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EXPORT  IT-systemen werken nog lang niet vlekkeloos

TOBIAS PIEFFERS

De invoering van de weegplicht is 
helemaal niet soepel verlopen, 
zeggen expediteurs. Ook nu de 
ergste chaos achter de rug is, be-
draagt de extra administratietijd 
nog een uur per persoon per dag.  

De voornaamste kritiek richt zich 
op de communicatie van het geveri-
fi eerde brutogewicht, de zoge-
noemde verifi ed gross mass (VGM).   
‘De eerste twee weken waren heel 
erg rommelig’, zegt Norma Schoon-
dorp van Transtar International 
Freight. ‘De rederijen waren niet 
goed voorbereid en ook het systeem  
van Inttra (een elektronisch infor-
matiesysteem dat in verbinding 
staat met 54 reders en NVOCC’s, 

De weegplicht is op 1 juli ingegaan. 
Sindsdien moet voor elke export-
container een geverifi eerd brutoge-
wicht worden opgegeven. Dat moet 
de veiligheid aan boord van schepen  
vergroten, want in de praktijk klop-
ten de gewichten vaak niet. 
Voorafgaand aan de invoering be-
stonden er grote zorgen over de ge-
volgen van het nieuwe beleid. Veel 
landen en rederijen hadden een 
maand voor de invoering van de re-
gelgeving hun zaken nog altijd niet 
op orde, waardoor er gevreesd werd 
voor chaos in de havens. Die chaos 
is volgens terminaloperators niet 
ontstaan. Vlak na de invoering be-
richtte APM Terminals dat de in-
voering probleemloos was verlo-
pen. Menig expediteur heeft dat 
anders ervaren, zo blijkt nu. 

kema van Akomar Shipping. ‘Het 
nadeel daarvan is dat elke rederij 
dat op zijn eigen manier heeft inge-
richt, waardoor er veel administra-
tief werk is bijgekomen. Het zou 
mooi zijn als er toch een koppeling 
met Portbase kan worden gemaakt. 
De exportdocumenten klokken we 
daar ook in, dus waarom kan de 
VGM er dan niet bij?’

Rekenmethode
Expediteurs geven desondanks 
goed gevolg aan de regelgeving, 
vindt general manager Frank Nie-
bling van groupeur Cleve & Zonen 
in Rotterdam. ‘Wij maken gebruik 
van methode 2 , de rekenmethode. 
Dat werkt goed omdat de medewer-
king vanuit de markt goed is’, zegt 
hij, doelend op de expediteurs. 

red.) werkte niet vlekkeloos.’ 
Transtar kreeg 500 dollar boete om-
dat de VGM voor een container niet 
zou zijn aangeleverd en de contai-
ner daardoor bleef staan. ‘Dat had-
den wij wel gedaan, maar door een 
fout in het IT-systeem tussen Inttra 
en de reder was dat gewicht niet 
goed doorgekomen’, zegt Schoon-
dorp. Transtar heeft een bezwaar 
tegen de boete ingediend. 
Of er zich meerdere van deze pro-
blemen hebben voorgedaan is niet 
bekend. Inttra was niet bereikbaar 
voor commentaar.
Een veelgehoorde klacht is dat de 
VGM-administratie zo tijdrovend 
is. Dit loopt volgens verschillende 
bedrijven op tot één of twee uur per 
dag. ‘Wij gebruiken de kanalen van 
de reders zelf ’, zegt Robert-Jan Fok-

Illustratie: Edward Ouwerkerk

Weegplicht kost uren 
extra administratietijd

Vlaamse controleteams heb-

ben sinds 1 april 27 boetes van 

duizend euro uitgedeeld aan 

Nederlandse vrachtwagen-

chauffeurs, omdat ze de regels 

rondom de kilometerheffi ng 

overtraden. Nederland neemt 

hiermee de derde plek in, blijkt 

uit cijfers van de Vlaamse Belas-

tingdienst. Roemeense truckers 

voeren de lijst aan met 31 boe-

tes, gevolgd door Belgen (29), 

Nederlanders, Fransen (17), Polen 

(16) en Duitsers (15). Mobiele 

teams schreven in totaal 151 

boetes uit aan chauffeurs bij wie 

het ‘tolkastje’ ontbrak of niet op 

orde was.

Vlaamse tolboetes 
voor NL-truckers
WEGVERVOER

Een binnen-

schipper mag 

sinds kort of-

fi cieel zijn auto 

van zijn schip 

op de terminal van APMT2 afzet-

ten, maar moet daarvoor 75 euro 

betalen. Volgens de stuwadoor 

is die vergoeding noodzakelijk 

omdat die handeling ‘het ope-

rationele proces verstoort’. De 

schipper moet vooraf per e-mail 

een aanvraag indienen en moet 

de heffi ng per pin afrekenen. 

75
Schipper betaalt 
voor afzetten auto

TNT Innight, ooit de nacht-

expresdochter van TNT, gaat 

als merknaam verdwijnen nu 

het bedrijf twee weken terug 

is overgenomen door Innight 

Express Germany. Innight biedt 

voortaan al zijn nachtelijke 

expresdiensten aan onder de 

naam NOX Nachtexpress, waar-

bij het Latijnse woord ‘nox’ ook 

al staat voor nacht. De naamge-

ving is dus eigenlijk een beetje 

dubbelop. Bij Innight Express 

staan de Keulse ondernemers 

Georg en Joachim Kierdorf aan 

het roer. 

TNT van de gevel bij 
expresbedrijf
NACHTTRANSPORT
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COMMENTAAR

In spanning kijken analisten en aandeelhouders uit naar 12 
augustus, de dag dat Maersk de halfjaarcijfers publiceert. Ver-
wacht wordt dat het bedrijf als geheel een verlies zal laten zien, 
maar spannend is nog wat de contanierdivisie heeft gedaan. 
Wordt het een rampzalig resultaat of heeft de rederij wonderen 
weten te verrichten aan de kostenzijde?

Dusver hebben vier rederijen hun kwartaalcijfers gepubliceerd: 
MOL, NYK, “K” Line en OOCL. De beweging van het resultaat 
is bij alle vier hetzelfde. Volumes omhoog, omzet en winst naar 
beneden.

De oorzaak voor die beweging is inmiddels wel bekend: er zijn 
te veel schepen. Er zijn zelfs zo veel schepen dat aan het begin 
van het piekseizoen van de Aziatische export, die dit jaar ove-
rigens relatief zwak is, er meer dan vier maal zoveel scheeps-
capaciteit is opgelegd dan vorig jaar. Bovendien beperkt het 
opleggen zich niet meer tot de kleinere schepen, maar worden 
er ook grotere schepen uit de vaart gehaald. Ondertussen blijft 
er nieuwe capaciteit de markt opkomen. 

Uit een analyse van Drewry blijkt dat de groei van de vloot eind 
dit jaar zeven procentpunt boven de groei van de vraag ligt, 
terwijl dat in 2012 en 2014 maar 1 tot 2 procentpunt was. Het 
gat wordt dus groter. 

Rederijen beseff en dat het tijd voor actie is. Volgens cijfers van 
Drewry groeit de vloot dit jaar ‘maar’ met 3,2%. Dat is minder 
dan aanvankelijk werd verwacht. Reden daarvoor is dat de re-
derijen de sloop van schepen een zwengel hebben gegeven. Aan 
het eind van dit jaar zal er 450.000 teu aan scheepscapaciteit 
naar de sloop zijn gebracht. Een pijnlijk record, noemt Drewry 
het. Toch is er nog een lange weg te gaan, want voor 2017 is er 
nog altijd een vlootgroei van 6% voorspeld. 

Het nadeel van slopen in barre markttijden is dat de meeste 
schepen hun weg zullen vinden naar sloopstranden waar veilig-
heid en milieuvriendelijk slopen geen prioriteit hebben. Daar 
krijgen de rederijen nu eenmaal meer geld voor hun schip. Wie 
tussen de regels door las kon dat ook als belangrijke motivatie 
onderkennen voor Maersk Line, die eerder aankondigde ook 
weer terug te keren naar de Zuid-Aziatische sloopstranden. 
Maar er zitten niet alleen maatschappelijke bezwaren aan het 
slopen van schepen. Financieel is het vroegtijdig ten grave 
dragen van schepen ook ongunstig. 

Je zou bijna denken: moeten ze niet gewoon eens ophouden 
met bestellen?

TOBIAS PIEFFERS
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Nog een rondje?

AAR
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ROB MACKOR

De Amazone is niet alleen veruit de 
grootste rivier ter wereld, maar ook 
de best bevaarbare. Zeeschepen 
met een diepgang tot zo’n negen 
meter kunnen de Amazone zo’n 
1.500 kilometer opvaren tot aan Ma-
naus, dat daarmee waarschijnlijk ’s 
werelds meest landinwaarts gele-
gen zeehaven is. De haven vermeldt 
op zijn site dat een loods verplicht 
is, iets wat ons niet verbaast.
Aan het eind van de negentiende 
eeuw ten behoeve van de rubberex-
port aangelegd, heeft Manaus zich 
sindsdien ontwikkeld tot een all-

round haven, compleet met contai-
nerfaciliteiten en cruiseterminal. 
Daarnaast krioelt het er van de dub-
beldeks passagiersbootjes (foto’s), 
de belangrijkste vorm van lokaal 
openbaar vervoer.
Onze fotograaf was onder de in-
druk. Hij spotte roze zoetwaterdol-
fi jnen op het punt waar de Rio Ne-
gro en de Rio Solimes samenvloeien 
tot de Amazone: ‘Ze springen naast 
de boot uit het water op, als varken-
tjes die koppeltje duikelen.’ Ook 
een overnachting aan boord was 
een belevenis: ‘In de nacht, nadat de 
bonkige kapitein Lilico de boot 

voorzichtig op een zandbank heeft 
gezet en de motor stopt, komt de 
jungle tot leven. Enorm gekrijs van 
brulapen vermengt zich met ge-
schetter van  nachtvogels.’
Zouden ze er eigenlijk ooit van syn-
chromodaliteit gehoord hebben?

Dit is de derde afl evering in 

onze zomerserie ‘Groeten uit...’, 

waarin we de komende weken 

opvallende vormen van 

transport in verre buitenlan-

den belichten.

Groeten uit...

Brazilië

ZOMERCOLUMN

Foto’s: Ries van Wendel de Joode
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Transporeon in 
andere handen 

Binnenvaart verloor 
vorig jaar terrein

Lufthansa Cargo snijdt 
verder in kosten 

Antonov wil lossere 
banden met Rusland

WEGVERVOER
Vrachtuitwisselingsplatform 

Transporeon komt in andere 

handen. Investeerder The River-

side Company verkoopt zijn be-

lang aan TPG Capital, dat ook ei-

genaar is van Uber. TPG wil het 

dienstenaanbod van vrachtplat-

form Transporeon en de zuster-

bedrijven Ticontract en handels-

logistieke platform Mercareon 

gaan uitbreiden. Bij de drie plat-

forms zijn nu in honderd landen 

ongeveer duizend verladers, 

57.000 vervoerders en 100.000 

andere gebruikers aangesloten.

DUITSLAND
Terwijl wegvervoer en spoor vo-

rig jaar in Duitsland een aardige 

groei lieten zien, liep het door de 

binnenvaart vervoerde volume 

er terug met 3,1% terug tot 221,4 

miljoen ton. Dat kwam door lan-

ge periodes met laagwater in zo-

mer en najaar, zegt het Bundes-

amt für Güterverkehr, dat alle 

cijfers over 2015 op een rijtje 

heeft gezet. Het marktaandeel 

van de binnenvaart in het totale 

landvervoer daalde naar 8,6%.

LUCHTVRACHT
Lufthansa gaat dieper snijden in 

de kosten van zijn vrachtdivisie. 

Dit in reactie op een scherpe 

winstdaling in de eerste helft 

van dit jaar. Volgens de Duitse 

luchtvrachtmaatschappij zijn de 

marges in de luchtvracht ge-

daald tot niveaus die we voor 

het laatst tegenkwamen tijdens 

de fi nanciële crisis in 2009. Het 

bedrijfsresultaat van Lufthansa 

Cargo daalde met 95 miljoen 

euro.

LUCHTVRACHT
Antonov, de Oekraïense bouwer 

van het reusachtige vrachtvlieg-

tuig AN-22, wil zijn afhankelijk-

heid van Rusland terugdringen. 

Die afhankelijkheid stamt nog 

uit de tijd van de USSR. De oude 

banden knellen nu Rusland te 

maken heeft met sancties van 

de EU. Onlangs bracht Antonov 

daarom een nieuw toestel, de 

AN-132D, op de markt waarin 

geen Russische componenten 

zijn verwerkt.

KORT

met Tirol eens dat de luchtvervui-
ling in delen van Tirol de grens-
waarden verre overschrijden, maar 
meent dat er ook andere middelen 
zijn om de lucht schoner te krijgen, 
bijvoorbeeld verdere verlaging van 
de maximumsnelheid.

Stok
Tirol en Wenen kregen het al twee 
keer eerder aan de stok met Brussel 
over sectorale rijverboden voor la-
dingsoorten als afval, steen, aarde 
en auto’s, omdat die net zo goed op 
de trein kunnen worden gezet. In 
beide gevallen haalden de Oosten-
rijkers bakzeil. Daar kwam wel het 
Europese Hof van Justitie aan te 
pas, dat het met de voorgangers van 
Bulc eens was. Zij houdt een nieuwe 
gang naar het Hof voor mogelijk.

FOLKERT NICOLAI

Brussel geeft Tirol nog twee we-
ken de tijd om af te zien van de in-
voering van een rijverbod op de 
Inntal-autobahn.

Europees transportcommissaris Vi-
oleta Bulc verzet zich tegen het sec-
torale rijverbod dat Tirol wil invoe-
ren om vrachtauto’s met laagwaardig 
geachte lading van de belangrijke 
verbinding tussen Noord-Europa 
en Italië te weren. Volgens haar is 
zo’n rijverbod ‘disproportioneel’ en 
in strijd met het Europese beginsel 
van vrij verkeer van goederen.
De bondsregering in Wenen krijgt 
twee weken tijd om aan Bulc uit te 
leggen waarom het echt niet anders 
kan. De transportcommissaris is het 

shore tests in de Noordzee waarbij 
een testplatform zal worden verwij-
derd. Tijdens die testen zal het 
schip voor het eerst alle twaalf ar-
men tegelijk gebruiken. ‘We willen 
proberen om dit weekeinde uit Rot-
terdam te vertrekken’, zegt woord-
voerder Jeroen Hagelstein van All-
seas. De zeeproeven moeten in 
augustus worden afgerond. 

Eerste klus
Na de zeeproeven zal de ‘Pionee-
ring Spirit’ koers zetten naar het 
Repsol Yme platform voor zijn eer-
ste commerciële klus. Het schip zal 
de bovenbouw (topside) van het 
platform verwijderen en naar het 
Noorse eiland Lutelandet brengen, 
waar het Franse concern Veolia een 
enorme sloopfaciliteit heeft. TP

De ‘Pioneering Spirit’ heeft de ha-
venproeven succesvol afgerond. 
Getest werd of de draagarmen ge-
noeg kracht hebben om zo met-
een gehele topsides van platfor-
men op te pakken op zee.

Het moet een bijzonder moment 
zijn geweest voor Edward Heerema, 
CEO van Allseas en bedenker van de 
‘Pioneering Spirit’. De ‘Pioneering 
Spirit’ is uitgerust met twaalf grijp-
armen die elk bijna 3.700 ton kun-
nen tillen. Eind juli moest het schip 
bij tests in de Rotterdamse haven 
bewijzen dat elke arm dat gewicht 
kan tillen, dat twee armen samen 
het dubbele kunnen oppakken en 
vier armen daar weer het dubbele 
van, dus 14.700 ton. Dat is gelukt.  
Het enige dat nu nog rest zijn de off -

WEGVERVOER OFFSHORE

Bulc in actie tegen
rijverbod Oostenrijk

‘Pioneering Spirit’ 
doorstaat eerste test

In de containervaart kampen de drie 

met aanhoudend lage vrachttarieven.

veel als vorig jaar. 
In totaal liggen er meer dan 300 
schepen stil en in tegenstelling tot 
voorheen betreft het het schepen 
van alle groottes, inclusief schepen 
met een capaciteit van meer dan 
10.000 teu. Drewry spreekt van een 

opmerkelijk scenario omdat in juli 
normaal gesproken het piekseizoen 
van de Aziatische export begint. 
Het onderzoeksbureau ziet meer-
dere verklaringen. Ten eerste is het 
piekseizoen op de trans-Pacifi sche 

handelsroutes relatief zwak. Om die 
reden hebben de G6-alliantie en 
Ocean Three beide al een loop in 
deze markt gestaakt. Daarnaast wil-
len reders door extra capaciteit uit 
de markt te halen mogelijk de bezet-
tingsgraad op de actieve vloot ver-
beteren om zo de spottarieven op te 
drijven. 
Nog steeds komen er nieuwe sche-
pen bij in de toch al overbezette 
markt. In juli heeft de totale vloot-
capaciteit de grens van 20 miljoen 
teu doorbroken, blijkt uit data van 
ander onderzoeksbureau Alphali-
ner. Reders hebben steeds meer 
moeite om deze nieuwe schepen 
binnen hun netwerk te plaatsen. 
‘Als gevolg daarvan heeft de toena-
me van de opgelegde capaciteit zich 
over alle markten, alle typen sche-
pen en kennelijk ook alle seizoenen 
verspreid’, aldus Drewry.

TOBIAS PIEFFERS

Moeilijke marktomstandigheden 
in de container- en bulkvaart zor-
gen voor grote verliezen bij de Ja-
panse rederijen.
 
Van de drie Japanse rederijen MOL, 
NYK en “K” Line wist alleen die eer-
ste een verlies in het eerste kwartaal 
af te wenden, dat in Japan van april 
tot juli loopt. Ondanks een omzet-
daling met 900 miljoen dollar naar 
3,45 miljard dollar en een winstda-
ling van 90% hield de rederij het re-
sultaat met een plus van 13,4 mil-
joen nog net in het zwart. 
NYK lukte dat niet. Het bedrijf ging 
van een winst van 167 miljoen dollar 
naar een verlies 105 miljoen. 
Bij “K” Line was de schade nog gro-
ter. Daar daalden de verkoopcijfers 
met 27% tot 2,37 miljard dollar. Het 
operationele resultaat laat een ver-
lies van 144 miljoen dollar zien. Net-
to dook de rederij 260 miljoen dol-
lar onder de streep. 
De drie rederijen zijn in meerdere 
segmenten blootgesteld aan slechte 
marktcondities. MOL, NYK en “K” 
Line zijn alle actief in de droge bulk-
vaart, de containermarkt en de 
tankvaart, waar momenteel een sei-
zoensgebonden daling speelt. 
MOL zag de omzet in de bulkvaart 
en containervaart respectievelijk 
met 17,6 en 24,5% afnemen. Hoewel 
de droge bulkvaart lichte verbete-
ring laat zien, blijven de structurele 
problemen - zoals overcapaciteit - 
onveranderd bestaan. Dankzij een 
serie maatregelen wist de rederij 
toch zwarte cijfers te schrijven in de 
droge bulkvaart. 
Maar in de containervaart kampt 
MOL met aanhoudend lage vracht-
tarieven en zakte het verlies dieper 
weg van 5 miljard naar 11,6 miljard 
yen, ofwel 111 miljoen dollar. De re-
derij probeert dit te stelpen door 
verdere kostenbesparing, betere in-
zet van capaciteit op de grote oost-

west routes en door de herpositio-
neringskosten van lege containers 
te verlagen, maar dusver brengen 
die maatregelen nog niet genoeg 
verlichting. 
Ook de andere twee rederijen wor-
stelen met de lage tarieven door de 

overcapaciteit in de lijnvaart. Het is 
niet voor niets dat containerrederij-
en veel meer schepen uit de vaart 
halen dan voorheen. Begin juli was 
er 800.000 teu aan capaciteit opge-
legd, en dat is meer dan vier keer zo-

NYK sloot het eerste kwartaal af met een verlies van 105 miljoen dollar. Foto: NYK

SCHEEPVAART  Moeilijke markt in container- en bulkvaart zorgt voor verliezen

Japanse reders in de min



4 NIEUWSBLAD TRANSPORT 3-9 AUGUSTUS 2016Deze week

Op zoek naar personeel in warehousing, export, offshore, 

fi nance of ict? Specialisten in transport en logistiek vindt

u via het medium dat de weg kent in de markt. 

vacatures.nieuwsbladtransport.nl

Niet betalen? Dan geen afhandeling 

en een plek op de zwarte lijst.

vorm van een centrale en openbare 
aanlegsteiger in de centraal gelegen 
Prinses Margriethaven. Die is waar-
schijnlijk pas over een half jaar 
klaar. Ook daarna moeten schippers 
af en toe hun auto op de terminal 
kunnen overzetten, bijvoorbeeld als 
het laden en lossen veel tijd in be-
slag neemt, vindt de sector.
APMT MVII heeft een negen pagi-
na’s tellende instructie rondge-
stuurd, waaraan de schippers zich 
nauwgezet moeten houden. Zo 

ROB MACKOR

APMT MVII staat binnenschip-
pers sinds vorige week offi  cieel 
toe hun auto van het schip op de 
terminal af te zetten, maar brengt 
daarvoor 75 euro per keer in reke-
ning.
 
De containerstuwadoor zegt in een 
vorige week verspreide circulaire 
dat de vergoeding nodig is omdat 
het afzetten ‘het operationele pro-
ces verstoort’. Schippers die met 
hun auto de terminal af willen, moe-
ten dat vooraf per e-mail melden en 
het bedrijf geeft van geval tot geval 
al dan niet toestemming. De vergoe-
ding moet contant per pin worden 
afgerekend.
De kwestie over het afzetten van au-
to’s vanaf binnenschepen op de 
nieuwe terminals op Maasvlakte 2 
speelt al maanden. In februari be-
sloot Rotterdam World Gateway 
het om veiligheidsredenen te ver-
bieden, nadat het aanvankelijk oog-
luikend werd toegestaan. APMT 
MVII ontmoedigde het, zonder dat 
er van een echt verbod sprake was. 
De oudere terminals, ECT en APMT 
Rotterdam, staan het op- en afzet-
ten, al dan niet formeel, wel toe.

Sleutelrol
Brancheorganisaties, waaronder 
CBRB en BLN, zijn al bijna een half 
jaar in overleg met de terminals en 
het Havenbedrijf Rotterdam over 
de moeizame gang van zaken. Ze 
wijzen erop dat de binnenvaart een 

sleutelrol speelt in de Rotterdamse 
containerlogistiek. Het CBRB stelt 
dat ‘het aan en van boord zetten van 
auto’s een wezenlijk onderdeel van 

de bedrijfsvoering is, dat volwaardig 
gefaciliteerd moet worden’.
Intussen werkt het Havenbedrijf 
Rotterdam aan een oplossing in de 

Voor 75 euro mag-ie naar beneden. Foto: EBR

BINNENVAART  Stuwadoor komt schippers tegemoet, maar eist wel vergoeding

APMT: auto afzetten kost 75 euro

moet iedereen die de terminal wil 
verlaten zich legitimeren en gewa-
pend zijn met pbm’s. Dat zijn per-
soonlijke beschermingsmiddelen: 
een helm, een zwemvest, veilig-
heidsschoenen en een geel veilig-
heidshesje.
Verder staat erin waar er gepar-
keerd mag worden en dat elk ver-
voer van of naar het binnenschip 
wordt begeleid door de beveili-
gingsdienst. Direct na aankomst 
van de securitymedewerker moet er 
betaald worden.  Wanbetalers kun-
nen rekenen op een strenge behan-
deling: ‘Niet betalen, betekent geen 
afhandeling en een plek op de zwar-
te lijst.’
De instructies gelden overigens niet 
alleen voor schippers die per auto 
de terminal op of af willen, maar 
ook voor leveranciers. Ook beman-
ningsleden die aan- of afmonsteren, 
moeten zich eraan houden.

Verbazing
In de Belgische binnenvaart is in-
middels met enige verbazing op het 
besluit van APMT gereageerd. Ge-
wezen wordt op het feit dat schip-
pers op de drukke Antwerpse termi-
nals door busjes van de beveiliging 
worden begeleid en dat daarvoor 
geen vergoeding in rekening wordt 
gebracht. De vraag wordt gesteld 
waarop het tarief van 75 euro eigen-
lijk is gebaseerd. Wel is er begrip 
voor het feit dat de toegang tot de 
terminal streng is gereguleerd, ook 
al zorgt dat ook ook in Antwerpen 
soms voor problemen.
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Nederlanders in 
koel/vriestop 

Verkoop bedrijfswagens 
blijft stijgen 

Terminaloperator 
DP World plust 2,5% 

Daimler: serieproductie 
elektrische trucks 

LOGISTIEK
Twee Nederlandse bedrijven 

staan in de top-10 van ’s werelds 

grootste koel- en vriesbedrijven: 

Kloosterboer op plek 7 en Part-

ner Logistics op 9. Dit blijkt uit 

de wereldranglijst die de Inter-

national Association of Refrige-

rated Warehouses (IARW) jaar-

lijks samenstelt op basis van de 

totale oppervlakte aan koel- en 

vriesruimte. Die wordt aange-

voerd door Americold, dat behal-

ve in de VS koel- en vrieshuizen 

in Argentinië, Australië, Canada, 

China en Nieuw-Zeeland heeft.

WEGVERVOER
De verkoop van nieuwe bedrijfs-

wagens in de Europese Unie 

blijft maar stijgen. In juni kwa-

men de verkopen voor de acht-

tiende achtereenvolgende 

maand hoger uit dan een jaar 

eerder, meldt brancheorganisa-

tie ACEA. In totaal werden vorige 

maand in Europa 223.519 nieuwe 

bedrijfswagens geregistreerd; 

ruim 13% meer dan in juni vorig 

jaar. In Nederland werden bijna 

8800 busjes en trucks verkocht.

TERMINALS
DP World heeft in de eerste helft 

van het jaar 31,4 miljoen teu 

overgeslagen, 2,5% meer dan in 

de eerste zes maanden van vorig 

jaar. Dat betekent dat de groei in 

het tweede kwartaal is afge-

vlakt, want die bedroeg over de 

eerste drie maanden nog 3,7%. 

De groei was met 8,3% het 

grootst in de regio Amerika’s/

Australië, maar die is met 3,7 mil-

joen teu ook de kleinste. Azië, de 

grootste, groeide met 2,9%.

WEGVERVOER
Daimler, fabrikant van Merce-

des-vrachtauto’s, wil over een 

jaar of vier beginnen met de se-

rieproductie van elektrische 

trucks. De markt is er rijp voor en 

de batterijtechniek langzamer-

hand ook. Volgens topman Wolf-

gang Bernard zullen elektrische 

vrachtauto’s tot 26 ton en met 

een actieradius van tweehon-

derd kilometer in eerste instan-

tie vooral in het stadsvervoer 

worden ingezet.

KORT

ROB MACKOR

India mengt zich in de strijd tus-
sen de Aziatische containerhubs 
met de bouw van een doorvoerha-
ven bij Vizhinjam, op de zuidelij-
ke punt van het subcontinent.

De plannen daarvoor bestaan al 
zo’n 25 jaar, maar nu heeft de cen-
trale regering een kwart miljard dol-
lar vrijgemaakt om de onrendabele 
top te overbruggen, meldt Reuters. 
De Adani Group van miljardair Gau-
tam Adani heeft daarop besloten 
het project door te zetten. 
Het plan past in het streven van pre-
mier Narendra Modi om de Indiase 
positie in de handel en het transport 
te versterken. Een groot deel van 
het vervoer van en naar India loopt 

nu nog via buitenlandse draaischij-
ven als Dubai en Singapore, omdat 
de Indiase havens de nieuwe gene-
ratie containerschepen niet aan 
kunnen. Modi wil daar verandering 
in brengen.
Adani, één van de bekendste ty-
coons van India, heeft laten opteke-
nen dat de nieuwe haven al in 2018 
operationeel moet zijn. Vizhinjam 
ligt direct aan de belangrijke scheep-
vaartroute tussen het Midden-Oos-
ten en de Straat van Malakka.
India heeft overigens een Chinees 
voorstel om in het project te parti-
ciperen uit strategische overwegin-
gen van de hand gewezen. De Chi-
nezen participeren wel in het 
Pakistaanse Gwadar-project, dat 
eveneens voorziet in de aanleg van 
een regionale containerdraaischijf.

De haven van Hamburg is één van 
de deelnemers aan een project 
dat de binnenvaart in de landen 
rondom de Oostzee moet bevor-
deren.

Het project heeft de naam Emma 
gekregen. De bedoeling ervan is om 
het gebruik van de binnenvaart en 
de rivier-zeevaart te bevorderen en 
zo een goed alternatief te ontwikke-
len voor het wegvervoer. Een alter-
natief is ook nodig voor het spoor-
vervoer, want in veel landen in de 
Baltische regio is het dringen op het 
spoor. De binnenwateren hebben 
intussen nog capaciteit genoeg.
Hafen Hamburg Marketing werkt 
bij het project samen met een twin-
tigtal partners in de regio. Door de 
Europese Commissie is het project 

aangewezen als ‘vlaggeschip’. Het 
wordt gezien als een steun in de rug 
voor de strategie van de Europese 
Unie voor de Oostzeeregio. Die om-
vat niet alleen de mobiliteit, maar 
vooral ook de bescherming van het 
milieu en de verduurzaming van de 
economie.

Samenwerking
De betrokken landen moeten tot 
meer samenwerking en onderlinge 
handel worden gebracht, in plaats 
van zich vooral te richten op het rij-
kere westen van de Europese Unie.
De komende tijd zal een aantal ‘pi-
lots’ worden uitgevoerd die moeten 
aantonen dat binnenvaart zonder 
grote infrastructurele ingrepen een 
waardevolle schakel in de logistieke 
ketens kan zijn. FN

VIZHINJAM PROJECT EMMA

India wil zijn eigen
containerdraaischijf

Oostzeegebied maakt
werk van binnenvaart

Spoorvervoer via Lötschbergtunnel

wordt nog fors uitgebreid.

marktaandeel inleveren aan het 
wegvervoer. Dat kwam door allerlei 
oorzaken, waaronder de gebrekkige 
kwaliteit van veel spoordiensten.
Die zijn nog niet weggenomen, 
maar er wordt wel iets aan gedaan, 
stelt Hupac-directeur Bernhard 
Kunz vast. Het bedrijf investeert 
zelf de komende vijf jaar miljoenen 
frank in informatietechnologie om 
klanten - vaak wegvervoerders - be-
ter op de hoogte te kunnen houden 
van het verloop van het treintrans-
port.
Kunz ziet ook structurele verbete-
ringen in het spoorbeheer. Zo wil de 
Europese Commissie de gebruiks-
vergoedingen in de lidstaten laten 
afstemmen op de feitelijk op het 
spoor geleverde prestatie. Dat zal 
infrastructuurbeheerders en ook 
spoorbedrijven prikkelen om sto-
ringen in de dienst aan te pakken.

FOLKERT NICOLAI

Hupac heeft in het eerste halfjaar 
12,3% meer opleggers, wissellaad-
bakken en containers over het 
spoor vervoerd dan in dezelfde 
periode vorig jaar.
 
Er werden in totaal ruim 376.000 
eenheden getransporteerd. De groei 
deed zich volledig voor in Zwitser-
land. Daar nam het aantal vervoerde 
eenheden toen met 20,2%, tot 
232.000 stuks. Op de routes door 
Oostenrijk en Frankrijk, waarop de 
Zwitserse spooroperator minder 
actief is, was er een krimp van res-
pectievelijk 10,4% en 14,1%.
Het was al met al een goed eerste 
halfjaar voor Hupac. In voorgaande 
jaren had het bedrijf dikwijls last 
van oponthoud in Zwitserland, 
door ongevallen en door werkzaam-
heden ten behoeve van de nieuwe 
basisspoortunnels. De laatste jaren 
gaat het al beter sinds het gereedko-
men van eerst de Lötschberg-basis-
tunnel en onlangs die van de Got-
thard.
Hupac heeft nog wel last van de 
zwakke koers van de euro ten op-
zichte van de Zwitserse frank. Hu-
pac boekt de meeste inkomsten in 
euro, maar rapporteert in frank. 
Verder wijst het bedrijf op de nog 
steeds zeer lage dieselprijs, die in 
het voordeel is van de grote concur-
rent, het wegvervoer.

Megatrailers
De laatste jaren werkt Hupac aan 
diensten die geschikt zijn voor me-
gatrailers met het zogenoemde 
4-meterprofi el. Die kunnen nu al 
door de Lötschbergtunnel en over 
de Brenner worden vervoerd, maar 
nog niet door de Gotthardtunnel. 
Van de laatste wordt de 4-metercor-
ridor pas in 2020 opengesteld.
Hupac onderhoudt diensten voor 
4-meteraanhangers met zeventig 

vertrekken per week in beide rich-
tingen tussen Italië en noordelijker 
bestemmingen als Rotterdam, Ant-
werpen, Zeebrugge, Keulen, Lud-
wigshafen en Lübeck. Hieraan voegt 
het bedrijf uit Chiasso in het najaar 
nog tien aan toe, die allemaal door 

de Lötschberg-basistunnel zullen 
rijden. Dit jaar kwamen er nieuwe 
verbindingen in het shuttlenet tus-
sen Venlo en Busto Arsizio, Zee-
brugge en Novara en Rotterdam en 
Brescia. Er kwam ook een dienst 

tussen Novara en de bekende ha-
venstad Triëst.

Contrast
De dit jaar tot dusver behaalde re-
sultaten staan in schril contrast met 
de minimale volumegroei van 0,2% 

die vorig jaar werd opgetekend. In 
dat jaar daalde het door Zwitserland 
vervoerde volume met 0,6%, terwijl 
het vervoer buiten het Alpengebied 
juist bijna 6% steeg. In Zwitserland 
moest het spoorvervoer vorig jaar 

Hupac had dit eerste halfjaar minder last van ongevallen en werkzaamheden aan het spoor. Foto: Hupac

GECOMBINEERD VERVOER  Groei alleen op trajecten door Zwitserland; elders krimp

Hupac vervoert 12% meer
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ROB MACKOR

De investeringen in off shorewind 
op de Noordzee lagen in de eerste 
helft van dit jaar op een ongekend 
hoog niveau van veertien miljard 
euro, meer dan in heel 2015.

Dat cijfer is bekendgemaakt door de 
Europese lobbyvereniging Wind-
Europe. Die heeft ook becijferd dat 
de investeringen fors gaan terugval-
len, tot naar verwachting iets meer 
dan vijf miljard in de komende 
twaalf maanden. Op dit moment 
zijn er dertien parken in aanbouw, 
met een gezamenlijk vermogen van 
4.200 megawatt (MW). Daarmee 
wordt de capaciteit met ongeveer 
een derde uitgebreid. Dat is nodig 
om de Europese doelstelling van 
20% energie uit hernieuwbare bron-
nen in 2020 te kunnen halen. Voor 
Nederland is die doelstelling 14%.
Verder werd er een defi nitieve in-
vesteringsbeslissing over zeven 
projecten genomen.  Die zijn goed 
voor 3.700 MW, waarvan bijna drie-
kwart in het Verenigd Koninkrijk. 
Het aankoppelen van windparken 
op het elektriciteitsnet stond met 
511 MW op een laag pitje en was 
slechts een vijfde van het niveau van 
de eerste helft van vorig jaar. Met 
alle projecten die nu onderweg zijn, 
komt daar volgend jaar verandering 
in. Te verwachten valt dat tot 2020 
in hoog tempo nieuwe capaciteit zal 
worden aangesloten.

Pas op de plaats
Directeur Giles Dickson van Wind-
Europe klaagt echter dat er voor de 
periode daarna geen enkele duide-
lijkheid is, waardoor potentiële in-
vesteerders pas op de plaats maken. 
Het Europees Parlement heeft wel-
iswaar voor een doelstelling van 
30% groene energie in 2030 ge-
stemd, maar die is nog niet in wet-
geving omgezet. Volgens Dickson is 

het hard nodig dat daar duidelijk-
heid over komt.
Niettemin hebben negen Europese 
energieministers in juni een verkla-
ring getekend dat de samenwerking 
op dit terrein wordt uitgebreid. 
Daarnaast hebben elf energiecon-
cerns elkaar beloofd dat ze de kost-
prijs van de investeringen in 2030 
onder de 70 euro per megawattuur 
zullen hebben gebracht.
In totaal staan er nu al meer dan 
3.000 windmolen in de Noordzee, 
verspreid over 82 windparken in elf 
landen. Alleen Duitsland (258 MW) 
en Nederland (253 MW) hebben in 
de eerste jaarhelft nieuwe capaciteit 
in gebruik genomen. De nieuwe tur-
bines van die parken hadden een ge-
middeld vermogen van 4,8 MW, te-
gen 4,2 MW een jaar geleden. 

Voor gek verklaard
Ter vergelijking: ’s werelds eerste 
windpark, de in 1991 gebouwde 
Deense Vindeby Off shore Wind 
Farm, was met elf windmolens goed 
voor 4,95 MW. Energieproducent 
Dong Energy werd indertijd voor 
gek verklaard omdat het windmo-
lens in zee zette, maar is nu ’s we-
relds grootste producent van wind-
energie. Bovendien is Denemarken 
toonaangevend op het gebied van 
windtechnologie.
De molens zijn sindsdien overigens 
spectaculair gegroeid, zowel in om-
vang als in vermogen. De elf masten 
van Vindeby zijn 35 meter hoog en 
de wieken hebben een diameter van 
eveneens 35 meter. Een zo’n molen 
heeft een vermogen van 450 kilo-
watt. Dit jaar is in Denemarken de 
eerste turbine opgeleverd met een 
vermogen van 8 MW, bijna achttien 
keer zoveel dus. De afmetingen zijn 
navenant: de mast is meer dan 200 
meter hoog, de wiekdiameter is 164 
meter. Dat is een draaiend opper-
vlak van ruim 21.000 vierkante me-
ter, ofwel zo’n drie voetbalvelden.

INVESTERINGEN

Offshorewind piekt, 
maar gaat inzakken

Foto: NT Archief

sche routes werden respectievelijk 
7,7% en 4,5% meer containers ver-
voerd. Op de Azië-Europa handel 
daalde het volume juist, namelijk 
met 3,6%.
De omzet van de rederij is binnen 
elke markt sterk gedaald. In totaal 
daalde de omzet met 16,9% ten op-
zichte van de eerste helft van 2015 
tot 2,25 miljard dollar. 
Voor het transport van een contai-
ner van Azië naar Europa werd ge-
middeld 791,6 dollar per teu be-
taald. Vorig jaar lag dit gemiddelde 
nog op 1068,8 dollar per teu. Op de 
trans-Pacifi sche, trans-Atlantische 
en intra-Aziatische routes werden 
gemiddelde vrachttarieven van res-
pectievelijk 1143, 1348 en 537 dollar 
per teu betaald. 
De trend van meer volumes en min-

TOBIAS PIEFFERS

OOCL heeft in de eerste helft van 
2016 de omzet met bijna 17% zien 
dalen. De verwachting is dat con-
tainerrederijen enorme verliezen 
zullen publiceren. 

Meer volume, minder omzet. Dat is 
de beweging die de in Hongkong ge-
vestigde rederij, die alleen omzet- 
en volumecijfers publiceert, laat 
zien. 
OOCL zag het aantal vervoerde 
containers met 150.000 teu stijgen 
tot een totaal van 2,89 miljoen teu.  
Met name op de trans-Pacifi sche 
routes werden aanzienlijk meer 
containers vervoerd. Het volume 
steeg daar met 14%. Op de trans-At-
lantische routes en de intra-Aziati-

der omzet was ook te zien in eerde-
re kwartaalresultaten van andere 
containerrederijen. 
Maersk Line noteerde in het eerste 
kwartaal ondanks een volumestij-
ging van 154.000 teu een omzetda-
ling van 20%. En Hapag-Lloyd zag 
het volume in het eerste kwartaal 
stijgen van 1,77 miljoen teu (Q1 
2015) naar 1,81 miljoen teu, terwijl 
de omzet met 400 miljoen euro om-
laag ging.
De cijfers van OOCL beloven wei-
nig goeds voor de andere rederijen 
die binnenkort hun cijfers publice-
ren. Hapag-Lloyd heeft recent al 
een winstwaarschuwing uitgegeven 
dat het goede resultaat van vorig 
jaar, die de rederij dankte aan de 
overname van CSAV, dit jaar niet zal 
worden gehandhaafd.    

LIJNVAART

Cijfers OOCL vormen slechte 
voorbode voor containervaart

Groei neemt af, maar 

al blijft het saldo positief. Ook de 
bouw, de groothandel en het klein-
winkelbedrijf zijn in meerderheid 
niet somber over de actuele bedrij-
vigheid en de nabije toekomst.
Wegvervoerders en expediteurs zijn 
nog iets optimistischer dan hun 
klanten. De wegvervoerindex steeg 
van 17,3 punten naar 27,6 punten. 
Dat betekent dat de optimisten in 
deze bedrijfstak hun meerderheid 
de afgelopen maand fl ink hebben 
vergroot. De laatste stand van de in-
dex is de hoogste tot dusver in dit 
jaar. De verwachtingsindex daalde 
intussen van 7,1 punten naar 1,2 
punten. Dat is weliswaar nog steeds 
een positieve stand, maar het aantal 

FOLKERT NICOLAI

De Europese economie zakt in. 
Vervoerders merken dat nog niet 
echt. Ze blijven in diverse con-
junctuuronderzoeken vrij opti-
mistisch.

De groei van de economie in de eu-
rozone is in het tweede kwartaal ge-
halveerd tot 0,3% in vergelijking 
met de eerste drie maanden van het 
jaar. Dat blijkt uit cijfers van Euro-
stat, het statistische bureau van de 
Europese Unie. Eurostat wijst voor-
al Frankrijk als schuldige aan. Daar 
daalde de groei tot nul. Dat kwam 
vooral door de vele stakingen tegen 
de arbeidsmarktplannen.
Ook met de grootste economie van 
de Unie, die van Duitsland, lijkt het 
minder te gaan. Analisten voorspel-
len dat deze in het tweede kwartaal 
met maar 0,3% is toegenomen, te-
genover een groei van 0,7% in de 
eerste drie maanden. Cijfers zullen 
pas op 12 augustus door de Duitse 
statistici worden geopenbaard. Niet 
overal in Europa gaat het overigens 
minder met de economie. In bij-
voorbeeld Spanje groeide het bbp in 
het tweede kwartaal 0,7%, evenveel 
als in het eerste.
Als achtergronden van de inzinking 
in de eurozone worden onder meer 
genoemd de onzekerheid over een 
‘Brexit’ en de aanhoudend hoge 
werkloosheid in veel lidstaten. De 
werkloosheid blijkt overigens in het 
tweede kwartaal wel iets gedaald, in 
juni tot 10,1% gemiddeld. Dat is dan 
weer de laagste stand sinds vijf jaar. 
In Spanje is nog steeds 20% van de 
beroepsbevolking werkloos.

Verzwakking
Het gezaghebbende Ifo-instituut in 
München ziet in zijn jongste con-
juctuurbericht, over juli, enige ver-
zwakking van het bedrijfsklimaat in 
Duitsland. De stemmingsindicator 

daalde van juni op juli van 108,7 
naar 108,3 punten. Dat betekent nog 
steeds dat de meeste ondernemers 
redelijk tevreden zijn over de huidi-
ge gang van zaken, want elke stand 
boven de 100 duidt op een verbete-
ring. Eind 2008, het crisisjaar, bij-
voorbeeld zakten alle indices van 
Ifo voor het zakelijk klimaat en de 
verwachtingen van bedrijven tot 
waarden van in de 80.
De verwerkende industrie in Duits-
land is over de huidige gang van za-
ken nog steeds tevreden. Het oor-
deel van bedrijven daarover is 
tussen juni en juli wat gestegen, 
maar de verwachtingen voor de ko-
mende maanden zijn juist gedaald, 

ECONOMIE  Europese vervoerders merken nog weinig                                                

NIEUWSBLAD TRANSPORT 3-9 AUGUSTUS 2016



7Conjunctuur & Markt

JOHN VERSLEIJEN

AF-KLM Cargo zag het verlies 
over de eerste helft van dit jaar 
met een kwart teruglopen, maar 
met een negatief bedrijfsresul-
taat van 103 miljoen euro blijft de 
vrachtdivisie het zorgenkindje 
van de luchtvaartgroep.

Dat blijkt uit de halfjaarcijfers over 
het lopende boekjaar die de moe-
derholding heeft gepresenteerd en 
die nog steeds worden gedomi-
neerd door afnemende vrachtpres-
taties. Zo liet de omzet van de 
Frans-Nederlandse vrachtcombina-
tie een daling zien van bijna 16% 
naar ruim 1 miljard euro, terwijl het 
vervoerde tonnage slonk met 6,5% 
naar bijna 560.000 ton. 
Die mindere cijfers zijn een recht-
streeks resultaat van het inkrimpen 
van de vrachtvloot bij dochterbe-
drijf Martinair waardoor de totale 
vrachtcapaciteit (belly- en freigh-
terruimte) met 7,5% werd geredu-
ceerd over de eerste zes maanden 
van dit jaar. De vrachtvloot bestaat 
nu nog uit twee B777-F’s bij Air 
France en vier B747-400F’s die on-
der de vlag van Martinair vliegen, 
maar op een gehuurde vrachtjumbo 
na eigendom zijn van de KLM. In de 
boeken van Martinair staan verder 

nog twee oude B747-400BCF’s, die 
al enige tijd werkeloos op de Spaan-
se luchthaven van Teruel wachten 
op het afl open van het leasecontract 
in 2017. 
Uit de cijfers van Air France-KLM 
Cargo blijkt verder dat het afscheid 
van het gros van de vijf MD11F’s van 
Martinair bijgedragen heeft aan een 
sterke vermindering van het verlies 
op de eigen vrachtvluchten. Dat 
werd vergeleken met het eerste 
halfjaar van 2015 teruggebracht met 
25 miljoen euro naar twaalf miljoen 
euro dit jaar, stelt de maatschappij. 
De laatste twee MD11F’s werden be-
gin juli uit de vloot gehaald en Air 
France-KLM Cargo verwacht met 
de resterende zes freighters vanaf 
volgend jaar geen verlies meer te lij-
den. 
Of dan ook het totale vrachtbedrijf 
weer zwarte cijfers schrijft, valt nog 
te bezien. Van het totale verlies van 
ruim honderd miljoen over de eer-
ste zes maanden dit jaar was maar 
twaalf miljoen euro aan de vracht-
vloot toe te schrijven. Eerder werd 
al door het vrachtbedrijf aangege-
ven dat een groot deel van de verlie-
zen  zitten in de interne toerekening 
van kosten binnen de groep. Dat 
‘kunstmatige verlies’ kan alleen 
door de boekhouders van  de maat-
schappij worden opgelost. 

VRACHTVLOOT

Het verlies van de vrachtvloot is gereduceerd tot twaalf miljoen euro. Foto: AF-KLM

Cijfers KLM kleuren 
iets minder rood

ROB MACKOR

Damen Shipyards heeft weer een 
nieuw ontwerp toegevoegd aan 
zijn portfolio van innovatieve 
scheepstypen: decommissioning 
vessels, ofwel sloopschepen.

Het is een volgende stap in de ver-
breding van het leveringsgamma, 
dat al loopt van simpele pontons tot 
geavanceerde marineschepen en 
superjachten. De afgelopen maan-
den kwam de groep al met nieuwe 
ontwerpen voor een standaardserie 
zelfheff ende werkeilanden ( jack-up 
rigs), poolcruiseschepen en een 
ombouwprogramma voor overtolli-
ge off shore suppliers. Dat gebeurt 
overigens niet per se uit luxe: Da-
men kampt met een inzakkende or-

derontvangst en is naarstig op zoek 
naar nieuwe markten.
Het basisontwerp voor de Damen 
Decommissioning Series is een 
halfafzinkbaar schip met een bijl-
boeg en een dubbele achtersteven. 
Dat zou in staat moeten zijn om 
platformen tot zo’n 1.600 ton te 
verwijderen. Ongeveer de helft van 
de constructies op de Noordzee zit 
onder die grens.
Volgens Damen is het ontwerp zo-
wel gericht op het verwijderen van 
topsides (de bovenbouw van plat-
formen), als op jackets, de onder-
stellen. De groep claimt verder dat 
de schepen dankzij een modulaire 
aanpak relatief eenvoudig aan te 
passen zijn voor andere klussen, zo-
dat ze niet alleen geschikt zijn voor 
de decommissioningmarkt.

INNOVATIE

Damen ziet brood in 
offshore sloopmarkt

transporteurs voor het vervoer van 
12% van alle goederen van en naar 
de Britse eilanden. De Ieren kwa-
men ook bijna aan dat percentage 
en de Fransen zaten er met 11% iets 
onder. Flinke marktaandelen had-
den ook Duitsland (8%) en Spanje 
(ruim 6%), zo blijkt uit cijfers van 
het CBS.
Inmiddels is Nederland ruim gepas-
seerd door Polen, met een aandeel 
van 17,5%. Nederland komt nu niet 
verder meer dan zo’n 7,5%, zelfs een 
fractie minder dan Ierland. Ook 
Frankrijk en Duitsland zagen hun 
aandelen verschrompelen. Tsjechië 
en Hongarije rukten juist op.
In de onderlinge wegvervoerrelatie 
met Groot-Brittannië is Nederland 
met zijn 162.000 ritten veruit de 
grootste partij. Britse trucks kwa-

Een eventueel uittreden van 
Groot-Brittannië uit de Europese 
Unie zou het Nederlandse weg-
vervoer zeker treff en. Maar mis-
schien valt de schade mee. 

Groot-Brittannië is, na Duitsland, 
België en Frankrijk, de belangrijkste 
internationale bestemming voor Ne-
derlandse wegvervoerders. Vorig 
jaar was deze bestemming goed voor 
ruim 162.000 ritten, die er 2,5 mil-
joen ton goederen afl everden.
Maar anders dan vijftien jaar gele-
den is Nederland niet meer de be-
langrijkste buitenlandse wegver-
voerder van en naar 
Groot-Brittannië. Daarme zouden 
ook de gevolgen van een ‘Brexit’ 
worden beperkt.
In 2005 zorgden Nederlandse weg-

men 44.000 keer naar Nederland en 
daarbij was in het grootste deel van 
de gevallen sprake van doorvoer naar 
een andere bestemming. Britse 
trucks brengen het overgrote deel 
van hun internationale lading naar 
Ierland, op grote afstand gevolgd 
door Frankrijk, België en Duitsland. 
Nederland zit daar weer ruim achter.
In de volksmond hebben we het 
soms over ‘Engeland’ als bestem-
ming. Dat klopt eigenlijk helemaal, 
want de belangrijkste regio’s waar 
Nederlandse ritten naartoe gaan 
zijn Londen, de regio Birmingham 
en het noorden van Engeland (Man-
chester en Liverpool). Schotland, 
Wales en Noord-Ierland ontvangen 
maar heel weinig lading uit Neder-
land die met vrachtauto’s wordt 
aangevoerd. FN

WEGVERVOER

Nederlands vervoer verliest 
terrein in Groot-Brittannië

sector blijft positief

Wegvervoerders en expediteurs zijn 

optimistischer dan hun klanten.

Illustratie: Edward Ouwerkerk

de verzwakking van de Chinese eco-
nomie en de betrekkelijke slapte in 
Europa dan helemaal niet geraakt? 
Kennelijknog niet,wijst de Europe-
an Freight Forwarding Index van 
Danske Bank uit. De bank raad-
pleegt maandelijks een panel van 
250 Europese expediteurs. Die zijn 
er de afgelopen maanden niet som-
berder op geworden.
De algemene index kwam in juni te-
recht op 57 punten; de mei-index 
stond op 60. Het gaat volgens de 
meeste expediteurs dus nog goed, 
want elk getal boven de 50 duidt 
daarop. De verwachtingsindex be-
droeg in juni 54. In dezelfde maand 
vorig jaar was dat 52. Voor het weg-
vervoer belandde de index die de 
huidige bedrijvigheid weergeeft in 
juni op 58, terwijl de verwachtings-
index voor de maanden juli en au-
gustus 56 bedroeg.

Droeviger
Hoewel de geluiden uit de mondiale 
containervaart steeds droeviger 
worden, geven de meeste expedi-
teurs in de scheepvaart de huidige 
toestand met een index van 61 een 
nette voldoende. Voor de komende 
maanden zijn ze minder zeker van 
hun zaak, met een verwachtingsin-
dex van 55. Nog steeds groei. Dat 
geldt ook voor de luchtvracht, met 
een beoordeling van 60 in juni en 
een verwachtingsindex van 55.
Danske Bank splitst zijn cijfers ook 
uit naar landen en regio’s in Europa. 
Dan blijkt bijvoorbeeld dat in de Be-
nelux expediteurs zowel over de 
gang van zaken nu als over de nabije 
toekomst tevreden zijn, met 63 pun-
ten. In Duitsland was de beoorde-
lingsindex 42, maar werden de ver-
wachtingen opgeschroefd naar 58. 
Britse expediteurs hebben het (in-
dex: 79) druk, maar zien de zaken de 
komende tijd (index: 57) wel iets te-
ruglopen. Misschien een eerste ge-
volg van een eventuele ‘Brexit’?

optimisten en pessimisten houdt 
elkaar nu ongeveer in evenwicht.
De door Ifo geraadpleegde Duitse 
expediteurs zien de toekomst iets 

zonniger in. De huidige gang van za-
ken wordt beoordeeld met 26,6 
punten, een punt meer dan in juni. 
De verwachtingsindex liep in juli 

zelfs 3,5 punten op naar 17,5 punten. 
Wat de Ifo-indices ons leren is dat 
vervoerders en expediteurs de toe-
stand kennelijk iets gunstiger be-

oordelen dan hun klanten.
Wordt de transportsector door het 
dreigende Brexit – pas over tweeën-
eenhalf jaar – de recente aanslagen, 

              van verzwakking
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Ontwerp voor ‘Ecoliner’ kwam van

Nederlands bureau Dykstra.

tomerken, wil zijn leven beteren en 
weer een ‘duurzame’ reputatie op-
bouwen. ‘Het ziet er naar uit dat we 
het gaan doen’, zegt een woordvoer-
der van VW tegen de krant Die Welt. 
Daarmee bedoelt hij dat VW heel 
waarschijnlijk in de Ecoliner-boot 
stapt. Volkswagen zou ook samen-

werken met het Hamburgse Sail 
Cargo bij de ontwikkeling van een 
op windkracht varend vrachtschip. 
Ook Daimler en BMW hebben inte-
resse laten blijken, maar houden 
nog een slag om de arm.
De drie autofabrikanten voeren niet 

FOLKERT NICOLAI

Het wordt steeds waarschijnlijk 
dat er de komende jaren auto’s 
met zeilschepen de wereld over 
worden gevaren. De autoindus-
trie ziet in de zeilvaart een moge-
lijkheid zijn ‘groene’ reputatie op 
te krikken.

Drie Duitse autofabrikanten heb-
ben concrete belangstelling ge-
toond voor de ‘Ecoliner’. Dat is een 
zeilschip waarmee auto’s over de 
wereld kunnen worden vervoerd. 
Het schip ligt op de tekentafel, maar 
het moment lijkt te naderen dat er-
gens op een scheepswerf de kiel 
wordt gelegd, terwijl in het atelier 
van een moderne zeilenmakerij de 
eerste gigantische zeilen worden 
vervaardigd. Het probleem is alleen 
nog: wie wil helpen het schip te fi -
nancieren en feitelijk in de vaart te 
helpen brengen? Daarvoor zijn 

klanten nodig die bereid zijn behal-
ve de voordelen ook de nadelen van 
de zeilvaart te aanvaarden.
Ongeveer een eeuw geleden ver-
dwenen de laatste grote zeilsche-
pen uit de wereldwijde handels-
vaart. Al veel eerder had het 
stoomschip zijn intrede gedaan en 
was een begin gemaakt met de ver-
vuiling van het milieu door de 
scheepvaart. De latere overstap van 
steenkool naar bunkerolie bracht 
daar niet of nauwelijks verbetering 
in. Bunkerolie behoort tot de meest 
vervuilende brandstoff en.

Roet en stikstof
Volgens een in 2014 uitgebracht 
rapport vande International Mari-
time Organization stootte de mon-
diale scheepvaart in de periode tus-
sen 2007 en 2012 jaarlijks 866 
miljoen ton CO2 uit, 2,4% van de ge-
hele uitstoot op de aardbol. We heb-
ben het dan nog niet over andere 

stoff en, zoals roet, zwaveldioxide 
en stikstof, waarvan scheepsmoto-
ren grote producenten zijn.
De verwachting is dat de uitstoot 
door de zeescheepvaart de komen-
de jaren - tot 2050 - nog met 50 tot 
250% zal toenemen. In dat laatste 
jaar zal de scheepvaart volgens een 
recent rapport van het Europees 
Parlement dan een aandeel van 17% 
in de CO2-emissie hebben. We 
moeten daarbij bedenken dat de in-
dustrie en de energieopwekking te-
gen die tijd een stuk schoner zullen 
zijn geworden.Als we niets doen zal 
het aandeel van de scheepvaart dus 
exponentieel groeien.
Met de ‘Ecoliner’ wil de Hamburgse 
rederij Döhle, één van de grootste 
charterreders ter wereld, daar ver-
andering in brengen. Voor het ver-
voer van tweeduizend personenau-
to’s over de wereldzeeën werd door 
het Nederlandse bureau Dykstra 
Naval Architects een schip ontwik-

keld dat volledig kan varen op wind-
kracht. Het schip kan vijfduizend 
vierkante meter aan zeil voeren en 
daarmee een snelheid halen van 
veertien knoop, ofwel 25 kilometer 
per uur. De reder is al een tijdje op 
zoek naar (mede)fi nanciers en naar 
klanten voor dit 100% schone ver-

voer van auto’s overzee.
Volkswagen legt de meeste geest-
drift aan de dag voor het project. 
Het concern, dat onder vuur kwam 
te liggen toen bleek dat het sjoemel-
de met de uitstootgegevens van de 
door VW op de markt gebrachte au-

Daar zeilen wat Audi’s voorbij
SCHEEPVAART  Grote autofabrikanten geïnteresseerd in plannen voor ‘car carriers’ op windkracht

De ‘Ecoliner’ kan tweeduizend auto’s vervoeren met een vaartje van vijfentwintig kilometer per uur, in een versie die gebaseerd is op bovenstaand model. Tekening: Dykstra Naval Architects
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RAAD & RECHT

Nee, ik heb geen abonnement genomen op de Amerikaanse 
betaaltelevisiezender Showtime: ik doel op de Amerikaanse 
verkiezingen. De (voor)verkiezingen en alles wat er in dit 
kader plaatsvindt, is mijns inziens namelijk bepaald ‘Showtime’ 
(niet te verwarren met Shownieuws van SBS6, al zie ik veel-
vuldig raakvlakken, maar dat terzijde). Ook de Nederlandse 
media zijn in de ban van de Amerikaanse verkiezingen en nu 
de zogenaamde primaries, de caucuses en de partijconventies 
achter de rug zijn, is het wellicht goed om de fi scale balans op 
te maken. 

Grofweg zijn de Nederlandse media massaal tegen Trump en 
voor Clinton, maar wat zijn hun fi scale plannen en wat bete-
kenen deze voor het Nederlandse bedrijfsleven? Nederlandse 
bedrijven investeren immers veel in de VS en veel Amerikaanse 
bedrijven hebben hun (Europese) hoofdkantoor in Nederland. 
Welke kant zou de Amerikaanse economie op kunnen bewe-
gen? Graag geef ik u inzicht in mijn (glazen) bol!

Momenteel maken 99 van de 100 grootste Amerikaanse 
bedrijven gebruik van een zogenaamde CV-BV-structuur via 
Nederland. Kort samengevat houdt een Amerikaanse multinati-
onal via een naar Nederlandse maatstaven fi scaal transparante 
entiteit, alle aandelen in een Nederlandse kapitaalvennoot-
schap die op haar beurt bijvoorbeeld de hele wereld houdt. 
De transparante entiteit wordt niet in Nederland én niet in 
Amerika belast. Bij kapitaalvennootschappen vindt geen hef-
fi ng plaats over buitenlandse dividenden, omdat Nederland de 
deelnemingsvrijstelling toepast. Oftewel, winsten die al bij een 
buitenlandse entiteit zijn belast worden niet nogmaals belast in 
Nederland. 

Door gebruik te maken van de CV-BV-structuur wordt een 
uitstel bereikt; een zogenaamde ‘spaarpot op zee’. Zolang 
de winsten simpelweg niet worden overgemaakt naar de VS, 
worden deze nog niet in de Amerikaanse heffi  ng betrokken. 
Bij sommige structuren is al twintig jaar niets overgemaakt en 
zodoende ook geen belastingheffi  ng. Belangrijkste reden voor 
dergelijke structuren is dat de VS een verrekensysteem kent. 
De VS betrekt uitgekeerde winsten volledig in de heffi  ng en 
geeft terug wat in het buitenland is betaald.

Trump wil graag dat de reeds door Amerikaanse bedrijven 
gestalde gelden terug naar de VS worden overgemaakt en 
aldaar in de belastingheffi  ng worden betrokken. Hij wil het 
Amerikaanse vennootschapsbelastingtarief verlagen van 35% 
naar 15%. Daarnaast wil hij bedrijven toestaan gestalde gelden 
terug te halen tegen een eenmalig tarief van 10% (wat in tien 
jaar mag worden betaald). Het is maar de vraag of Trump slaagt 
in zijn opzet om CV-BV-structuren tegen te gaan. Het inves-
teringsklimaat wordt weliswaar gunstiger, maar ontgaansmo-
gelijkheden blijven en budgettair gezien lijkt dit plan veel te 
kostbaar. 

Clinton wenst daarentegen de zogenaamde anti-inversion-
wetgeving uit te breiden. Hiermee wordt het verplaatsen van 
een Amerikaans hoofdkantoor naar een laagbelaste jurisdictie 
tegengegaan. Ook wil Clinton een ‘exit tax’ invoeren, zodat 
multinationals die de VS verlaten en in dochtervennootschap-
pen opgepotte winsten hebben die nog niet eerder in de VS zijn 
belast, alsnog worden belast. Zo op het eerste gezicht lijken 
deze maatregelen eff ectief, maar wordt het gewenste resultaat 
niet bereikt: uitstelstructuren als de CV-BV-structuur worden 
immers niet aangepakt.

Enfi n, voordat de verkiezingen op 8 november en de inaugura-
tie op 20 januari 2017 plaatsvinden, zal er nog wel het nodige 
(in de media) gebeuren. Ook na de verkiezingen is het maar de 
vraag in hoeverre belastingplannen worden doorgezet. Zeker 
in deze vakantieperiode zou er voldoende ruimte moeten zijn 
voor overpeinzingen, want tijdig nadenken loont (zie mijn 
columns over de Brexit). Showtime!

DICK VAN SPRUNDEL, FISCAAL EXPERT
www.mazars.nl

Showtime!

HT

HIJ VAART ALLANG
De ‘EcoLiner’ vaart allang. Die 

van Damen Shipyards wel te 

verstaan, met die hoofdletter L 

erin. Deze ‘EcoLiner’ werd begin 

dit jaar op de werf in Roeme-

nië gedoopt en is volgens 

Damen de eerste van een serie 

binnenvaarttankers die met 

LNG, vloeibaar aardgas, 

worden voortgestuwd. In dit 

schip is een aantal innovaties 

verwerkt, die het tot 25% 

energiezuiniger maken dan 

conventionele tankers. 

Brandstof is één van de 

grootste kostenposten in de 

binnenvaart en de belangstel-

ling voor zulke schepen is dan 

ook fors, zegt de werf. De bouw 

van zulke schepen is een 

onderdeel van het LNG-mas-

terplan van de Europese Unie 

voor de binnenvaart op Rijn, 

Main en Donau. De Europese 

Commissie fi nanciert het 

project met 1,1 miljoen euro. De 

‘EcoLiner’, die een capaciteit 

heeft van ruim 3.000 kubieke 

meter, werd in Roemenië 

gebouwd en in Nederland 

afgewerkt.

alleen kant en klare auto’s naar het 
verre buitenland, maar importeren 
ook auto’s die ze zelf bij overzeese 
productievestigingen laten maken. 
Een autoboot, ofwel ‘car carrier’, 
hoeft dus in principe niet leeg te va-
ren. In het geval van de ‘Ecoliner’ 
geldt dat net zo goed, met dit ver-
schil dat leegvaren voor een zeil-
schip minder ‘zonde’ is dan voor 
een conventionele autoboot. Er 
wordt immers geen gram aan mi-
lieuvervuilende stoff en in de atmo-
sfeer gebracht.

Hybride
De oorspronkelijke versie van de 
‘Ecoliner’, zoals de architecten van 
Dykstra die op de tekentafel hebben 
gezet, betreft een schip van ruim 
130 meter en een gewicht van 8.000 
ton, met vier hoge masten. De door 
rederij Döhle voorziene autoboot 
zou met 180 meter iets langer wor-
den. Dan nog kunnen er maar twee-
duizend auto’s mee, terwijl grote 
car carriers genoeg capaciteit heb-
ben voor het dubbele aantal. Wie 
zo’n grote hoeveel auto’s wil ver-
voeren, heeft daarvoor dus twee 
zeilschepen nodig.
De bedoeling is dat in 2018 het eer-
ste zeilschip voor autovervoer van 
de werf in het water glijdt. In de ja-

ren daarop wordt gedacht aan uit-
breiding van de vloot van 15 tot 25 
exemplaren. Het eerste schip wordt 
hybride uitgevoerd. Er komen ook 
een diesel- en een elektromotor aan 
boord. Doel is om 80% van de gehe-
le reis op de wind te varen. Latere 
versies gaan alleen nog op een elek-
tromotor varen voor het manoeuvr-
eerwerk in havens en op drukke de-
len van de zee.
In tegenstelling tot de vroegere zeil-
schepen hoeft de ‘Ecoliner’ geen 
enorme bemanning aan boord te 
hebben. Kostte het vroeger veel 
handwerk en tijd om een groot op-
pervlak aan zeilen bij te zetten, te-
genwoordig kan dat proces volauto-
matisch geschieden en wordt het 
geleid door een computer.
De grote besparing door zeilvaart is 
echter dat geen bunkerolie behoeft 
te worden ingenomen, wat in de 
conventionele vrachtvaart een be-
langrijke kostenpost is. De wind is 
gratis en daarmee vervalt dus deze 
kostenpost. Een nadeel is er natuur-
lijk ook weer. Als de wind wegvalt, 
moet op de op zich wel weer dure 
elektromotor worden teruggeval-
len. Ook in een orkaan kan moeilijk 
op het zeil worden gevaren en moe-
ten we dus weer op de motor over-
schakelen.
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komen? Daarmee gaan planners van het havenbedrijf 
aan de slag. Het inrichten van de ligplaatsen kost tijd, 
maar goed, dan krijgen we een toewijzing. Overigens 
verlopen afspraken daarover via het computerpro-
gramma MXP. Zodra wij akkoord krijgen, staat dat bij 
ons in het systeem en komen andere afdelingen – mar-
keting, boekhouding - in actie. Verandert er in de lig-
plaatsketen iets, dan verandert alles. Dat is heel interes-
sant, zeker als iets misgaat. Daarom hebben we 
werknemers die de praktijk kennen en ook zonder com-
puter kunnen nadenken.’

Wat komt er aan de nautische kant kijken? 
‘Daarvoor hebben we de afdeling Technic. Die reser-
veert bijvoorbeeld de benodigde gasolie bij Argos, onze 
hoofdleverancier voor heel Europa, waarmee wij een 
jaarcontract hebben. Argos zal zo zijn partners hebben, 
ook in Amsterdam. Technic maakt ook afspraken met 
bunkeraars voor het leveren van vers drinkwater.
Is een riviercruiseschip in Amsterdam aangemeerd, dan 

meldt de kapitein zich uit veiligheidsoogpunt af – de ha-
vendienst wil weten welke schepen zich in de haven be-
wegen - en sluit hij verplicht aan op walstroom. Dat is 

voor hem het moment om het keuken- en scheepsafval 
te laten ophalen. De afspraken daarover lopen ook via 
de havendienst. Maar in Amsterdam loopt dat altijd 
goed, daar is ze geen kleine jongen in. Verder komt het 
voor dat er onderdelen en materiaal nodig zijn. Amster-
dam is door haar centrale ligging daarvoor een goede 

Inschepen  van passagiers is 

een militaire operatie.

Meezwieren op het 

ritme van de rivier. 

Foto: Viking River 

Cruises

De Vikingen blijven komen

A msterdam blijft onverminderd popu-
lair voor riviercruiserederijen en hun 
veelal Amerikaanse passagiers. Dit 
jaar verwacht de Amsterdamse haven 
een stijging naar achttienhonderd ri-
viercruiseschepen; in 2009 waren dat 

nog minder dan duizend. Absolute marktleider is Vi-
king River Cruises. Willem Tjerkstra, als director ope-
ration nautic verbonden aan de Zwitserse rederij, legt 
uit wat de hoofdstad heeft met riviercruises - en vice 
versa. 

Hoeveel riviercruiseschepen telt de Viking-vloot?
‘52. Die varen op de Seine, Rhône, Elbe, Donau en Rijn. 
Vier schepen houden zich op Russische rivieren op, een 
charter in China en eenzelfde systeem op de Nijl. En 
dan vaart er ook nog een riviercruiseschip in Vietnam.’

En hoe vaak per jaar duikt een Viking-riviercruise-
schip in Amsterdam op?
‘Dat varieert tussen de 320 en 360. In 2015 kwamen we 
uit op 330, met aan boord steeds zo’n 180 passagiers. 
50% hiervan is – zoals wij dat noemen – pre en post, 
een begin- of eindereis. Dat betekent dat de passagiers 
op die schepen voor of na hun cruise een of twee da-
gen in Amsterdam verblijven. Toeristisch gezien inte-
ressant, want dan praat je over hotels, restaurants en 
excursies.’

Want Amsterdam heeft ‘het’?
‘Naar het buitenland toe is Amsterdam perfect. Zeg nou 
zelf: als je in het buitenland vertelt dat je uit Nederland 
komt, dan roepen ze toch ‘Amsterdam’? Amsterdam is 
historie, veel meer dan Rotterdam. Maar als ik zie wat 
Amsterdam doet om het voor toeristen, maar ook voor 
ons als rederij aantrekkelijk te maken, dan verdient ze 
het ook. Amsterdam zoekt naar oplossingen, investeert 
in ligplaatsen. De aanwezigheid van Schiphol helpt na-
tuurlijk.’

Wat gaat eraan vooraf als een schip naar Amsterdam 
komt?
‘In termen van planning? De aanvragen voor Amster-
dam 2017 verstuurden we midden maart van dit jaar. 
Nu sluiten we het vaarplan voor 2018 af en organiseren 
we het programma daaromheen. We werken zo’n an-
derhalf, twee jaar vooruit. Binnen die periode kun je je 
al niet meer al te grote veranderingen permitteren.’

En praktisch? 
‘Onze afdeling Lock & Docks geeft het startschot met 
het neerleggen van een aanvraag bij Havenbedrijf Am-
sterdam: kunnen die en die schepen op die en die data 

CEES VISSER

Riviercruises vormen een 
belangrijke bron van inkomsten 
voor de Amsterdamse haven en 
voor de horeca in de stad. Als geen 
ander kan Willem Tjerkstra van 
Viking River Cruises vertellen wat 
er allemaal komt kijken bij deze 
bijzondere toeristenstroom.
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plek. Ook geeft Amsterdam altijd haar volledige mede-
werking als we vanwege een reparatie willen verhalen.’

Wel haasten. 
‘Inderdaad, het schip is binnen 24 uur weer vertrokken. 
Maar het kan. In een snel programma komt het schip ’s 
nachts om twee uur aan en vertrekt het ’s avonds om elf 
uur. In dat tijdsbestek schepen ook nog eens zo’n 180 
passagiers uit, terwijl de eerste passagiers al om 10.00 
uur in de ochtend inschepen. Een militaire operatie, 
waarbij Viking de transfers van en naar het vliegveld re-
gelt. Daarvoor hebben we die pre en post, dat gasten 
eerst of daarna even in Amsterdam kunnen zijn. Dat 
concept, waarbij wij met vaste (viersterren)hotels en 
vervoersbedrijven werken, heeft zich de afgelopen ja-
ren wel bewezen. Alles wat om de cruise heen hangt, 
moet hetzelfde plaatje hebben.’

Komt die gast uit Nederland?
‘Zelden of nooit. Een ‘Hollandse riviercruise’ is als een 

OAD-vakantie: simpel, goedkoop, niet op het level dat 
wij leveren. Nederlanders geven geen vierduizend euro 
uit voor een riviercruise. Is altijd al zo geweest. Onze 
gasten zijn Amerikanen, Australiërs en Engelsen. Trou-
wens, het gerucht gaat dat de Chinezen het riviercrui-
sen ontdekken. Ook Japan komt op, zij het niet in zulke 
grote aantallen als China. Ik zie dat als een extra uitda-
ging.’

Hoe ziet de toekomst voor de riviercruise eruit?
‘Goed, zeer goed. Ondanks de terroristische dreiging. 
Als er een aanslag is geweest, zoals in Nice, dan zie je 
meteen een dumper in je boekingen. Normale reactie. 
Passagiers hebben dan angst om te vliegen – ze moeten 
toch eerst naar Europa komen. Na twee maanden ne-
men de boekingen weer toe, alsof iemand van de rem 
afstapt. Wacht… (Tjerkstra raadpleegt zijn computer.) 
Als ik zo naar de cijfers kijk, bijvoorbeeld naar Amster-
dam-Basel en Amsterdam-Boedapest, dan zie ik cijfers 
boven de 90% uitstijgen. Ja, het gaat gewoon goed.’

Havenbedrijf Amsterdam (HbA) verdient jaarlijks bijna 2,4 miljoen 

euro aan de riviercruise. Inkomsten bestaan uit reserveringsgel-

den en binnenhavengeld. Een groot deel daarvan investeert HbA 

in het optimaliseren van de afmeervoorzieningen voor de 

riviercruise. Op basis van het aantal reserveringen (calls) is Viking 

River Cruises de grootste klant voor HbA.

Alma Prins-Droog, salesmanager Cruise voor HbA: ‘Wij zien groei 

in deze markt. Daarom blijft HbA de komende jaren investeren in 

bestaande en nieuwe afmeerlocaties en willen we de afmeerca-

paciteit in het Amsterdamse centrum vergroten. Met Zaanstad 

werken we sinds dit jaar formeel samen op het gebied van 

riviercruise. Zaanstad heeft ook fl ink geïnvesteerd in afmeerloca-

ties voor de riviercruise. Op die manier proberen we het riviercrui-

setoerisme over de regio te spreiden en de druk op Amsterdam te 

reguleren.’

Havenbedrijf Amsterdam

• Jaarlijks bezoeken meer dan 450.000 riviercruisepassagiers 

Amsterdam;

• 70% van de bezoekers komt uit Amerika;

• 60% is vrouw;

• De helft is tussen de 66 en 75 jaar;

• Het besteedbaar inkomen per maand is 5.500 euro of hoger ;

• De riviercruise is een groeimarkt; nieuwe cijfers laten zien dat de 

bestedingen vanuit de rederijen en passagiers groeien naar 

meer dan 100 miljoen euro per jaar. 

(bron: Havenbedrijf Amsterdam)

Amsterdamse riviercruise 
in cijfers
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A ls een cruiseschip zich meldt in een 
haven, komt een parade van vracht-
auto’s in actie, die het schip gedu-
rende de ligtijd bevoorraden met 
eten en drinken. In Nederland be-
werken VCK Logistics, H.Z. Logistics 

en nog een serie andere logistieke dienstverleners die 
nichemarkt. Een groeimarkt, want de wereldwijde 
cruisevaart neemt al jarenlang met gemiddeld een mil-
joen passagiers per jaar toe.
De Cruise Line International Association (CLIA), een 
van de grote organisaties van marktpartijen in deze 
meestal vrij vrolijke bedrijfstak, houdt het erop dat dit 
jaar 24 miljoen wereldburgers hun koff ers aan boord la-
ten brengen van deze of gene ‘Love Boat’, in de hoop 
op een dag de eettafel te mogen delen met die char-
mante kapitein, die mevrouw bij aankomst op het schip 
al een knipoogje leek te geven.
De CLIA-cijfers voor 2009 komen uit op 17,8 miljoen 
cruisegasten. In 2010 was er een groeispurt naar 19,1 
miljoen passagiers. De crisis was toen wel ongeveer af-
geschud en de Chinese hogere middenklasse begon 
massaal te boeken voor een luxe zeereis. China is nog 
een relatief kleine klant van de cruisevaart, met 
700.000 reizigers in 2014, maar wel in opmars. Het zal 
natuurlijk nog even duren voordat evenveel Chinezen 
en andere Aziaten aan boord komen als de 11,2 miljoen 
mensen uit de Verenigde Staten die in 2014 een zeereis 
maakten.

Boodschappenlijstje
Nu willen we uiteraard weten wat al die reislustige zee-
schipbewoners zoal wegkauwen en -slikken. Dat is 
eens berekend aan de hand van wat de ‘Celebrity Con-
stellation’, met ongeveer tweeduizend passagiers en 
duizend bemanningsleden, in 2014 in diverse havens 
moest innemen om tijdens een trip van zeven dagen 
alle monden te voeden en de dorstigen te laven. Het 
hele boodschappenlijstje zullen we hier niet afdruk-
ken, want dan is deze pagina al meer dan vol.
Maar goed, er gaat voor die week varen toch wel elf ton 
aan rundvlees aan boord, met nog eens twee ton aan 
kalfsvlees. Lamsvlees: 2,3 ton, varkensvlees: 3,3 ton. Er 
verdwijnt in zo’n week varen 760 kilo aan worst door 
de kelen, 4,6 ton aan kip en 1,4 ton aan kalkoen, want 
daar zijn vooral de Amerikanen (‘Thanksgiving’!) dol 
op. Vis en schaaldieren komen ook het schip op: 6,3 ton 
aan vis, 160 kilo krab, 950 kilo kreeft. De keuken heeft 
verder twaalf ton verse groente nodig, bijna zeven ton 
aan aardappelen en dik negen ton aan vers fruit.
De koks hebben onder andere ook 12.300 liter melk, 
tienduizend eieren, 2,6 ton suiker, 900 kilo koekjes, 
ruim 1,1 ton koffi  e en 1,7 ton rijst nodig om hun gasten 
in zo’n week drie fatsoenlijke maaltijden per dag te 
kunnen voorzetten. En de diverse restaurants en bars 
hebben behoefte aan onder meer 3.400 fl essen wijn van 
uiteenlopende soorten en kwaliteiten, 200 fl essen 
champagne, evenzoveel fl essen gin, 290 fl essen wodka, 
350 fl essen whisky en whiskey en dik tienduizend fl es-
jes en blikjes bier. Pas dan kan de varende ‘Grande 
Bouff e’ een aanvang nemen. Er zijn tegenwoordig 
cruiseschepen in de vaart die wel het dubbele aan pas-

De meeste CLIA-leden – reders, maar ook reisorgani-
saties en leveranciers aan de bedrijfstak  – zijn zoals ge-
zegd zeer actief op de Caribische Zee. Ze doen daar 
33,7% van hun zaken. De Middellandse Zee is goede 
tweede met 18,7%, Azië is goed voor 9,2%, Australië 
voor 6,1% en Zuid-Amerika voor 2,7%. Alaska is met 
4,1% een relatief belangrijke bestemming. Zeker in de 
zomermaanden willen cruisepassagiers wel eens iets 
anders dan de daiquiri, pina colada en met kokosmelk 
bereide gerechten die de chef meestal graag op de kaart 
zet. Het is dan wel handig voor vertrek een paar truien 
in de koff er te stoppen.

Kakelvers
De meeste cijfers over de economische impact van de 
cruisevaart zijn niet kakelvers, zoals de tienduizend ei-
tjes die de ‘Constellation’ in 2014 aan boord nam. Voor 
nauwkeurige data over het eff ect op de Nederlandse 
economie moeten we bij de CLIA terug naar 2013, maar 
die geven dan ook een goede indicatie. In dat jaar ver-
trokken er 96.000 cruisepassagiers uit Nederland en 
bezochten nog eens 228.000 internationale reizigers 
Nederland. De schepen die het land aandeden, be-
steedden 268,5 miljoen euro aan brandstof en andere 
bevoorrading.
Wie met het cruiseschip uit Nederland vertrok, had niet 
zelden een hotel in de buurt van de vertrekhaven – Am-
sterdam, IJmuiden, Rotterdam – nodig en maakte daar-
voor gemiddeld per passagier 320 euro aan kosten, sa-

sagiers kunnen meenemen. Voor deze reuzen mogen 
we het verbruik dus verdubbelen.

Kaas en chocola
Uiteraard kopen cruisereders in elke aanloophaven 
specialiteiten van de regio in. In onze Lage Landen zijn 
dat bijvoorbeeld kaas en chocolade, en typische sei-
zoensproducten als asperges en peultjes. In het Cari-
bisch gebied – veruit de grootste bestemming van de 
mondiale cruisevaart – zal het gaan om verse vis en an-
dere zeedieren, elders weer om tropisch fruit. Het res-
taurantaanbod op cruiseschepen verschilt niet zoveel 
van dat in een gemiddelde middelgrote stad. Er zijn 
specialiteitenrestaurants, waarvoor je moet bijbetalen, 
maar evengoed middenklassers en afhaalpunten voor 
hamburgers, frankfurters, frieten mèt en andere snacks 
voor wie liever in de buurt van zijn badlaken wil blij-
ven.
Het bovenstaande lijstje is bovendien een soort drij-
vende werkvoorraad voor één week varen. Een schip 
moet zich indekken tegen een tekort aan een bepaald 
artikel en zal zich ook willen voorzien van een reser-
ve voor eventuele vertraging. De keukens beschikken 
verder over een ruime standaardvoorraad pasta, 
bloem en specerijen. Maar voor de hierboven be-
schreven zevendaagse reis van de ‘Constellation’ 
werd wel 58 kilo aan verse kruiden en andere smaak-
toevoegers uit de tuin ingeslagen. Je gaat niet koken 
met kruiderij uit potjes alléén.

De ‘Celebrity 

Constellation’.

Foto: CruiseScapes

FOLKERT NICOLAI

Wie houdt van kreeft? 

Bevoorraders van 

cruiseschepen zijn er dol op. En 

laten we eerlijk zijn: 

tweeduizend passagiers krijgen 

een ton kreeft in een week 

gemakkelijk op.
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Of je nog 
kreeft lust...

men 30,6 miljoen euro. De cruisereizigers die, onderweg, 
in Nederland letterlijk kwamen passagieren, besteedden 
aan land 10,5 miljoen euro, dus circa 45 euro per hoofd.
In Nederland is de cruisevaart goed voor een kleine zes-
duizend arbeidsplaatsen, met een totale loonsom van 
166 miljoen euro. In de hele Europese cruisemarkt ging 
in dat jaar 16,2 miljard euro om, een stijging van 700 
miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. De we-

reldwijde omzet kwam op 117 miljard dollar. Sindsdien 
zal het crescendo zijn gegaan. In 2014 steeg dit cijfer tot 
119,9 miljard dollar en werkten wereldwijd ruim 
939.000 mensen in de bedrijfstak.
En kapitein Francesco Schettino dan, die zijn ‘Costa 
Concordia’ in januari 2012 door een doldrieste manoeu-
vre bij een klein Italiaans eiland op de kant had gezet, ten 
koste van 32 slachtoff ers en een investering van 450 mil-
joen euro? Aan hem wilden de meeste passagiers in de 
jaren erna liever niet meer worden herinnerd. Hun eigen 
kapitein leek veel solider, toen ze aan boord kwamen.

Je gaat niet koken met 

kruiderij uit potjes alleen.
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WERELDHAVENDAGEN 
2 T/M 4 SEPTEMBER
Maak tijdens de Wereldhavendagen 

2016 kennis met de vele innovaties 

in de Rotterdamse haven. Thema dit 

jaar: ‘The Smartest Port’. Met 

natuurlijk veel demonstraties en 

excursies. 

• wereldhavendagen.nl

SESSIE FINANCE 
15 SEPTEMBER 
Nieuwsblad Transport organiseert 

de tweede editie van de Sessie Fi-

nance.  U hoort van collega’s, maar 

ook van dienstverleners 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? Inclusief lunch en borrel.

• 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 ook 

de vraag naar logistiek van en naar 

Iran groei zal laten zien. Wat zijn uw 

kansen? 

• Nieuwsbladtransport.nl/events

AGENDA

Logistiek dienstverlener Van der 
Nat moderniseert de trailervloot. 

In totaal zijn 28 Schmitz Cargo-

bull-trailers aan de vloot toege-

voegd: schuifzeilopleggers en 

kastenwagens. Het bedrijf uit het 

Brabantse Giessen gaat er vanuit 

dat de trailers zo’n 100.000 

kilometer per jaar zullen rijden. 

Van der Nat doet vooral binnen-

landwerk voor uiteenlopende 

opdrachtgevers. Een aantal trucks 

rijdt op LNG. 

Stefan en Bart Rosendaal van 

Rosendaal Transport, gevestigd in 

het Achterhoekse Beek, hebben 

na een intensief traject het 

Keurmerk Transport & Logistiek 

van TLN behaald. Rosendaal 

Transport heeft een focus op 

stukgoederenvervoer over de weg 

in de Benelux, Engeland en 

Duitsland. Eén van de groeimark-

ten voor Rosendaal is het vervoer 

van winkelinterieurs, vaak 

kwetsbare onderdelen. Dit vereist 

een hoge mate van vakmanschap 

van het transportbedrijf. 

Dijco Internationaal Transport 
heeft opnieuw gekozen voor 

Scania-trekkers met de Topline- en 

de Highline-cabine en de 450 pk 

SCR-only motor. Vorig jaar werden 

al acht Scania-trekkers met 

SCR-only motoren aangeschaft 

door de groente- en fruittranspor-

teur. Twee van de R450-Toplines 

zijn in de rode kleur van het 

zusterbedrijf E. van den Berg. Ze 

worden met bijbehorende trailer 

voornamelijk ingezet op Zwitser-

land. De andere twee voertuigen 

met de grootste R-cabine kregen 

de nieuwe huisstijl van Dijco zelf. 

Breewel Transport uit Mijdrecht 

heeft onlangs 25 Mercedes-Benz 

Actros Euro VI-trekkers in 

ontvangst genomen. Het zijn de 

eerste Euro VI-trekkers in het 

wagenpark van Breewel, waarmee 

voldaan wordt aan de pas over 

drie jaar verplichte milieu-eisen. 

De nieuwe wagens voor dubbele 

bemanning zijn met onder andere 

luchtgeveerde stoelen, bedden en 

standairco helemaal klaar voor de 

distributie van bloemen en 

planten richting Frankrijk. Breewel 

heeft ruim 200 eenheden en 

vestigingen in Nederland en 

Frankrijk. Het bedrijf houdt zich 

bezig met geconditioneerde 

fi jnmazige distributie van 

bloemen en planten, voornamelijk 

op Frankrijk. 

DAF levert 75 XF 440 FTG aan AB 
Texel, onderdeel van de AB 
Transport Group. Hiermee zet de 

transporteur een grote stap in de 

verduurzaming van zijn wagen-

park. AB Texel zet de trucks in voor 

het vervoer van aardappelen. Het 

transport hiervan is niet seizoens-

gebonden en gaat het hele jaar 

door. Alle 75 voertuigen gaan 

rijden binnen Europa, met als 

belangrijkste markten de Benelux, 

Noord-Frankrijk en Duitsland. 

Dethon Bezorgdienst in Terneu-

zen bezorgt de komende jaren alle 

PostNL-pakketten in Zeeuws-

Vlaanderen met Renault Master 

bestelwagens. Het bedrijf 

bestelde 24 nieuwe Masters. 

Vanwege de intensieve inzet met 

gemiddeld honderd stops per dag 

is er gekozen voor een 125 

pk-motor met geautomatiseerde 

versnellingsbak. Deze laatste 

draagt bij aan een geoptimali-

seerd brandstofverbruik en 

beperkt de fysieke belasting van 

de chauffeurs. De gesloten 

bestelwagens worden voorzien 

van een PostNL-inrichting, 

bestaande uit onder meer een 

tussenwand met schuifdeur en 

ruit, houten betimmering met 

inklapbare rekken en extra 

led-binnenverlichting. 

Heeft u ook transport of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

BEDRIJFSNIEUWS

E-COMMERCE  Dochter Deutsche Post investeert miljoenen in VS

DHL lonkt naar Amer

FOLKERT NICOLAI

DHL investeert in de Verenigde 
Staten 137 miljoen dollar in de lo-
gistieke dienstverlening aan web-
winkels in dat land.
 
De dochter van Deutsche Post heeft 
hoge verwachtingen van de markt 
voor ‘e-commerce’ in de VS. Die 
heeft nu een omvang van naar 
schatting 400 miljard euro, maar zal 
tot 2020 ruim twee keer zo groot 
worden. DHL heeft het zelfs over 
één biljoen dollar.
Het bedrijf wil goed vertegenwoor-
digd zijn in de Amerikaanse markt, 
omdat in dat land veel bedrijven 
zijn gevestigd die een grote speler 
zijn in het wereldwijde webwinke-
len. DHL eCommerce en zusterbe-
drijf DHL Supply Chain gaan, los 
daarvan, samen ook in Los Angeles 
en New Jersey hun regionale logis-

tieke centra uitbreiden. Die centra 
worden overigens niet alleen voor 
de ‘e-fulfi lment’ voor webwinkel-
klanten gebruikt, maar ook voor be-
drijven die andere bedrijven als 
klant hebben en niet de consument 
rechtstreeks beleveren. Een derde 
centrum, in Columbus in de staat 
Ohio, is vorig jaar al geopend. Bo-
vendien worden in de VS nog eens 
acht extra distributiecentra ge-
opend.
In Chicago wordt een DHL-service-
centrum voor online-klanten ge-
opend bij het distributiecentrum 
dat DHL Global Forwarding in deze 
stad vorig jaar in gebruik nam. Bij el-
kaar is in Chicago nu voor ruim 36 
miljoen euro geïnvesteerd.

Middenklasse
De investeringen in de VS hangen 
ook samen met het feit dat steeds 
meer mensen internationaal het in-

ternet opgaan om goederen te be-
stellen. In 2020 zullen wereldwijd 
volgens DHL ongeveer een miljard 
mensen grensoverschrijdend be-
stellingen plaatsen bij webwinkels. 
De VS zijn dan, met hun rijke aan-
bod via het web te bestellen artike-
len, voor een kwart van die interna-
tionale webwinkelaars de 
belangrijkste leverancier.
Zal de markt voor online-winkelen 
in de Verenigde Staten - en trou-
wens ook Europa - de komende ja-
ren fors blijven groeien, de echte 
groei komt, zo verwacht DHL, uit de 
opkomende economieën. In landen 
als China, waar zich een relatief 
welvarende middelnklasse ontwik-
kelt, wordt een jaarlijke marktgroei 
van 28% gemiddeld verwacht. Dat-
zelfde zien we gebeuren in andere 
landen in deze regio. Die midden-
klasse zal tegen 2020 meer dan 600 
miljoen mensen tellen, die dus alle-
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Ook met uw tweet in de 

krant? Met #NTnl springt u 

meer in het oog. Blijf op de 

hoogte via twitter.com/ntnl

Videoverslag van mijn 

binnenvaartreis met de MS 

Paradox van Rotterdam naar 

Hengelo en terug https://

vimeo.com/176943580

@robaltena 

Het nieuwe douane 

wetboek: Verzuim zonder 

gevolgen https://www.sva.

nl/node/3032  Lees het 

artikel in Weg en Wagen

@Vervoeradres  

Chauffeur keert vrachtwa-

gen midden op de snelweg. 

Het gaat nog goed ook... 

http://fb.me/O5vzWKyh

@ttmnl  

Minder plastic in zee. Heb jij 

de oplossing? Win 2 jaar 

collegegeld én een baan in 

het water http://bit.ly/

PrijsvraagHHNK

@lifeofdorian  

Voor logistiek professionals 

gericht op #Zuid-Duitsland 

vindt op 27 okt de #Hafen-

Hinterland Koferenz plaats: 

http://buff.ly/2a3ziAS

@NTnl  

 Japanse reders in 

zwaar weer

 Zorgen over veiligheid 

Panamakanaal 

 Onbemand varen 

komt eraan

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

ikaanse webwinkelmarkt 

Illustratie: Edward Ouwerkerk

Beste Abonnee,

Met ingang van 1 augustus 

2016 zijn de prijzen van 

Nieuwsblad Transport 

geïndexeerd. Deze index-

actie wordt doorgevoerd na 

ruim 2 jaar van gelijke prijs. 

Dank voor uw begrip.

De Uitgever

maal steeds vaker het internet ge-
bruiken om goederen te bestellen 
en naar hun huis of naar een afl ever-
punt te laten vervoeren.
DHL wijst erop dat die goederen 
vaak in eigen land niet verkrijgbaar 

zijn, bijvoorbeeld omdat ze voor de 
meeste consumenten te duur zijn.  
Daarvoor kunnen ze dan bijvoor-
beeld wel in Europa en de VS te-
recht en juist ook daarom wil DHL 
zich in de VS krachtig versterken. 
Daar komt bij dat wie in het buiten-

land koopt vaker zal vrezen dat het 
bestelde hem niet of te laat bereikt. 
Daardoor dreigen Amerikaanse 
webwinkels omzet uit opkomende 
landen mis te lopen. DHL beweert 
dat het alle bestellingen op tijd op 

het juiste adres weet te krijgen, waar 
ter wereld dat ook maar is.
In de VS komt DHL een bedrijf tegen 
dat het in Europa vooral als concur-
rent ziet, namelijk UPS. In de VS zijn 
de twee in de e-commerce juist be-
langrijke partners van elkaar.

De markt voor webwinkels in VS

bedraagt in 2020 één biljoen dollar.
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Wij beschermen de 
olie-installaties al 
tweeënhalf jaar zonder 
betaald te krijgen.

QUOTE VAN DE WEEK

rmen de
aties al 
f jaar zonder
krijgen.

Militieleider Ibrahim al-Jathran, 
over de Libische oliehavens 
die weer geopend zouden 
gaan worden.

COLUMN

In de logistieke sector was de vraag naar nieuwe mega-objecten 
ooit enorm. Volgens vastgoedadviseur CBRE stond in 2016 
maar vierenhalf procent van het logistieke vastgoed leeg. Dat 
was in eeuwen niet voorgekomen. In die paar vacante loodsen 
verdrongen zich de spinnen en pissebedden. Overal elders 
waren ze niet meer welkom. A omdat ze geen huur betaalden. B 
omdat we de ruimte nodig hadden om te warehousen, waarde 
toe te voegen en voor de distributie te zorgen.

O ja, en omdat de consument op laptop en smartphone steeds 
meer hebbedingetjes en kant-en-klare maaltijden bij zich thuis 
liet aanrukken. Dat leidde tot een sterk toenemende vraag 
naar geschikte logistieke ruimte om goederen op te slaan en de 
bestelde waren te grouperen. In vroeger dagen reed de consu-
ment naar een winkel. Dat was een meestal stenen gebouw in 
een al dan niet gezellige winkelstraat, waar de begeerde artike-
len in schappen stof stonden te verzamelen in afwachting van 
de klanten. We mogen hier – weet u nog – bijvoorbeeld denken 
aan V&D. Terwijl de klandizie het meer en meer liet afweten, 
waren spinnen, kakkerlakken en een enkele pissebed er vaste 
gasten. Het werd natuurlijk hoog tijd om aan deze ouderwetse 
manier van boodschappen doen een einde te maken. Dus gin-
gen de ‘shopping malls’, de ene na de andere, tegen de vlakte 
om plaats te maken voor grootschalig logistiek vastgoed.

Weilanden waar echte koeien braaf met de melkproductie bezig 
waren, veranderden in reusachtige schuren, waarin robots 
de voorraden voor webwinkels gingen beheren. De virtuele 
werkelijkheid van de internetetalages werd steeds realistischer. 
De consument kon op zeker ogenblik in woon- of werkkamer 
de aangeboden jurkjes passen, de geur van de aangeboden par-
fums alvast opsnuiven en het bouquet van een eenvoudige fl es 
kruidenierswijn beoordelen, waarna de keuze toch maar op een 
Larose Trintaudon 1976 viel.

De 3D-printer, die wat later in menig huishouden zijn entree 
maakte, gooide alles weer overhoop. Alleen maar voorzien van 
het juiste leer kon mevrouw haar Louis Vuitton-tas, met bijpas-
send paar laarzen, zo uit het apparaat laten komen. Dat leverde 
een aanzienlijke transportbesparing op, want verpakkingen van 
het eindproduct waren niet meer nodig. In die tijd, nog niet zo 
lang geleden, kwamen logistieke megahallen leeg te staan en 
moest CBRE vaststellen dat de fut er in de markt behoorlijk uit 
was.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Vastgoedmegalomanie

JOHN VERSLEIJEN

De kleurrijke Rotterdamse onder-
nemer Jan Rijsdijk heeft onder de 
naam Global Stevedoring een nieuw 
overslagbedrijf opgericht. Het be-
drijf gaat materieel, kennis en per-
soneel aan buitenlandse havens le-
veren, aldus Rijsdijk. ‘We verkopen 
een kraan, exploiteren het ding en-
kele jaren voor de koper en na een 
paar jaar dragen we de hele zaak 
over. Op die manier kunnen we kra-
nen verkopen aan havens waar ze 
onvoldoende ervaring hebben met 
geavanceerde overslag-apparatuur.’ 
Rijsdijk verwacht vooral een markt 
voor zijn diensten in landen als Por-
tugal, Griekenland en Turkije. 

20 JAAR GELEDEN IN NIEUWSBLAD TRANSPORT

Rijsdijk zet nieuwe stuwadoor op
1 augustus 1996

Global Stevedoring moet de vierde 
activiteit worden binnen de Rijs-
dijk-groep, dat verder bestaat uit Ti-
tan (België), Figee (Haarlem) en 
Ecu Trade. De ondernemer nam het 
noodlijdende Figee in 1994 over en 
heeft het personeelsbestand intus-
sen teruggebracht van 320 naar 280. 
Rijsdijk verkocht in 1991 zijn over-
slagbedrijf (Interstevedoring) aan 
de HES-groep, die het vervolgens 
onderbracht bij EBS. In die miljoe-
nendeal heeft hij zich verplicht ge-
durende een periode van tien jaar 
geen overslagactiviteiten te ontwik-
kelen in Nederland. Rijsdijk sluit 
daarna een comeback in Rotterdam 
niet uit. ‘Die laatste vijf jaar zijn zo 
voorbij.’
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Italië en Wallonië, maar ook de Bel-
gische kwaliteitskrant De Stan-
daard. ‘Zoiets doe je de Fiat 500 ge-
woon niet aan’, was de teneur van 
de kritiek. ‘De kwestie’ bereikte 
prompt de Italiaanse politiek en mi-
nister Paolo Gentiloni van Buiten-
landse Zaken moest er parlementai-
re vragen over beantwoorden. Ook 
de Italiaanse ambassadeur in België 
werd in stelling gebracht.
Geschrokken door zoveel ophef 
heeft Sofi co de gewraakte posters 
inmiddels laten verwijderen. Do-
menico Romano is dan ook een te-
vreden man: ‘We voelden ons ge-
noodzaakt om de reputatie van de 
Cinquecentisti en een universeel 
erkend symbool van Italiaanse stijl 
te verdedigen en te versterken’, 
meldt hij in een eigenhandig opge-
steld persbericht. 

ROB MACKOR

Een billboardcampagne tegen het 
achterlaten van vuilnis langs de 
snelweg. Wat kan daar nu mis 
mee zijn?
 
Veel, bleek vorige week in België 
waar het Waalse Postbus 51-team 
zijn nieuwe maandelijkse campagne 
‘Maak van een aire (rustplaats langs 
de snelweg – red.) geen varkensstal’ 
lanceerde. Niet het knullige karak-
ter van de campagne, waarin een au-
torijdend varkentje een vuilniszak 
uit het raam gooit, leidde tot ophef. 
Nee, steen des aanstoots was het 
autootje waarin het dier rijdt, de be-
roemde Fiat 500.
Dat was tegen het zere been van 
sommige Italianen, die er een aan-
tasting van een van hun nationale 

symbolen in zagen. Vrijwel direct 
nadat de affi  ches waren opgeplakt, 
werden de Waalse minister van 
Openbare Werken, Maxime Prévot 
(cdH), en die van Mobiliteit, Carlo 
Di Antonio (cdH) bestookt met 
boze mails en telefoontjes.

Cinquecentisti
Het protest werd geleid door diep 
verontwaardigde ‘Cinquecentisti’, 
zoals de leden van de Fiat 500 Club 
Italia zichzelf noemen. Gezamen-
lijk postten zij zo’n 3.000 berichten 
over de ‘onsmakelijke’ campagne 
van snelwegbeheerder Sofi co. Vol-
gens Domenico Romano, oprichter 
van de 21.000 leden tellende club. 
trof die ‘de integriteit van het merk 
en van de leden in het hart’.
Het hemeltergende schandaal haal-
de niet alleen de populaire media in 

CAMPAGNE  Waalse billboards raken Cinquetentisti ‘in het hart’

Dit keer was niet het varken de zondebok. Foto: EdA

Ophef over Fiat 500
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