanbre-
kend en had nog op allerlei manie-
ren mis kunnen gaan.
De opluchting aan boord van de 
‘PS’, zoals ’s werelds grootste schip 
gemakshalve meestal wordt aange-
duid, moet enorm geweest zijn. Een 
mislukking had immers een catas-
trofe van bijbelse proporties kun-
nen worden. Maar dat gebeurde 
niet. Toch houdt woordvoerder Je-
roen Hagelstein het wat onderkoeld 
op ‘een mooi moment van ontla-
ding’. Euforie komt kennelijk niet 
voor in het Allseas-woordenboek.
De eigenlijke operatie, het invaren 

Allseas flikt ’t
PIONEERING SPIRIT  Verwijdering van 13.500 ton zwaar YME-platform maakt weg vrij voor nieuwe projecten

Netverklaring 2018
ProRail geeft jaarlijks een Netverklaring uit,  
zoals bepaald in artikel 58 Spoorwegwet.  
De Netverklaring 2018 is momenteel in voor-
bereiding. ProRail wil daarbij graag gebruik-
maken van de inbreng van belanghebbenden.
 
In de Netverklaring staat alles wat spoorweg-
ondernemingen moeten weten om het  
Nederlandse spoorwegnet te mogen gebruiken. 
De Netverklaring beschrijft de spoorweginfra-
structuur die door ProRail wordt beheerd.  
Ook geeft het document weer onder welke 

voorwaarden spoorwegondernemingen toegang 
kunnen krijgen tot die infrastructuur en hoe de 
spoorcapaciteit wordt verdeeld.
 
Belanghebbenden die een bijdrage willen leveren 
aan de totstandkoming van de Netverklaring 
kunnen tot 14 oktober 2016 contact opnemen 
met de afdeling Relatiemanagement van ProRail, 
Postbus 2038, 3500 GA Utrecht. U kunt ook een 
e-mail sturen naar netverklaring@prorail.nl.
 
Utrecht, september 2016 - ProRail BV
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van de ‘PS’, het positioneren van de 
bewegingsgecompenseerde draag-
armen en het doorsnijden van de 
drie stalen poten heeft minder dan 
twee etmalen in beslag genomen. 
‘We kwamen zaterdagmiddag 20 
augustus aan en voeren maandag-
middag weer weg’, vertelt Hagel-
stein. De voorbereiding, zoals het 
installeren van de snij-apparatuur, 
kostte drie dagen.
De opbouw van het zogenoemde 
YME-olieproductieplatform is in-
middels aangekomen bij de nieuwe 
sloopwerf van Veolia in het Noorse 
Lutelandet. Daar wordt het gevaar-
te overgeladen op het bij de ‘PS’ be-
horende ponton ‘Iron Lady’ en ver-
volgens aan land getrokken om daar 
te worden ontmanteld.

Nog vier
Met het succesvolle YME-project 
lijkt nu ook de weg vrij te zijn voor 
het opruimen van de nog aanzien-
lijk grotere platformen ‘Brent Del-
ta’, ‘Bravo’, ‘Alpha’ en ‘Charlie’. All-
seas heeft daarvoor een contract 
van Shell op zak, maar alle projec-
ten moeten nog stuk voor stuk door 

de Britse autoriteiten worden goed-
gekeurd. Voor de zomer van vol-
gend jaar staat het 23.000 ton zware 
‘Delta’-platform op het programma; 
de andere drie moeten voor 2021 
worden weggehaald.
Na de ‘load-out’ bij Lutelandet keert 
’s werelds grootste zelfaangedreven 
vaartuig terug naar de Maasvlakte, 
waar de laatste vier van de zestien 
draagarmen en de zogenoemde stin-
ger worden geïnstalleerd. Dat is de 
constructie waarmee het schip als 
pijpenlegger kan worden ingezet. 
Voor het lopende kalenderjaar staan 
er geen andere commerciële klussen 
meer op het programma.
Wel heeft Allseas inmiddels een op-
dracht voor de eerste installatie-
klus. Het schip moet voor het Noor-
se Statoil voor 2021 de bovenbouw 
van drie grote platformen in het Jo-
han Sverdrup-veld installeren. Met 
een massa van tussen de 17.000 en 
23.000 ton worden dat de grootste 
topsides die ooit in één keer off -
shore worden geïnstalleerd. Het be-
drijf verwacht dat nu ook binnen af-
zienbare tijd de eerste pijpleidingklus 
kan worden binnengehaald.

Ontmanteling in twee etmalen

Foto’s: Allseas
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RAAD & RECHT

Als goederen aan een buitenlandse afnemer worden verkocht, 
loopt de verkoper het risico dat de koper van deze zaken de 
koopsom niet of niet geheel betaalt.
Er kunnen verschillende redenen aan ten grondslag liggen dat 
de koper niet tot betaling overgaat, zoals insolventie, devie-
zenbepalingen, marktfl uctuaties of weigering van de goederen 
omdat deze naar het oordeel van de koper niet overstemmen 
met wat hij heeft besteld.
De koper kan echter ook weigeren om tot betaling over te gaan 
omdat de goederen tijdens het transport geheel of gedeeltelijk 
verloren zijn gegaan.

De verkoper kan op basis van verschillende leveringscondities, 
zoals CFR, FOB, of FAS, goederen verkopen. In al die gevallen 
moet de koper van de goederen zorgdragen voor de transport-
verzekering. Als de koper weigert te betalen voor de goederen 
omdat deze verloren of beschadigd zijn geraakt, dan kan dit 
een fi nancieel verlies voor de verkoper inhouden. De verkoper 
heeft in deze gevallen een bestaand belang, dat onder een ‘sel-
lers’ interestverzekering’ verzekerbaar is.

De verkoper dient zich wel te realiseren, dat een ‘sellers’ inte-
restverzekering’ niet mag worden aangezien voor een solvabi-
liteits- of kredietverzekering. Daarbij is het vermogen van de 
verkoper het voorwerp van verzekering. Een solvabiliteits- of 
kredietverzekering biedt dan ook geen dekking als het vermo-
gen geen risico loopt. Bijvoorbeeld wanneer een onherroepelijk 
krediet is geopend of indien de vordering van de verkoper kan 
worden vereff end met een schuld. 

Voor de ‘sellers’ interestverzekering’ gelden andere maatsta-
ven. Een dergelijke verzekering dekt slechts materiële schade 
(schade aan of verloren gaan van de goederen) en uitsluitend 
indien en voorzover de koper daarvoor niet betaalt.

Het is in dat geval niet van belang of dat niet betalen enige rela-
tie heeft met de fi nanciële positie van de koper. Zodra aan de 
hiervoor vermelde basisvoorwaarden en verdere voorwaarden 
is voldaan, biedt de ‘sellers’ interestverzekering’ dekking.

De andere voorwaarden waaraan voldaan moet worden zijn:
- de schade moet het gevolg zijn van een gedekt gevaar.

Daarom worden behalve een zogenoemde sellers’ interest-
clausule ook nog transportverzekeringsclausules aan de polis 
gehecht, zoals bijvoorbeeld de ‘All-Risks’ Clausule G13 of 
eventueel Engelse Clausules;

- alle rechten van de verkoper die deze ten aanzien van derden 
mocht hebben, moeten na betaling van een schade aan de 
verzekeraar worden overgedragen;

- op geen enkele wijze mag de koper van de goederen op 
de hoogte zijn of gebracht worden van het bestaan van de 
sellers’ interestverzekering;

- de sellers’ interestverzekering dekt alleen het belang van 
de met name genoemde verkoper en is daarom niet over-
draagbaar.

Onder deze verzekering is slechts verhaalbaar die opgetreden 
transportschade tot het beloop van het bedrag, dat de koper 
voor beschadigde of verloren gegane goederen niet heeft 
betaald.

De verkoper dient zich goed de inhoud en de betekenis van 
de overeengekomen handelskoopcondities te realiseren en 
kan door het afsluiten van een sellers’ interestverzekering een 
fi nanciële strop voorkomen.

COR VAN MAURIK, VERZEKERINGSEXPERT
corvanmaurik@brrgroep.nl

Interestverzekering

T

Illustratie: Edward Ouwerkerk

FINANCIËN  Financiële specialisten krijgen meer invloed in logistiek

ding van het personeelsbestand. 
‘Als je overweegt te investeren, 
moet je het interne huiswerk al ge-
daan hebben. Je moet volledig kun-
nen vertrouwen op de eigen rappor-
tages en analyses, zodat de 
beslissingen snel maar gefundeerd 
genomen kunnen worden.’ Banning 
concludeert: ‘Cijfers op zich vertel-
len slechts een klein deel van het 
verhaal; de analyse achter de cijfers 
is veel waardevoller. En het is de fi -
nanciële man die daarin leidend is.’

MELS DEES

 
Nu de markt aantrekt, overwegen 
veel logistieke ondernemingen 
overnames, investeringen of uit-
breidingen. Dergelijke stappen 
kunnen alleen slagen als de fi nan-
ciële man (of vrouw) van een be-
drijf echt samen met de algemeen 
directeur aan het roer staat.

Bart Banning, Sector Banker Trans-
port en Logistiek bij ABN Amro, 
heeft in de afgelopen jaren gemerkt 
dat op een andere wijze met onder-
nemers wordt gesproken dan voor-
heen, als het onderwerp investerin-
gen en fi nanciële draagkracht aan 
de orde komt. ‘Voorheen werd voor-
al teruggekeken. Hoe ziet het jaar-
verslag eruit, hoe draait de onder-
neming de laatste maanden?’ 
Natuurlijk is dat nog steeds belang-
rijk voor banken, haast Banning te 
zeggen, maar veel meer gewicht 
heeft een blik vooruit gekregen. 
‘Wat is de toekomstvisie van de on-
derneming op de komende twee tot 
drie jaar, hoe is die visie fi nancieel 
onderbouwd, wat zijn daarbij de 
verschillende doorgerekende sce-
nario’s?’

Inzicht
Verregaande digitalisering van fi -
nanciële en administratieve proces-
sen heeft ertoe geleid dat de resul-
taten van een onderneming continu 
gemonitord kunnen worden. De 
klassieke controllerfunctie is daar-
mee vervallen: automatische syste-
men geven direct inzicht. ‘Daarmee 
is de functie van de specialisten op 
de fi nanciële afdeling interessanter 
geworden’ is de overtuiging van 

Banning. ‘De directie van een on-
derneming kan op dagelijkse basis 
van die informatie worden voorzien 
die nodig is om ook in de toekomst 
concurrerend te blijven.’ De bankier 
stelt dat cijfers niet meer het eind-
punt zijn – namelijk de rapportage 
over een voorbije periode – maar 
juist de basis voor beleid. ‘De alge-
meen directeur en de fi nanciële 
man van een onderneming moeten 
een goed communicerende tandem 
vormen.’ 

Noodzaak
Het zijn overigens niet alleen auto-
matisering en digitalisering die de 
nieuwe invulling van de fi nanciële 
posities stimuleren. ‘Het is bittere 
noodzaak. Elk moment kan er op 
een zolderkamer een bedrijf starten 

dat het businessmodel van bestaan-
de ondernemingen aanvalt. Onder-
nemers zullen steeds alert moeten 
zijn en razendsnel moeten kunnen 
bijsturen.’ Daarvoor is het, zo meent 
Banning, noodzakelijk dat de infor-
matiestroom de meest actuele in-
zichten biedt.
Dat geldt zeker ook in het geval van 
investeringsbeslissingen – denk aan 
overnames, nieuwbouw of uitbrei-

CIO belangrijker

Cijfers vertellen 

slechts een deel

van het verhaal.

NT ORGANISEERT 
DE SESSIE FINANCE
Op 15 september organiseert 

Nieuwsblad Transport de 

tweede editie van de Sessie 

Finance. In deze sessie hoort u 

van collega’s, maar ook van 

dienstverleners wat er in hun 

ogen voor nodig is om voorop 

te blijven lopen. Tijdens het 

evenement worden verschil-

lende actuele thema’s 

behandeld die van belang zijn 

voor fi nanciële professionals. 

Zo wordt ingegaan op de 

verschillende fasen in een 

bedrijfsoverdracht, wordt 

risklab besproken, komen 

nieuwe regels omtrent 

ziekteverzuim en arbeidsonge-

schiktheid aan bod en wordt 

uitgebreid belicht hoe 

fi nanciers de bedrijfsvoering 

van een onderneming beoor-

delen.

Aanmelden? 
www.nieuwsbladtransport.nl/
Events
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Nederland is van industriestaat 

in toenemende mate een 

dienstverlenende natie 

geworden, wordt wel gesteld. 

Lopende banden lijken massaal 

ingeruild voor kantoren op A1-

locaties. In werkelijkelijkheid zijn 

de veranderingen in veel 

sectoren niet zo groot. De 

logistiek verleende altijd al 

‘diensten’ en in de nautische 

wereld zijn loodsen, roeiers en 

slepers al eeuwen actief.

Dat het werk in die sectoren 

wel degelijk ook verandert, 

toont de foto. In de haven van 

Vlissingen is een sleepboot 

actief voor klanten in de 

offshore-sector. 

Oude 
diensten
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Foto: Ries van Wendel de Joode
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Op de centimeter 
nauwkeurig varen
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Het is even na het middaguur als Tjitte 
de Groot aan boord stapt van een 
loodstender. Er komt een 366 meter 
lang containerschip aan, de ‘OOCL 
Korea’ (13.000 teu), en die moet naar 
de ECT Delta Terminal aan de Ama-

zonehaven worden geloodst.
Als de tender het schip nadert hangt uit een luik in de 
scheepsromp de loodsladder al klaar. Zo hoog mogelijk 
opstappen en altijd één hand aan de ladder, is het ad-
vies. Op een zonnige en windstille dag als vandaag, is 
het beklimmen van de ladder geen probleem. Maar 
loodsen moeten de overstap ook in slecht weer maken. 
Tenzij de golven hoger zijn dan 2,5 meter. Dan zet een 
helikopter hen af.
Boven aan de ladder wacht een jonge Chinese derde 
stuurman De Groot op en begeleidt hem naar de lift die 
langzaam naar de brug stijgt. ‘Are you going ashore to-
day’, vraagt De Groot. ‘No, no time’, antwoordt hij la-
chend. Er staan 3.500 moves gepland. Dat is niet zoveel, 
zegt de eerste stuurman later. Normaal zijn het er vijf- 
of zesduizend.
Op de brug begroet De Groot de kapitein, opent een 
gele koff er en haalt drie oranje bollen en een laptop te-
voorschijn. ‘De NMS’, zegt hij. Navigator Marginale 
Schepen. Een speciaal navigatiesysteem voor schepen 
die door hun afmetingen maar weinig ruimte hebben 
om te manoeuvreren. De bollen zijn gps-ontvangers die 
vaste bakens aan wal gebruiken en net even iets geavan-
ceerder zijn dan de standaard navigatiemiddelen van 
een schip. ‘Kost een paar centen, maar dan navigeer je 
wel op de centimeter nauwkeurig.’
Op zijn laptop opent De Groot een programma. Geza-
menlijk Informatie Dienstverlening Systeem, oftewel 
GIDS. ‘We zijn dol op afkortingen’, legt een woordvoer-
der later uit. 

Meekijken
GIDS  is het stokpaardje van de loodsen. Het is een zelf 
ontwikkeld communicatieprogramma dat andere 
dienstverleners, agenten en terminals in staat stelt om 
‘mee te kijken’ aan boord van het schip. De Groot: ‘Zo-
dra ik aan boord ben geef ik aan hoe laat ik bij het Lage 
Licht ben, of ik slepers en roeiers nodig heb, en hoe laat 
ik verwacht vast te liggen op de ligplaats, de Estimated 
Gangway Down. Dat zorgt ervoor dat iedereen – roei-
ers, slepers, bunkerleveranciers, terminaloperators en 
scheepsagenten – weet hoe laat ze waar moeten zijn.’
13.45 Lage Licht, 15.15 Gangway Down, vult De Groot in. 
Hij bestelt roeiers en twee slepers. Dat is genoeg van-
daag. Het is immers praktisch windstil. Vanaf wind-
kracht 5 zijn er drie nodig en bij windkracht 6 gaat het 
schip al niet meer naar binnen. ‘Deze grote container-
schepen hebben een windoppervlak van 19.000 vier-
kante meter’, zegt De Groot. ‘Dat is gelijk aan drie voet-
balvelden. Het is te gevaarlijk om die met harde wind 
naar binnen te varen.’ 
Het schip nadert de Maascenter-boei, die het begin van 
de 14 kilometer lange vaargeul richting Rotterdam mar-
keert. ‘One one two please’, zegt De Groot tegen de Chi-
nese roerganger, die het getal herhaalt en de koers ver-
andert van 82 naar 112 graden. Op deze koers kijk je 
precies in de Rotterdamse lichtenlijn. Die lijn bestaat 
uit twee felle naar zee gerichte lampen, waarbij het 
voorste licht lager (het Lage Licht) dan het achterste 
staat. Elke haven heeft een lichtenlijn. Het is een be-
langrijk navigatiemiddel dat loodsen en kapiteins kun-
nen gebruiken om te controleren of de stroom of wind 
hen niet van koers zet. Zolang de lichten recht onder el-
kaar blijven staan heeft een schip de juiste koers.

TOBIAS PIEFFERS

Schepen zijn in tien jaar tijd 

enorm gegroeid. Voor de 

loodsen betekent dat niet 

alleen een verkleining van de 

veiligheidsmarges in de haven, 

maar ook een daling in het 

aantal loodsreizen. Een 

effi ciëntieslag kan hulp bieden.

Links: Een loodstender 

komt het loodsschip 

‘Pollux’ bevoorraden. Het 

Loodswezen beschikt 

over drie loodsschepen, 

waarvan er altijd 

één bij het begin van 

de Maasgeul ligt.  

Hiervandaan worden 

loodsen van en naar de 

schepen gebracht. Boven: 

Onderweg naar de ‘OOCL 

Korea’ wordt een collega 

afgezet. Onder: Tjitte de 

Groot loodst de ‘OOCL 

Korea’ naar het Lage 

Licht.’

Foto’s: Tobias Pieffers
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Zoeken
wordt
vinden.

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. 

vacatures.nieuwsbladtransport.nlUw eerste selectie begint op

 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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In de verte op de Maasvlakte ziet De Groot een schip in 
beweging komen. De 15.000 teu grote ‘UASC Sajir’. Hij 
voert de vaart op. ‘Dan kunnen wij eerst naar binnen. 
Tegelijk door het Beerkanaal of de havenmond, dat past 
niet.’ Afdwingen is het niet. Het is onder de loodsen een 
ongeschreven regel dat binnenkomend verkeer voor-
gaat. ‘Daar staan vaak allerlei partijen op te wachten’, 
legt De Groot uit. ‘Uitgaande schepen vertrekken dik-
wijls voor een oceaanreis van een paar weken. Van die 
schepen zijn op korte termijn minder planningen af-
hankelijk.’

Als de ‘OOCL Korea’ het Lage Licht nadert, wachten de 
sleepboten ‘RT Adriaan’ en ‘SD Stingray’ van de Rotter-
damse sleepbootmaatschappij Kotug Smit het schip al 
op. Met een sleepboot voor en achter draait De Groot 
het schip het Beerkanaal op. Achttien jaar vaart hij al als 
loods in Rotterdam. Hij heeft alles al een keer meege-
maakt. Toch verandert de sfeer op de brug als het schip 
de Amazonehaven nadert. Er heerst een opperste staat 

van concentratie. ‘Voor een groot schip als dit is de 
Amazonehaven een listige insteek’, zegt De Groot. 
Voorzichtig laat hij de ‘RT Adriaan’ de achtersteven 
rond trekken om de bocht te halen. Dan vaart de ‘OOCL 
Korea’ de Amazonehaven in. Het hele containercom-
plex op de Eerste en Tweede Maasvlakte wordt zicht-
baar. Het is rustig.

Gangway Down
De Groot begeeft zich naar buiten op de rechter brug-
vleugel. Vanaf daar heeft hij een goed zicht op de kade. 
De brugvleugels van grote schepen zijn altijd voorzien 
van besturingsconsoles. 
Op de kade staan de roeiers al klaar met twee Shoreten-
sions. Langzaam vaart De Groot langs de ‘Cap San Ar-
temissio’ van Hamburg Süd, die ook bij de ECT Delta 
terminal ligt. Als het schip in positie ligt, ‘wat bij ECT 
op een meter nauwkeurig komt’, laten de matrozen 
voor en achter een springlijn zakken die allebei door de 
roeiers in kleine bootjes worden opgehaald en op een 
bolder worden gezet. Voorzichtig worden de lijnen 
strak gezet, terwijl De Groot de sleepboten het schip 
langzaam naar de kant laat drukken. ‘Adriaan, kwartje 
erbij alsjeblieft’, zegt hij door de marifoon. 25% vermo-
gen betekent dat. ‘Stingray, tientje alsjeblieft.’ Ondanks 
de kracht van de sleepboten is het een langzaam proces. 
‘Al het water dat tussen schip en kade ligt moet ertus-
senuit worden gedrukt’, zegt De Groot. Na een kwartier 
ligt het schip langs de kade. De Groot excuseert de ‘SD 
Stingray’ die graag naar zijn volgende klus wil, vertelt 
de kapitein dat de overige trossen ook gezet kunnen 
worden en geeft hem een hand. 
15.15, Gangway Down. Als De Groot de brug verlaat ziet 
hij door het raam nog net de bunkerboot aankomen. 

Voor een groot schip als

dit is de Amazonehaven 

een listige insteek. 

Naar omstandigheden gaat het 

goed, zegt voorzitter Jan Frans 

van den Hoek van het Loodswe-

zen Regio Rijnmond-Rotterdam. 

Binnen het Loodswezen zijn er 

zorgen over de terugloop in het 

aantal loodsreizen, die deels door 

de schaalvergroting in de 

scheepvaart wordt veroorzaakt.

Hoewel er dit jaar voor het eerst 

sinds 2008 lichte groei te zien 

was door de grote vraag naar olie 

vorig jaar, laat de trend een 

dalende lijn zien. 

‘We hoopten dat de bodem zou 

zijn bereikt, maar de volumes op 

de Tweede Maasvlakte zijn nog 

niet als voorspeld, waardoor we 

toch een verdere daling zien’, zegt 

Van den Hoek. Hij verwacht dat 

de reorganisatie van de allianties 

ook een negatief effect zal 

hebben op het aantal scheepsrei-

zen, omdat de bezettingsgraad 

van de schepen zal toenemen. 

‘Daarnaast verwachten we dat 

door de Nieuwe Zijderoute 

volumes verschuiven naar het 

spoor en groeit Piraeus als hub 

voor de Adriatische Zee.’ Het 

Loodswezen zoekt naar manieren 

om met die ontwikkelingen om 

te gaan. 

Als het nodig is zal het Loodswe-

zen ‘gaan knijpen aan de 

voorkant’. Minder mensen 

aannemen om zo de organisatie 

op natuurlijke wijze te laten 

krimpen. Om met zo’n kleinere 

organisatie te kunnen werken is 

wel een effi ciëntieslag nodig, 

maar daar heeft het Loodswezen 

een oplossing voor. Gezamenlijke 

Informatie Dienstverlening 

Systeem, oftewel: GIDS.

GIDS is een nog jong door de 

loodsen, roeiers en sleepdiensten 

ontwikkeld communicatiesys-

teem dat loodsen in staat stelt 

om vanaf het schip de aankomst-

tijden en benodigde data naar 

alle andere dienstverleners te 

sturen. ‘Wat we in dit systeem 

nog missen is een tijdige 

Estimated Time of Departure 

(ETD)’, zegt Van den Hoek. ‘Nu 

krijgen wij vaak twee uur van 

tevoren te horen dat er een schip 

vertrekt. Het liefst weten we dat 

24 uur van tevoren, maar zes uur 

zou ook al een grote verbetering 

zijn. Effi ciënte havenlogistiek 

begint met een betrouwbare 

voorspelbaarheid van een lege 

ligplaats.’

Dienstverleners als de roeiers en 

slepers doen al mee. Nu is het 

zaak dat ook de terminals en 

scheepsagenten meedoen. ‘Met 

de terminals zijn wij bezig om via 

‘screen scraping’ mee te kunnen 

kijken met de kadetijden’, zegt 

Van den Hoek. ‘Die kloppen 80 

tot 90% van de tijd wel.’ Maar 

om echt effi ciëntie te bewerk-

stelligen is het belangrijk dat ook 

de scheepsagenten meedoen. ‘Zij 

hebben een loketfunctie. Soms is 

het laden en lossen bijvoorbeeld 

klaar, maar is een schip nog bezig 

met bunkeren. Die informatie 

heeft de agent.’ Volgens Van den 

Hoek wordt de informatie nog 

niet altijd centraal gedeeld. 

‘Daarom is er een centraal punt 

nodig. Portbase is daar mee 

bezig.’ Als het aan de loodsen ligt 

kan die ontwikkeling niet snel 

genoeg gaan. ‘Het is voor 

iedereen een win-winsituatie.’

Voorspelbaarheid 
van een lege ligplaats

Links: De ‘UASC Sajir’ geeft De Groot 

voorrang. Het is onder loodsen 

een ongeschreven regel dat 

binnenkomend verkeer voor gaat. 

Boven: Bij aankomst bij de terminal 

staan de roeiers al klaar.

Onder: Bij nadering van de kade 

verplaatst De Groot zich naar de 

brugvleugel. Daar heeft hij beter 

zicht op wat er onder hem gebeurt.
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Door informatie van verschillende 
bronnen zoals radarinformatie en AIS 
te combineren met data van social 
media, kunnen smokkelaars van wa-
pens, mensen en drugs eenvoudiger 
getraceerd worden. Dat is de insteek 

van het Metis-project (Dependable Cooperative Sys-
tems for Public Safety) van Commit. Alle scheepvaart 
op de Noordzee wordt bekeken, het drukst bevaren 
gebied in de wereld. Met slimme algoritmes worden de 
beschikbare data geanalyseerd. De data vormen een 
visuele weergave, die de operator voorgeschoteld 
krijgt. Zo ziet hij welke schepen een risico vormen en 
kan hij actie ondernemen.
Volgens Dave Watts, werkzaam bij TNO en tevens pro-
jectleider bij Metis, hebben verschillende instanties, 
waaronder de douane, kustwacht en politie, baat bij het 
systeem. Het programma gebruikt onder meer infor-
matie van het Automatic Identifi cation System (AIS). 
Dat is een wereldwijd systeem voor het automatisch 
identifi ceren en volgen van het scheepvaartverkeer. 
Een andere bron van informatie is het MMSI-nummer 
(Maritime Mobile Service Identity) dat het schip uit-
zendt. Weer andere informatie komt bijvoorbeeld van 
de website MyShip.com, een social media-site waar in-
formatie over schepen en crewleden uit verschillende 
landen te vinden is. 

Naamsverandering
Op basis van de afmetingen en beschikbare informatie 
wordt gekeken om wat voor schip het gaat. Is het een 
passagiersschip, een vrachtschip of vissersboot bij-
voorbeeld. Ook wordt gekeken onder welke vlag het 
schip vaart en wat het volume (gross tonnage) van het 
vaartuig is. Watts toont een visualisatie van de ‘Marion’, 
een passagiersschip dat al vele keren van naam is ver-
anderd. Het kan gaan om het verbergen van de echte 

identiteit, en dat kan een indicatie zijn van criminele 
bedoelingen.
Schippers veranderden echter soms ook om andere re-
denen de naam van een schip, bijvoorbeeld vanwege de 
komst van een nieuwe eigenaar. Alleen een naamsver-
andering is dus geen reden voor alarm. ‘Het gaat om een 
combinatie van factoren. Waar komt het schip van-
daan? Als het naar Rotterdam vaart en uit een land komt 
dat bekendstaat om drugssmokkel, zoals Aruba of Ve-
nezuela, is dat een extra indicator. Met sommige sche-
pen mag je in bepaalde zones niet varen. En was de re-
derij in het verleden betrokken bij smokkel?’
Het algoritme bekijkt tevens informatie op social me-
dia. Dat lijkt geen betrouwbare bron, maar het algorit-
me houdt rekening met de betrouwbaarheid ten op-
zichte van andere databases. Watts: ‘Al die informatie 
brengen we bij elkaar en met behulp van algoritmes 
wordt berekend hoe groot de kans is op slechte bedoe-
lingen. Dan volgt er een red fl ag. Zo zoeken we de bad 
guys.’

Gedumpte olie traceren
Ook milieuorganisaties kunnen baat hebben bij het ict-
systeem. Schepen moeten van hun olie af. Kapiteins die 
daar niet voor willen betalen, lozen de olie op zee. ‘Op 
basis van de locatie van de olie, kun je met ons systeem 
terugvinden welke schepen een kandidaat-vervuiler 
zijn. Er kan dan een monster van de gedumpte olie ge-
nomen worden en dat kan vergeleken worden met de 
olie van de verdachte schepen. Zo wordt de dader ge-
identifi ceerd.’
Wat levert het ict-systeem nu voor voordelen op ten op-
zichte van de huidige systemen van douane en kust-
wacht? Volgens de onderzoeker gaat het om de integra-
tie. ‘De genoemde instanties gebruiken nu veel systemen 
naast elkaar, de operators leggen vaak de verbanden 
niet, die onze algoritmes met behulp van artifi ciële in-

MALINI WITLOX

Welke scheepsbemanning heeft minder goede bedoelingen? 

Operators kunnen handmatig een aantal schepen in de gaten 

houden, maar het is ondoenlijk om ieder schip te volgen dat op 

zee vaart. Een digitaal alternatief is in de maak.

Op zoek 
naar boeven 
op zee

Het systeem interpreteert 

niet alleen een situatie, het 

voorspelt ook de toekomst.

telligentie wel leggen. Bovendien, als je tekstuele infor-
matie omzet in beeld, kan de mens dat veel beter ver-
werken.’

Glazen bol
Het onderzoek richtte zich niet alleen op het goed kun-
nen waarnemen en interpreteren van een situatie, maar 
ook op het voorspellen van de toekomst. De onderzoe-
kers hebben een waarschijnlijkheidssysteem gemaakt 
van de bewegingen van schepen. Op basis van de koers 
en de snelheid, wordt uitgerekend waar een schip heen 
gaat. Het systeem kan bijvoorbeeld worden ingezet in 
de Zuid-Chinese Zee. Op basis van de informatie kan 

worden bepaald of een piratenschip een koopvaardij-
schip zal onderscheppen. Een patrouilleschip van De-
fensie kan er dan naar toe gaan om in te grijpen of de 
Marine kan een waarschuwing afgeven: binnen een uur 
komt een piraat in die zone, ontwijk dat gebied.
Het onderzoeksproject is in 2016 afgerond, de vraag is 
nu hoe het verder gaat. Watts hoopt op een veldtest, 
waarbij de computermodellen in de praktijk getest wor-
den. De Radboud Universiteit kijkt naar de mogelijk-
heid van een vervolgstudie in samenwerking met de 
kustwacht. Ook wordt gekeken naar commerciële ex-
ploitatie van het ict-systeem.

northern merchant

primrose

gerheim

aegean glory

maersk d

seafrance man

aleko konstantinov

pride of kent

moritz schulte
wilson skaw

palma

millis db

ocean ceres

xin van thian

longfin

autosky

a.p. moeller explorer

front driver

cityofglasgowbreeze arrow

c h s moon

toki arrow

jytte bres

sunvita

baltiyskiy 107

ds fiesta
overseas fulmar

geest trader

peter faber

ile de brehat

wilson humber

steines
fostraum

golo river
vera

osterland

humboldt rex

cec delta

baltic wind
seafrance cezanne

bourbon shagerrak

kollund

tien shan

anamcara

alba jmc

aegean glory

14.2 knots, 14.7 t
destination: rotterdam
collision potential: high
cpa: 050058.32’, 001023.57’
time to go to cpa: 29 min. 49 sec
distance to cpa: 5.8 nm
clearance distance: 291 mtrs
mmsi: 563463012
shipyard: dms
year: 2005
ex names: -
type: tanker
dwt: 109572 t
loa: 245 m
breadth: 42 m
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GCA Transport uit Moerdijk heeft 

onlangs twaalf Renault Trucks T 460 

trekkers in ADR-uitvoering in 

gebruik genomen. Het betreft 

vervanging van enkele Renault 

Trucks Premium. Sinds vorig jaar 

rijdt GCA al met tien Renault Trucks 

T. De nieuwe vrachtwagens werden 

inclusief uitgebreide Vehicle 

Hand-over training in ontvangst 

genomen. Tijdens deze training 

kregen de chauffeurs uitgelegd wat 

de verschillende functionaliteiten 

van de truck zijn. GCA is onderdeel 

van de Franse Groupe Charles André. 

De Nederlandse vestiging heeft 

circa 130 medewerkers en een vloot 

van negentig trekkende eenheden. 

GCA Transport is specialist in het 

tankvervoer van chemicaliën en 

gassen door heel Europa.

Met de levering van een Volvo FM 

koelwagen en verhuiswagen heeft 

Volvo Group Truck Center Amster-

dam de laatste twee voertuigen 

geleverd uit een totale bestelling 

van negen Volvo-trucks door 

Nippon Express Euro Cargo, 

gevestigd op Schiphol en de 

Maasvlakte.

De Truckland dealergroep is sinds 1 

juli importeur van Renders Trailers 

voor Nederland. In eerste instantie 

importeert Truckland de container-

chassis van deze Vlaamse trailer-

bouwer. In eerste instantie levert 

Truckland containerchassis 

geschikt voor 20, 30, 40 en 45-voets 

containers. Truckland telt inmiddels 

vijftien vestigingen, waarvan elf in 

Nederland, een in België en drie in 

Spanje. Het bedrijf huldigt een 

multi merk strategie. DAF speelt 

hierin een hoofdrol, maar Truckland 

verkoopt ook Fiat, Iveco, Volkswa-

gen alsmede Ginaf. 

Thermo King Transportkoeling wil 

in de binnensteden een bijdrage 

leveren aan duurzame, zero emissie 

stadslogistiek en is daarom 

toegetreden tot het initiatief 

GreenDeal Zes. Met inmiddels 

tachtig partners richt GreenDeal 

Zes zich op het onderzoeken hoe 

emissievrije bevoorrading van 

stadskernen in praktijk kan worden 

gebracht. Deelnemers aan Green-

Deal Zes testen nieuwe praktische 

logistieke oplossingen, combinaties 

van nieuwe technologieën, 

publiek-private samenwerkingen 

en aangepaste regelgeving. 

Zwaar Transport Zeeland heeft een 

nieuwe Actros 4163 8X4 SLT. De 

truck wordt ingezet voor transpor-

ten van 40 tot en met 140 ton en is 

geschikt voor een treingewicht van 

250 ton. Het is de eerste Mercedes-

Benz in het wagenpark van het 

Zeeuwse transportbedrijf. Inmid-

dels is de vierasser, gekoppeld aan 

een 3 bed 5 dieplader, al een paar 

maanden in gebruik voor het 

transport van zware constructies, 

grondverzet- en mijnbouwmachi-

nes. De Actros zal voornamelijk in 

Nederland, België en Frankrijk gaan 

rijden. Tevens zal de SLT veel zware 

constructies van en naar het haven-

gebied van Vlissingen vervoeren. 

Zwaar Transport Zeeland, gevestigd 

in Vlissingen, is een dochteronder-

neming van Jac Rijk B.V. 

Dennistrans uit het Vlaamse 

Nieuwpoort heeft een nieuwe DAF 

XF Super Space Cab met 510 pk. 

Dennis Vandeputte, zaakvoerder en 

chauffeur tegelijk, legt zich sinds 

kort volledig toe op het autotrans-

port. De DAF XF Super Space Cab 

kreeg in Oostenrijk een opbouw 

voor autotransport, zodat Dennis-

trans tegelijk zes grote personen-

voertuigen of vier bestelwagens 

kan vervoeren, maar het bedrijf 

vervoert ook motorhomes, cara-

vans, aanhangwagens, motoren, 

boten op sledes of aanhangwagen 

en jetski’s. Dennistrans rijdt nu voor 

pechverhelpingsorganisaties als 

ADAC en VAB, maar ook voor Gefco 

en constructeurs als Jaguar en Land 

Rover.

BEDRIJFSNIEUWS

Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

hual parisnirva

wisteria

lars maersk

koscierzynaunkerque

net

pride of burgundy
larkspur eemshorn

granada carrier

seafrance rodin

mielec
dania

athens star
cp venture

sider joy
cymbeline

bg antwerp

loodsboot 1

betsy s

c.

relevance

category

mmsi

imo

name

gross tonnage

flag

T polluted in the past

T collision in the past

Slimme algoritmes bekijken welke schepen een 

risico vormen. De computer analyseert en de 

operator krijgt een plaatje voorgeschoteld. 

Daarop ziet hij de informatie die bekend is. Wat 

is de naam van het schip, was het eerder 

betrokken bij vervuiling of botsingen, welke 

vlag voert het schip en wat is het identiteits-

nummer (MMSI)

De onderzoekers gebruiken alleen openbaar 

beschikbare informatie. Het gaat bijvoorbeeld 

om MaritimeTraffi c.com, waar met behulp van 

AIS-data scheepsbewegingen gevolgd worden. 

AIS (Automatic Identifi cation Sysytem) is een 

systeem dat automatisch de identiteit en de 

positie van een schip via een marifoonkanaal 

uitzendt. En het algoritme bekijkt nieuwsbron-

nen, bijvoorbeeld van Press Association en IHS 

Fairplay, een internationale website over 

scheepvaart. Bij gebruik door douane, politie of 

kustwacht kunnen deze gebruikers data van 

niet-openbare bronnen toevoegen. 

Een blok in de afbeelding bevat de informatie 

die binnenkomt, zoals naam, betrokkenheid bij 

vervuiling of botsingen in het verleden, vlag en 

MMSI. De relevante informatie wordt getoond 

in rijen, elke bron is een kolom. Het is gebrui-

kers in een oogopslag duidelijk waar de 

problemen liggen. Als de cellen dezelfde kleur 

hebben, dan geven de bronnen dezelfde 

informatie. Als er meerdere kleuren opdoemen, 

betekent dit dat er iets aan de hand is. Het 

schip staat dan in verschillende systemen 

bijvoorbeeld onder een andere naam geregi-

streerd. Alle data leiden tot observaties, die de 

operator in het plaatje kan bekijken. Is het 

schip bijvoorbeeld op zee overgeschilderd, 

bevindt het zich in een verboden gebied, heeft 

het ergens een vreemde manoeuvre uitge-

voerd? Deze informatie leidt tot een hypothese, 

bijvoorbeeld dat het schip zijn ware identiteit 

verbergt. Die hypothese krijgt een score, 

bijvoorbeeld niet waarschijnlijk of zeer 

waarschijnlijk. Op basis van de hypothese kan 

de operator ingrijpen.

Bij het project zijn onder meer de Vrije Univer-

siteit Amsterdam, de Radboud Universiteit, de 

TU Delft, de TU Eindhoven, onderzoeksgroep 

TNO-ESI en defensiebedrijf Thales betrokken.  

Watts: ‘Eindhoven hield zich met name bezig 

met het visualiseren van de informatie, de 

Radboud universiteit met kansberekening, de 

VU met informatieanalyse en Delft met 

optimalisatie van data.’

Hoe werkt het?
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Elk jaar loodsen we zo’n 90.000 schepen de 

Nederlandse en Vlaamse havens aan de Schelde in 

en uit. Aan boord is dan altijd een van onze 460 

registerloodsen. Omdat na het mijlenwerk op zee, 

het centimeterwerk in de haven volgt. Ja, de laatste 

200 meter van een reis zijn vaak hachelijker dan 

5000 mijl op zee. Want hoe loods je een schip met 

een lengte van meer dan 300 meter veilig door een 

complex en druk bevaren havengebied? Meer weten 

over het Loodswezen? Kijk op www.loodswezen.nl 

NA HET MIJLENWERK 
OP ZEE, VOLGT 
HET CENTIMETERWERK 
IN DE HAVEN.

Elk jaar loodsen we zo’n 56.000 schepen de havens 

van Rotterdam tot aan Moerdijk en Scheveningen in 

en uit. Aan boord is dan altijd een van onze 

230 registerloodsen. Omdat na het mijlenwerk op zee, 

het centimeterwerk in de haven volgt. Ja, de laatste 

200 meter van een reis zijn vaak hachelijker dan 

5000 mijl op zee. Want hoe loods je een schip met 

een lengte van meer dan 300 meter veilig door een 

complex en druk bevaren havengebied? Meer weten 

over het Loodswezen? Kijk op www.loodswezen.nl  
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Je betaalt een dollar per mijl en mag 

gerust praten met de ‘chauffeur’.

feur de schuld van.
Reken nog even mee met Otto. Van 
alle lading die in de Verenigde Sta-
ten over het land wordt vervoerd, 
gaat meer dan 70% in vrachtauto’s: 
14 miljard ton per jaar. Dat bedrag 
zal de komende jaren blijven stij-
gen, omdat de vraag naar goederen 
toeneemt en snelle afl evering steeds 
belangrijker wordt. Tegelijk rijdt 
één op de zeven trucks leeg, wat al-
leen maar bijdraagt aan de toene-
mende congestie op snelwegen. 
Zware vrachtauto’s vormen maar 
1% van alle voertuigen op de weg, 
maar veroorzaken wel 28% van de 
milieuvervuiling door het totale 
wegverkeer.

Acht doden per dag
Vrachtauto’s rijden maar 5,6% van 
alle kilometers die over Ameri-
kaanse wegen worden afgelegd, 
maar veroorzaken wel 9,5% van alle 
dodelijke verkeersongevallen. De 
laatste jaren sterven gemiddeld 
acht mensen per dag als gevolg van 
een ongeluk waarbij een vrachtau-
to is betrokken.
En de chauff eurs zelf? Die worden 
schaars. Er is nu al een tekort van 
50.000 truckbestuurders en de 
American Trucking Association 
voorziet dat dit verder oploopt tot 
150.000 in 2020, op een totaal van 

FOLKERT NICOLAI

De chauff eur wordt helemaal niet 
schaars, de chauff eur wordt over-
bodig. Over een jaar of wat staan 
robots in gelid klaar om de bestu-
ring van personenauto, taxi, be-
stelbus en truck over te nemen.

Travis Kalanick kent Anthony Le-
vandowski al wat langer. Op een 
technologieconferentie aan de 
Noord-Amerikaanse westkust, in 
2012, ontmoette Kalanick, de mede-
oprichter van Uber, Levandowski, 
die toen bij Google werkte. Levan-
dowski demonstreerde aan de deel-
nemers van de bijeenkomst een eer-
ste versie van Google’s zelfsturende 
auto. Kalanick wilde er meteen wel 
twintig kopen.
Levandowski ontried hem dit ten 
stelligste. De auto vertoont zijn 
kunsten alleen op een afgescherm-
de proefbaan voor het congresge-
bouw, waarschuwde hij. Zonder 
voetgangers, want die herkent hij 
niet. De Google-ingenieur wilde 
zijn geesteskind voor geen prijs de 
vrije teugel geven. ‘Als je er voor 
gaat staan, rijdt-ie zo over je heen.’
Dit voorjaar kwam het tot een in-
tensief contact tussen Uber-top-
man Kalanick, de schrik van de re-
guliere taxiwereld, en Levandowski, 
die inmiddels Google had verlaten 
om Otto te helpen oprichten. Otto 
is een ‘start-up’, opgericht door ver-
nuftelingen die hun sporen hadden 
verdiend bij onder meer Google, 
Tesla en Cruise Automation. De 
ontwikkeling van het zelfrijdende 
voertuig ging hun niet snel genoeg 
en Otto moest daar nú, niet over 
tien jaar, verandering in brengen.

Nachtelijke wandelingen
Kort na de oprichting van Otto kon 
men Kalanick en Levandowski re-
gelmatig aantreff en in de straten 
van San Francisco, waar de ingeni-
eurs samen lange nachtelijke wan-
delingen maakten om over de be-
spoediging van het ‘autonome 
rijden’ van gedachten te wisselen. 
De ingenieurs wisten het goed ge-
maakt. Otto kon beter onderdak 
zoeken bij Uber. Het bedrijfje, waar 
toen veertig mensen werkten, zou 
dan zijn markt voor technieken die 
ook van bestaande personen- en 
vrachtauto’s zelfsturende robots 
maken, enorm uitbreiden.
En omgekeerd haalde Uber, dat zich 
zelf ook op deze markt wilde stor-
ten, de broodnodige kennis in huis 
in zijn concurrentiestrijd met Goog-
le en andere aanbieders van syste-
men voor autonoom rijdende au-
to’s. Daarmee gewapend wil Uber 
niet alleen in het wegverkeer, maar 
met name ook in het vrachtvervoer 
over de weg een grote speler wor-
den.
De overname is onlangs een feit ge-
worden. De aandeelhouders van 
Otto kunnen op hun bankrekenin-
gen een bijschrijving van in totaal 
680 miljoen dollar tegemoet zien. 
Dat is namelijk de prijs die Uber vol-
gens insiders over heeft voor het 
onderneminkje, waar nu zo’n ne-
gentig mensen werken. Het lijkt een 
aardig bedrag, maar het is slechts 1% 
van de huidige waarde van Uber 
zelf. En zo kon Kalanick het heuglij-
ke nieuws op de Uber-website aan 
zijn medewerkers melden, in dat ty-
pische jargon waarmee concerntop-
mannen hun wapenfeiten etaleren. 
‘I’m excited to announce...’, enzo-
voort.

De negentig Otto-mensen worden 
er geen van allen slechter van, mits 
ze aan boord blijven van het bedrijf 
en het gestelde doel – snelle en 
marktrijpe introductie van syste-
men voor zelfsturende vrachtauto’s 
die ook in bestaande trucks zijn in 
te bouwen – weten te halen. Ze de-
len dan collectief voor één vijfde 
mee in de daarmee door Uber te be-
halen winst. Dat belooft meer dan 
een boterham met pindakaas, maar 
het doel moet natuurlijk nog wel 
worden gehaald.
Daarvoor moeten we, weg van de 
Amerikaanse West Coast, naar 
Pitts burgh, een wat verkommerde 
industriestad in Pennsylvania, aan 
de oostkant van de States. Pitts-
burgh is tegelijk een broeinest van 
innovaties. Heel wat ingenieurs in 
de robotica, ook die voor verkeer en 
vervoer, hebben een daarin gespeci-
aliseerde studierichting van de Car-
negie Mellon University gevolgd en 
zich daarna verspreid naar de Goog-
le’s, de Tesla’s, de General Motors 
en andere aanbieders van systemen 
voor het autonome rijden.

Taxiproef
Van het stadsbestuur van Pitts-
burgh heeft Uber – ‘I’m excited’, zou 
de topman zelf zeggen – gedaan ge-
kregen dat in de binnenstad een 

proef mag worden genomen met 
zelfsturende taxi’s die de consu-
ment met de Uber-app kan bestel-
len. De taxiklant treft in de auto nog 
wel een bestuurder van vlees en 
bloed aan, want dat is wettelijk ver-
plicht, maar die bestuurder houdt 
zijn handen losjes op het stuur en 
bemoeit zich niet met gas- en rem-
pedaal. Voor Kalanick is dit een gro-
te overwinning.
Google, door sommige experts be-
schouwd als marktleider in het au-

tonome rijden, neemt immers al en-
kele jaren zulke proeven en Ford wil 
zich met zelfsturende auto’s indrin-
gen in de markt die Uber heeft ont-
wikkeld voor door meer mensen ge-
deelde taxi’s. Tesla Motors heeft 
een nieuwe, geheel verbeterde ver-
sie van de cruise control in de aan-
bieding, die de auto volautomatisch 
op snelwegen kan besturen. De 
combinatie die Uber nu in Pitts-
burgh mag beproeven – een taxi die 

zichzelf bestuurt en her en der in de 
stad passagiers oppikt om ze, via de 
door Uber-algoritmen bepaalde 
slimste route, op het gewenste 
adres af te leveren – is nog niet ver-
toond. Je betaalt een soepele dollar 
per mijl en je mag gerust praten met 
de ‘chauff eur’, want de auto doet 
het werk.
Door de acquisitie van Otto wil 
Uber de volgende droom laten uit-
komen: zelfsturende trucks. Otto, 
waar Anthony Levandowski en Lior 

Ron in de lente van dit jaar de op-
richters waren, uit zich daarover 
zelf in bevlogen bewoordingen. Op 
de 220.000 Amerikaanse ‘highways’ 
rijden 4,3 miljoen vrachtauto’s 
rond. Ze zijn, net als die highways 
zelf, een krachtig symbool van het 
Amerikaanse goederenvervoer. 
Maar die vrachtauto’s veroorzaken 
volgens Otto ook een onaanvaard-
baar groot aantal dodelijke ongeval-
len en daar is bijna altijd de chauf-

De robottruck heet 

TECHNIEK  Uber denkt chauffeurs 

snel overbodig te maken

Met zelfrijdende trucks wordt volgens Otto, dat nu door Uber is overgenomen, het Amerikaanse wegtransport uiteindelijk ook een stuk veiliger. Foto: Otto

Otto
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Ook met uw tweet in de 

krant? Met #NTnl springt u 

meer in het oog. Blijf op de 

hoogte en volg deze krant 

op twitter.com/ntnl

Jaarlijkse opening van het 

studiejaar start met een 

bijdrage van Allard Caste-

lein: “Zonder mensen geen 

haven.” @STCGroupNL 

NVB organiseert op 6 

oktober met kennispartners 

de Masterclass ‘De duurza-

me haven van de toekomst’ 

http://havens.binnenvaart.

nl/duurzamehaven

@HavensNL  

Wanneer stopt deze 

waanzin aan grens Rekkem? 

@TLNnieuws #febetra onzin 

controle aan Belgisch-

Franse grens.

@ZeemanTransport  

Exclusieve primeur voor 

Transport Compleet 

Gorinchem. New Generati-

on Scania te bewonderen. 

http://bit.ly/2bPJ4HZ

@ScaniaNederland 

Een Volvo truck haalt 

276km/u. Zie hoe dat kan:    

http://bit.ly/IronVolvo

@Transportchauff  

The OEEC Program 2016 is 

complete! Download the 

complete program as a PDF 

here: http://bit.ly/2byOZ6d

@navingooe  

Weer een leuk klusje, 

transport van zee naar 

Keppel @kotugsmit pic.

twitter.com/v95ap6RnKX

@jellevanranden  

Eerste Dronehaven van 

Nederland in Rotterdam 

http://goo.gl/fb/G8dr7V

@MaritiemNieuws 

 Het opvallendste nieuws 

van Rik Pek, Broekman 

Logistics 

 Bedrijven Antwerpse 

haven willen logistieke 

informatie bundelen 

 Antwerpen en Zeebrugge 

bezegelen havensamen-

werking

 Allseas: ‘Alles werkte 

volgens plan’ (+foto’s)

 Snelle uitbreiding komt 

UASC duur te staan

 ‘Kont’ crasht tijdens 

testvlucht 

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

momenteel 1,6 miljoen beroeps-
chauff eurs.
Voor zelfsturende vrachtauto’s zijn 
de doelstellingen van Uber/Otto 
voorlopig iets minder verstrekkend 
dan voor het wegverkeer. Hoewel? 
Uber verwacht dat een chauff eur al 
binnen enkele jaren een stad kan 
uitrijden, het voertuig op de grote 
weg kan sturen en de besturing dan 

geheel uit handen kan geven. Zelf 
kan de menselijke bestuurder zich 
dan te ruste begeven totdat de truck 
hem/haar met een indringende 
pieptoon verwittigt dat de bestem-
ming in beeld komt en hij/zij de 
macht weer over het stuur moet ne-
men. U ziet dit op het traject Rotter-
dam-Zwolle voorlopig niet gebeu-
ren? Uber wel. Nu ja, tussen pakweg 

Miami en Montgomery (Alabama) 
dan eerst maar.

Veiliger
Voor Uber en het nieuwe, kleine 
maar slimme dochtertje Otto – hoe 
kun je een meisje zo noemen? – 
staat vast dat zelfsturende voertui-
gen, waaronder zeker ook bestel-
busjes en vrachtauto’s, veiliger 

Test met een 

zelfrijdende auto 

in innovatie-

broeinest 

Pittsburgh.

Foto: Uber

rijden naarmate meer gegevens 
over hun rijgedrag worden ver-
werkt en daarmee de software 
kan worden verfi jnd. Dat kan snel 
gaan. Camera’s, sensoren en gps 
brengen in combinatie een macht 
aan data voort. De Google-truc, 
waarmee je elke baksteen van een 
huis haarscherp in beeld kunt 
krijgen, is in minder dan geen tijd 
te vertalen in soortgelijke trucs 
om de actuele staat van een weg, 
de markering, mankementen in 
het wegdek en andere obstakels 
correct, tot op een duimbreedte, 
te registreren. En moderne sen-
soren zorgen er wel voor dat het 
voertuig een plotseling overste-
kende voetganger of loslopende 
hond niet alleen herkent, maar 
zelf tot stilstand komt. Als een 
heer/dame in het verkeer.
De techniek schrijdt niet voort, ze 
vliegt. Ja, er zijn kinderziektes. 
Een ‘bestuurder’ van een autono-
me Tesla-auto overleed bij een 
botsing met een vrachtauto die hij 
noch zijn voertuig tijdig had waar-
genomen. Uber-topman Kalanick 
heeft tandenknarsend kennis ge-
nomen van het incident. Het moet 
beter, zal hij hebben gedacht. Dat 
hoeft niet lang te duren. Een typi-
sche Europeaan denkt dan: ty-
pisch Amerikaans.
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22 De Praktijk

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 

excursies. 

• 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. De vierde editie staat in 

het teken van nieuwe concepten. 

Waar liggen kansen voor de scheeps-

werven? 

• 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

BELONING  Weekje weg voor chauffeurs in eigen resort Waberer’s

Wegvervoerder wordt hotelier

Conclusie van de Hongaarse premier Viktor Orbán: ‘Het blijkt mogelijk om personeel als mensen te behandelen.’ Foto: Károly Árvai

Komende jaren wordt nog 50 miljoen 

euro in het complex geïnvesteerd.

in een wereld die snel veranderde. 
In 1994 greep Wáberer met een 
groep medemanagers zijn kans. Ze 
privatiseerden Volán Tefu, een con-
cernonderdeel dat zich op het weg-
vervoer toelegde, reorganiseerden 
het grondig en voegden als activiteit 
ook de logistiek toe.
Toen Volán Tefu rijp was gemaakt 
voor de toekomst, volgde een aantal 
overnames, waaronder, in 2002, die 
van Hongarocamion, een ander 
voormalig staatsbedrijf dat, in de 
steeds vrijere transportmarkt, op de 
rand van het faillissement was ko-
men te staan. In 2003 werd het tijd 
de naam van de grote man achter de 
vernieuwde groep, die van György 
Wáberer, op de gevels en de vracht-
auto’s te zetten. Het accentje op de 
eerste a verdween daarbij, want dat 
was te lastig voor buitenlanders. En 
er werden een apostrof en een s toe-
gevoegd om het bedrijf een interna-
tionale uitstraling te geven, in een 
wereld waarin het Engels meer en 
meer de overhand kreeg.
Want Wáberer had en heeft interna-
tionale ambities en heeft die sinds 
2004 in hoog tempo verwezenlijkt. 
Het bedrijf vertoonde zich steeds 
meer in het Europese bilaterale ver-
voer, waarin het, ook tijdens en na 
de crisis van 2007/2008, wist door 
te groeien terwijl menige concur-
rent er niet onderuitkwam te sane-
ren en te krimpen, om groter onheil 
af te wenden. Er kwamen Wabe-
rer’s-organisaties in een toene-
mend aantal landen buiten Honga-
rije, zoals Roemenië, Slowakije en 
Polen.

Komisch
Vooral de laatste jaren opende het 
bedrijf vestigingen in westelijker 
gelegen landen, zoals Groot-Brit-
tannië, Frankrijk en Duitsland. Re-
cent kwam er ook een afzonderlijke 
Benelux-vestiging, omdat hier een 
zich sterk ontwikkelende markt 
voor Waberer’s ligt. En onlangs 
werd een vestiging in Keulen toege-
voegd, met het oog op de vele klan-
ten in het Duitse Ruhrgebied. Dage-
lijks kiezen duizenden vrachtauto’s 
met het vrolijke Waberer’s-zonne-
tje hun routes door het oosten én 
westen van het werelddeel.
Dat leidt tot taferelen die eerder 
komisch zijn dan dat ze meteen op 
sociale dumping zouden duiden. 
Afgelopen jaar, vlak voor Kerst, 
bleek een weide bij Opglabbeek in 
Belgisch Limburg te zijn volgepar-
keerd met vrachtauto’s van Wabe-
rer’s. Vakbond ABVV-BTB zag hier 
onmiddellijk een staaltje van soci-
ale dumping in en de federale

FOLKERT NICOLAI

György Wáberer als sociaal be-
wogen ondernemer? Het is even 
wennen. De scheidende topman 
van Waberer’s staat zeker niet te 
boek als asociaal. Maar elke dag 
laat hij wél vele duizenden laag-
betaalde Hongaarse en andere 
Oost-Europese chauff eurs ver-
trekken op lange internationale 
ritten, waardoor ze vaak vele we-
ken achtereen ver van huis zijn. 
En wat gebeurt er nu? György 
Wáberer opent voor zijn perso-
neel een heus ‘resort’ aan het Ba-
latonmeer. 
 
De meer dan vierduizend chauf-
feurs en hun gezinnen zijn elk jaar 
welkom voor een relaxweekje aan 
de boorden van het meer, waar ze 
tegen soepele tarieven van de aan-
wezige attracties gebruik kunnen 
maken. Er zijn ook medische voor-
zieningen. Waberer’s telde omge-
rekend twee miljoen euro neer 
voor het ‘Waberer’s Club Hotel’. 
De komende jaren wil het bedrijf 
nog eens bijna vijftig miljoen euro 
investeren in het complex en de 
grond er omheen. Bij de plechtige 
opening, die onlangs plaatsvond, 
oogstte de ondernemer veel lof 
van de Hongaarse premier, Viktor 
Orbán. ‘Het blijkt mogelijk om 
personeel als mensen te behande-
len en zo met ze om te gaan dat ze 
tijd krijgen om te herstellen.’ Or-
bán werd zelfs herinnerd aan de 
‘sfeer van vervlogen tijden’.
Hij zal hebben bedoeld dat de men-
selijke omgang vroeger minder ge-
haast was en men eerder geneigd 
was elkaar te ontzien. In zijn jonge 
jaren, in de nadagen van de Sovjet-
tijd, was hij een voorvechter van de 
democratie en terugtrekking van de 
Sovjet-troepen. Maar van Orbán is 
ook bekend dat hij tegenwoordig 
weer een zekere hang heeft naar het 
autoritaire en dat hij het bijvoor-
beeld goed kan vinden met Vladi-
mir Poetin. Zijn compliment aan 
het adres van Wáberer, met die 
‘sfeer van vervlogen tijden’, doet 
dus wel een heel klein beetje dubi-
eus aan.

Ambities
Bij György Wáberer is van een hang 
naar vroeger nooit veel te bespeu-
ren geweest, hij is juist een grote 
veranderaar. Na zijn technische 
studie trad hij in dienst van het 
Hongaarse staatsbedrijf Volán, een 
in 1948 opgerichte conglomeraat, 
dat het in de jaren na de val van de 
Muur moeilijk meer kon bolwerken 

overheid liet vervolgens haar in-
spectiediensten uitrukken naar 
Opglabbeek. Wat bleek? Waberer’s 
had van een boer een lap weide-
grond gehuurd en volgezet met 
tweehonderd keurig afgeparkeerde 
trucks. De chauff eurs ervan wer-
den met toerbussen naar Honga-
rije vervoerd om de feestdagen bij 
hun familie te kunnen doorbren-
gen. ‘Niets aan de hand’, conclu-
deerde de voor fraudebestrijding 
verantwoordelijke Belgische mi-
nister, Bart Tommelein.
Dezelfde operatie voerde Waberer’s 
ook uit in Nederland, maar dat werd 
Rijkswaterstaat toch te gortig. Di-
verse verzorgingsplaatsen langs de 

snelwegen stonden vol vrachtauto’s 
van Waberer’s. Bij Rijkswaterstaat 
vroegen ze zich zelfs even af of het 
Hongaarse bedrijf misschien in 

moeilijkheden verkeerde. Toen 
bleek van niet, constateerde de 
dienst niet ten onrechte dat zulke 
verzorgingsplaatsen bedoeld zijn 

voor kortparkeerders en niet voor 
dagenlang gebruik door één bedrijf. 
Andere chauff eurs kunnen nu geen 
plekje vinden, rijden daarom maar 

door, wat tot fi les kan leiden en de 
veiligheid niet bevordert, zo luidde 
het oordeel.
Noodlijdend is Waberer’s zeker 
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De Amerikaan 

Doug Brittin, 

sinds 2013 de 

secretaris 

generaal van de 

mondiale 

luchtvrachtor-

ganisatie TIACA, 

stapt aan het eind van dit jaar op. 

Een aparte werkgroep onder 

leiding van directeur Sebastiaan 

Scholte van Jan de Rijk gaat zich 

nu buigen over een opvolger. 

Brittin blijft aan als adviseur bij de 

internationale belangenbeharti-

ger nadat een nieuwe secretaris 

generaal is benoemd. 

Peter de Graaf 
(38) is per 1 

september 

directeur 

Informatie & 

Technologie bij 

Portbase. Hij 

volgt de 

huidige IT-directeur, Willem van 
Groenland, op, die in oktober 2015 

ad-interim is aangesteld. Onder 

zijn regie werd een verdere 

professionalisering ingezet en 

groeide Portbase in zijn rol als 

centrale verbinder van maritiem 

logistieke partijen.

Jochen Müller 

(52), een 

ervaren 

logistiek 

manager, zal 

binnenkort 

toetreden tot 

het Dachser 

team. Vanaf 1 oktober zal hij als 

overgangsperiode werken aan de 

ontwikkeling van projecten. Op 1 

januari 2018 zal hij de functie van 

Thomas Reuter als Chief Operati-

ons Offi cer (COO) van het 

business fi eld Air & Sea Logistics 

overnemen. Reuter zal tot zijn 

pensioen op 31 december 2017 

aanblijven als hoofd Air & Sea 

Logistics in de raad van bestuur. 

Müller trad in 2011 toe tot de raad 

van bestuur van Schenker 

Deutschland AG, waar hij 

verantwoordelijk was voor de 

luchtvracht en de sales van de 

divisie Air & Sea van Centraal-

Europa, evenals de logistiek voor 

wereldwijde verhuizingen, 

beurzen en sportevenementen. 

Hiervoor leidde Müller als CEO 

van Schenker de Britse landenor-

ganisatie, waar hij verantwoorde-

lijk was voor de land-, lucht- en 

zeevracht evenals voor de 

beursactiviteiten. 

De aandeelhouders van PitPoint 

hebben Peter Goedvolk (Total en 

Argos) en Michiel Muller (Tango) 

als nieuwe commissarissen 

benoemd. Beiden hebben hun 

sporen in de brandstoffenmarkt 

ruimschoots verdiend. PitPoint 

maakt schone brandstoffen 

bereikbaar. Daarom investeert het 

bedrijf in de productie van 

Groengas/CNG en opent het 

nieuwe tankpunten. 

Peter Gerber 
(52) blijft voor 

nog eens vijf 

jaar bij Lufthan-

sa Cargo. 

Gerber, die er 

onlangs een 

ingrijpende 

reorganisatie initieerde, heeft 

voor een tweede periode bijgete-

kend. De eerste loopt af in het 

voorjaar van 2017. De topman 

blijft nu tot april 2022 Lufthansa 

Cargo leiden. Gerber is sinds mei 

2014 hoofd van Lufthansa Cargo. 

Daarvoor was hij directielid van 

Lufthansa Passenger Airlines.

PERSONALIA

nieuwsbladtransport.nl/informatie/mensen

niet, al moest vorig jaar met een 
voor dit bedrijf wat bescheidener 
groeicijfer van 5,3% genoegen wor-
den genomen. De omzet steeg naar 
522,5 miljoen euro. De operationele 
winst nam met 3,1% toe tot 69,3 mil-
joen euro. Voor Waberer’s begrip-
pen was dat allemaal niet spectacu-
lair. Dat kwam vooral door de 
vluchtelingencrisis. Op steeds meer 
plaatsen in Europa kwamen de 
Hongaren nieuw ingevoerde grens-
controles tegen. Het bedrijf onder-
vond ook een toenemend tekort aan 
ervaren chauff eurs.
Sinds vijf jaar is Waberer’s in meer-
derheid in handen van een externe 
investeerder. Mid Europa Partners 

kocht in 2011 aandelen bij en kwam 
zo aan een belang van 57,54%, ter-
wijl de rest in handen was van Gy-
orgy Wáberer en enkele medema-
nagers. Eind vorig jaar moest het 
bedrijf melden dat een geplande 
beursgang ‘wegens de huidige 
marktomstandigheden’ werd uit-
gesteld. Eind juni dit jaar liet op-
richter Wáberer zich uitkopen 
door Mid Europa Partners, dat zo-
doende zijn belang verhoogde tot 
97,1% en de onderneming feitelijk 
geheel overnam.

Afscheid
Wáberer, die er inmiddels vijfen-
dertig jaar bij het bedrijf en de 

voorgangers daarvan op had zitten, 
kondigde zijn afscheid aan en 
droeg het stokje geleidelijk over 
aan Ferenc Lajkó, al jarenlang de 
tweede man aan de top van het 
concern.
Wáberer zal zich zeker nog eens in 
‘zijn’ hotel aan het Balatonmeer 
vertonen, want de tarieven in dit 
resort zijn zeker voor hem meer 
dan betaalbaar. Misschien kan hij 
een keten van kleinere resorts 
langs de Europese snelwegen bou-
wen, met voldoende parkeerplaat-
sen voor de eigen Waberer’s-auto’s 
en die van derden. En restaurants 
waar goulash hoog op het menu 
staat.
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24 De Marge

Leon Overdulve, 
directeur OOS International, 
in de PZC.

De opening van 
ons nieuwe kantoor 
wordt iets magisch.

QUOTE VAN DE WEEK

van
kantoor
agisch.

DE WEEKD

COLUMN

Er komen waarschijnlijk acties bij KLM. Het actiemodel is 
voorlopig ‘stiptheid’. Voor elke start en landing moet de lengte 
van de baan nauwkeurig worden opgemeten. De checklist 
wordt in alle rust twee keer afgewerkt, hetgeen een uurtje of 
zes kan duren. Voor vracht wordt een zogeheten weegplicht-
plus ingevoerd. Dit houdt in dat de container die bij de afhan-
delaar is geconsolideerd voorafgaande aan de belading van het 
toestel weer wordt uitgepakt om elk element van de lading te 
wegen teneinde het totale gewicht te kunnen bepalen. Daarna 
moet de container andermaal worden ingepakt, waarna de 
stipte procedure opnieuw van toepassing is. Na enkele dagen 
is de lading bloemen verlept en kan van luchtvervoer worden 
afgezien.

Dreigt een Tyrannosaurus rex, of althans het voorwereldlijke 
gebeente van dit dier, uit de States te worden ingevlogen, dan 
moet om te beginnen worden bepaald of het bij deze lading-
soort het brutogewicht betreft, het nettogewicht of slechts 
het tarra. Dit is een moeilijk te beantwoorden vraag, want de 
beenderen zijn tot op zekere hoogte payload, maar waar is de 
rest ervan, het vlees van Trix, gebleven? Het advies van pale-
ontologen moet op dit punt worden ingewacht en er kunnen 
verscheidene weken overheen gaan voordat hun oordeel op 
tafel ligt, omdat zij bij hun onderzoek met uiterste stiptheid te 
werk gaan.

Er wordt nauwlettend toegezien op de ladingzekering, omdat 
je wilt voorkomen dat het beest op een onbewaakt ogenblik de 
cabine komt inlopen. Dat is immers ook de standaardproce-
dure bij het luchttransport van olifanten, dressuur- en spring-
paarden en, iets macaberder, dat van lijkkisten. Er dient te allen 
tijde te worden voorkomen dat graaf Dracula, in den vreemde 
op transport naar Schiphol gezet, in het nachtelijk duister bo-
ven de Atlantic aan zijn zes planken weet te ontsnappen en op 
het bovendek de helft van de stewardessen in heur halzen bijt.

Op een dag doet KLM een aantrekkelijk loonbod, waarop de 
leden van de bond gretig ingaan. Op de vrachtplatforms her-
neemt het normale leven zijn gang. Dolfi jnen voor Harderwijk 
gaan naat Pieterburen, sperziebonen uit Kenia naar Naturalis 
in Leiden en graaf Dracula wonderwel naar Transsylvanië. Op 
het bondskantoor belanden de voeten op de tafel. Zo, zeggen 
de bestuurders, een stiptheidsactie was voldoende. Een echte 
staking was niet nodig.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Tyrannosaurus rex

Het Amerikaanse over-
slagbedrijf Ceres gaat 
defi nitief de Amster-
damse stuwadoor 
Combined Terminals 
Amsterdam (CTA) 
overnemen. Donder-
dag werd overeenstem-
ming bereikt tussen 
Ceres en het Gemeen-
telijk Havenbedrijf Am-
sterdam, de curatoren, 
de ondernemingsraad 
en de vakbonden over 
de overname en de huurvoorwaarden 
voor het terrein en opstallen. Bijna 
alle betrokkenen zijn verheugd over 
het feit dat de deal rond is.
‘Het zijn lange onderhandelingen 

20 JAAR GELEDEN IN NIEUWSBLAD TRANSPORT

Overname CTA door Ceres rond
7 september 1996

rvoorwaarden

Volgens Dalmeijer is 
CTA goed af met deze 
nieuwe moeder. ‘We 
hadden investerings-
plannen en die gaan 
we doorzetten. Er ko-
men acht mensen bij, 
meneer De Regt die 
ad interim algemeen 
directeur was, blijft 
bij CTA, allemaal po-
sitieve zaken’, aldus 
Dalmeijer, die wel 
moeite heeft met het 

plan van Ceres om, net als bij alle 
andere Ceres-bedrijven, de naam 
van het bedrijf met Ceres te laten 
beginnen. ‘CCTA; dat wordt hakke-
len.’

geweest. Bijna een jaar hebben we 
met elkaar gesproken. Maar nu zijn 
alle partijen zeer gelukkig met dat 
wat bereikt is’, stelt commercieel 
directeur D. Dalmeijer van CTA.
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klinkt. In de eerste plaats gaat het 
om een enorme oppervlakte, de 
schattingen lopen uiteen van twin-
tig tot 400 keer Nederland, maar 
het is ook geen kwestie van wat 
stukken plastic uit het water schep-
pen. Door de invloed van onder 
meer zonlicht, zout en golfslag is 
het grootste deel uiteengevallen tot  
microscopisch kleine deeltjes. 
Maar in de tussentijd heeft zich een 
verrassende ontwikkeling voorge-
daan. Amerikaanse oceanologen de-
termineerden een paar jaar geleden 
honderden soorten microben op 
het plastic, waaronder een aantal 
die niet eerder waren ontdekt. Niet 
uit te sluiten valt dat sommige daar-
van plastic kunnen verteren. In  dat 
geval moet gevreesd worden dat de 
baaihaai nog jaren veroordeeld 
blijft tot zijn sinaasappeldieet.

ROB MACKOR

De ‘Waste Shark’, oftewel ‘baai-
haai’, maakt dit weekend op de 
Wereldhavendagen zijn opwach-
ting in de Rotterdamse haven.
 
Het apparaat, ter grootte van een 
personenwagen, is een vondst van 
Richard Hardiman van RanMarine. 
Hij bedacht een volautomatische 
varende stofzuiger, die via een in-
laatopening aan de onderkant zo’n 
500 kilo zwerfvuil kan opslurpen.
Hij heeft al een contract op zak om 
nog dit jaar vier van deze baaihaaien 
in de haven uit te zetten. Tijdens de 
Wereldhavendagen wordt de eerste 
in de Rijnhaven losgelaten om er, bij 
wijze van demonstratie, sinaasap-
pels te verorberen.
Dat is niet meer dan een opstapje 

naar het echte werk. Hardimans ei-
genlijke doel is het opruimen van de 
beruchte ‘plastic soep’, die zich ver-
zamelt in ringvormige gebieden 
(gyres) in onze oceanen. De baai-
haai zal nog heel wat sinaasappel-
tjes moeten eten voor hij die aan-
kan, want het gaat om gigantische 
hoeveelheden drijvende  troep.
Het zou zomaar honderd miljoen 
ton of meer kunnen zijn, alleen al in 
de North Pacifi c Gyre. Daar verza-
melt zich afval dat afkomstig is van 
de Noord-Amerikaanse westkust en 
de Aziatische oostkust. Er zijn aan-
wijzingen dat zich in de andere vier 
gyres (één in de Atlantische, twee in 
de Indische Oceaan en nog één in de 
zuidelijke Pacifi c) soortgelijke 
‘kunststofarchipels’ vormen.
Het opruimen zal waarschijnlijk 
een stuk lastiger zijn dan het zo 

ROTTERDAM  Eerste proef in Rijnhaven met sinaasappels

De varende stofzuiger beleeft zijn première tijdens de Wereldhavendagen. Foto: RanMarine

Haai op plasticdieet
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