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CONGESTIE  Importvolumes China groeien harder dan exportvolumes

TOBIAS PIEFFERS

Congestie in China dreigt een 
structureel probleem te worden. 
De havens zitten vol en zijn de 
grote importvolumes niet ge-
wend. 

Dat stelt consultancybureau Dre-
wry, die de oorzaak voor de conges-
tie in de grote Chinese containerha-
vens onderzocht. Sinds april zijn die 
stuk voor stuk dichtgeslibt. Als re-
den daarvoor worden het slechte 
weer, de reorganisatie van allianties 
en piekvolumes vanwege verwachte 
vrachttariefstijgingen genoemd. 
Hoewel die factoren allemaal mee-
spelen, is er volgens Drewry een 
simpelere verklaring: de grote ha-
vens hebben hun maximale capaci-

dat in tegenstelling tot de andere 
oorzaken dit een langetremijn-pro-
bleem kan worden, ‘tenzij de im-
portgroei wordt opgevangen met ex-
tra terminal- en opslagcapaciteit.’Het 
probleem wordt verergerd door de 
schaalvergroting in de scheepvaart. 
Grotere schepen zorgen voor piek-
belastingen bij de terminals en kun-
nen in minder havens terecht, waar-
door de volumes zich concentreren.
De importgroei in China is ook in 
Europa voelbaar. Verladers en expe-
diteurs klagen al maanden over een 
gebrek aan laadruimte voor hun ex-
portcontainers. Uit een enquête van 
Nieuwsblad Transport blijkt dat me-
ning bedrijf hierdoor klandizie en 
contracten heeft verloren. 

goederen in 2016 voor het eerst har-
der groeide dan de uitvoer. In een 
jaar nam de import op die routes 
met 2,3% toe, terwijl de export 
slechts een half procent groeide. 
Met name in de tweede helft van het 
jaar groeide de import snel. In fe-
bruari was de invoer van China met 
vijf indexpunten gegroeid ten op-
zichte van augustus vorig jaar; meer 
dan twee keer zo veel als de import 
van andere Aziatische regio’s.
Die verschuiving lijdt tot nieuwe si-
tuaties in de havens. ‘China is al zo 
lang een export gedreven economie 
dat de havens niet gewend zijn aan 
de lange verblijftijden (van import-
containers, red.) op de terminal,  
omdat exportcontainers vrij snel 
aan boord worden geladen’, schrij-
ven de analisten. Zij waarschuwen 

teit bereikt of dreigen die  te berei-
ken. ‘Het is geen toeval dat de 
havens die het meest last hebben 
van congestie de grootste toename 
in overslag hebben geboekt’, schrij-
ven de analisten. Daarbij verwijzen 
ze naar de overslagcijfers van Qing-
dao, Shanghai en Ningbo waar de 
containeroverslag respectievelijk 
met 12%, 10% en 9% steeg. Steeds 
meer van die containers worden ge-
importeerd ‘en daar zijn de termi-
nals niet aan gewend.’

Importgroei
Uit analyse van de im- en exportvo-
lumes op handelsroutes tussen Chi-
na en Noord-Europa, het Middel-
landse Zeegebied, de Verenigde 
Staten, het Midden-Oosten en 
Zuid-Azië blijkt dat de invoer van 

In de haven van Ningbo steeg de overslag met 5%. Foto: Reuters

Havens China kampen 
met importgroei

Hongaarse vrachtwagenchauf-

feurs hebben dinsdag geen 

gelijk gekregen in een rechts-

zaak waarin ze stelden recht te 

hebben op Nederlandse arbeids-

voorwaarden. De rechter oor-

deelde dat de chauffeurs voor 

een buitenlands bedrijf werkten 

en hun transport slechts voor 

een klein deel in Nederland 

uitvoerden. De zaak draaide om 

Hongaarse chauffeurs van een 

Hongaars transportbedrijf, dat 

internationale transporten ver-

richtte in opdracht van een Ne-

derlandse transportbedrijf dat 

tot hetzelfde concern behoort. 

Hongaarse truckers 
in ongelijk gesteld
RECHTSZAAK

miljard 

euro is 

het be-

drag dat 

Maersk 

Line op tafel legt voor de 

overname van Hamburg Süd. 

Dat meldde topman Søren Skou 

van Maersk Line en A.P. Møller-

Maersk bij de aankondiging 

dat het overnameplan door de 

besturen van beide rederijen is 

goedgekeurd. Skou verwacht 

dat  de overname jaarlijks zo’n 

400 miljoen dollar aan bespa-

ringen oplevert.

3,7
Overname leidt tot 
forse besparingen

Overslagbedrijf European Bulk 

Services (EBS) gaat zijn opslag-

capaciteit voor droge bulkla-

ding in de Rotterdamse haven 

uitbreiden met 166.000 ku-

bieke meter tot bijna 700.000 

kuub. Dat maakte moederbe-

drijf HES International bekend. 

Op de Laurenshaven terminal in 

de Botlek wordt een loods van 

126.000 kuub gebouwd. Daar-

naast heeft EBS plannen voor 

de bouw van een zogenoemde 

vlakloods op de Europoort 

locatie met een capaciteit van 

40.000 kubieke meter.

HES investeert 
fors in droge bulk 
ROTTERDAM

Wie is er 
aansprakelijk?

Hogere kosten door 
nieuwe vaarschema’s

50 jaar duwvaart 
op de Rijn
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DOSSIER

VAN DE REDACTIE

Vastgeroeste gewoontes kunnen tot gevaarlijke situaties 

leiden. Gewend als we zijn aan de combinatie ’groene pijl is 

vluchtroute’ zouden we in geval van nood (denk aan brand) 

zonder na te denken de weg volgen die de pijl ons wijst. Nu 

zou er een aardige discussie te voeren zijn over de vraag of 

daarmee onze redding nabij komt, maar wellicht zullen we die 

redding dan niet in dit leven vinden. In Iran wijst deze pijl naar 

het oosten, de richting van het gebed. 

Deze week organiseert Nieuwsblad Transport in het Havenhuis 

van Antwerpen een congres over de handel met Iran. Wat is er, 

ruim een jaar na het opheffen van de sancties mogelijk en 

welke invloed zal het beleid van de Amerikaanse president 

Trump hebben?

COMMENTAAR

In 1992 was rederij CMA een van de eerste rederijen met een 
lijndienst naar China. In Shanghai richtte de oprichter van 
CMA, Jacques Saadé, in een hotelkamer een kantoortje in. 
Saadé, die begin dit jaar afscheid nam van CMA CGM, voer des-
tijds elke veertien dagen naar China – tegenwoordig elke drie 
uur. En dan belichten we slechts een van de rederijen die actief 
zijn op de oost-west-route en slechts één Chinese haven.

Het toont wel de enorme dynamiek in het transport van en 
naar China. Een dynamiek die al vrijwel vanaf het begin, maar 
in elk geval het laatste decennium, gepaard gaat met de begrip-
pen fusie, alliantievorming, export en prijserosie.
Het invoeren van de nieuwe alliantiestructuur nam Nieuwsblad 
Transport als aanleiding om een enquête uit te voeren onder 
die lezers die actief zijn als verlader. Natuurlijk is de parings-
dans die de rederijen met elkaar uitvoerden in de aanloop van 
het nieuwe alliantiepallet op zich al interessant. Ook was en 
is het boeiend te analyseren wat de nieuwe schikking voor de 
diepzeehavens betekent, maar uiteindelijk gaat het erom dat 
verladers hun producten effi  ciënt en betrouwbaar kunnen 
verschepen. 

Verladers constateren massaal dat sprake is van krapte op de 
Europese exportmarkt. Containers blijven op de kade staan, 
tenzij er piektarieven worden betaald. 35% van de ondervraag-
den stelt dat containers nog steeds op de kade blijven staan, 
47,4% slaagt er wel in ze aan boord te krijgen, maar betaalt 
piektarieven. Dat feit alleen al is bijzonder, want traditioneel 
was er op de route ex Europa geen tekort aan capaciteit en la-
gen de vrachttarieven beduidend onder die voor lading ex Azië.

De gevolgen zijn fors. Ruim 39% van de respondenten geeft aan 
door vertragingen leveringen te hebben gemist, 36% stelt zelfs 
dat klandizie en contracten verloren gaan. Slechts 16,5% meldt 
geen schade te hebben geleden.

Reders geven onder meer een snel toegenomen vraag naar Eu-
ropese producten als reden. Verladersorganisatie Evofenedex 
herkent dat weliswaar in de markt, maar ‘die toename is niet 
zo groot dat een omslag van structurele overcapaciteit naar 
ondercapaciteit’ ermee verklaard kan worden, zo is de reactie. 

Opvallend is echter ook, dat containerschepen inmiddels 
dagenlang buitengaats liggen te wachten voor ze gelost kunnen 
worden in Chinese havens. Dat kan, net als de problemen in 
Europa, te maken hebben met aanloopproblemen als gevolg 
van het ingaan van de nieuwe alliantiestructuur. Maar het zou 
er toch ook op kunnen wijzen dat er een andere balans ontstaat 
tussen de import en export van China. Een dergelijke verschui-
ving in de balans kan op termijn beslist kansen bieden aan 
verladers.

MELS DEES
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Balans
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EEN ECHTE 
FAMILIEONDERNEMING
De familie Saadé bezet 

belangrijke posten binnen 

CMA CGM. De huidige CEO 

Rodolphe Saadé kwam al in de 

jaren 90 bij de rederij in dienst. 

Dat geldt ook voor zijn zus 

Tanya Saadé Zeenny, die als 

directielid verantwoordelijk is 

voor communicatie, marketing 

en global accounts, net als voor 

Naila Saadé, de vrouw van de 

oprichter. 

PROFIEL  JACQUES SAADÉ, CMA CGM

RALF KLINGSIECK / DVZ

Jacques Saadé bouwde in veertig 
jaar tijd vanuit het niets de in 
grootte derde containerrederij 
ter wereld op. Inmiddels droeg hij 
het stokje over aan zijn zoon Ro-
dolphe, die ook al meer dan twin-
tig jaar in de onderneming actief 
is. Een profi el.

In het kantoorpand van rederij 
CMA CGM, aan de rand van de ha-
ven van Marseille, voltrok zich be-
gin dit jaar offi  cieel een generatie-
wisseling. Met het bereiken van zijn 
80ste levensjaar benoemde de op-
richter van de onderneming, Jac-
ques Saadé, zijn nu 46-jarige zoon 
Rodolphe tot algemeen directeur. 
Zelf blijft hij president van de raad 
van toezicht. Met een rustig ge-
moed kan hij het stokje overdragen 
en terugblikken op de veertig jaar 
waarin hij in Marseille de op twee na 
grootste containerrederij ter wereld 
wist op te bouwen.

Vlucht
De oude Saadé werd in 1937 in Liba-
non geboren, maar groeide op in Sy-
rië. Hij komt uit een gegoede fami-
lie, die over katoen- en 
tabaksplantages beschikte en daar-
naast over uitgebreide boomgaar-
den met olijf- en citroenbomen. 
Na een studie aan de London School 
of Economics begon Jacques Saadé 
zijn loopbaan bij een rederij in New 
York. Daar ontdekte hij de eerste 
containers, die de Amerikanen in-
zetten bij het bevoorraden van de 
soldaten in Vietnam. ‘Dat ging be-
trouwbaar, simpel en snel’, weet 
Saadé nog.
Na de dood van zijn vader in 1958 
keerde de jonge man terug naar de 
Syrische havenstad Latakia, maar 
de eigendommen van de familie 
werden in 1961 genationaliseerd. 
Geruïneerd moest de familie naar 
Libanon vluchten, maar ook daar 
werden ze verdreven, als gevolg van 
de burgeroorlog. In 1978 kwam Jac-
ques Saadé uiteindelijk in Marseille 
terecht en bouwde vanaf nul een be-
drijf op.

Focus op containers
In dat jaar richtte hij de Compagnie 

Maritime d’Aff retement (CMA) op, 
die vier medewerkers en een enkel 
schip had. Het schip voer tussen 
Beiroet, Latakia en Marseille. Vanaf 
het begin concentreerde Saadé zich 
op containers. Hij was daarmee de 
eerste in het Middellandse Zeege-
bied. Hij werd aanvankelijk uitgela-
chen, maar al snel hadden de con-
currenten door dat CMA op het 
goede spoor zat. Ook zijn voorge-
voel dat de traditionele noord-zuid-
verbindingen snel door oost-west-
connecties zouden worden 
overvleugeld werd bewaarheid.
Voor CMA werd het Middellandse 
Zeegebied al in 1983 te klein, via het 
Suezkanaal gingen de schepen nu 
ook richting Singapore of Hong-
kong. In 1992 was CMA een van de 
eerste rederijen met een lijndienst 
naar China. In Shanghai werd het 
kantoor van de rederij in eerste in-
stantie in een hotelkamer onderge-
bracht. Destijds kwam er elke veer-
tien dagen een schip van de CMA in 
China aan – tegenwoordig elke drie 
uur.

Bruidsschat
Een grote slag kon Jacques Saadé in 
1996 slaan, toen hij voor een heel 
gunstige prijs de te privatiseren 
Franse staatsrederij CGM kon over-
nemen. Goede relaties met de toen-
malige president Jacques Chirac 
hielpen beslist bij dit overnamepro-

ces: de Franse staat gaf CGM een 
bruidsschat van enkele miljoenen 
mee ‘als compensatie voor de schul-
den’, zoals het offi  cieel heette.
De verlieslatende staatsrederij wist 
Saadé binnen twee jaar, door conse-
quente herstructureringen, weer 
winstgevend te maken. Hij schoof 
de beide ondernemingen samen tot 
één rederij die destijds op de we-
reldwijde ranglijst van containerre-
derrijen op plaats twaalf terecht-
kwam.
In 2006 volgde de overname van de 
in het verkeer naar Afrika gespecia-
liseerde rederij Delmas. Vanaf dat 
moment bezet CMA CGM de derde 
plek in de rangorde van rederijen. 
Saadé slaagde er tevens in de onder-
neming actief te maken met een 
breed palet aan diensten, zowel in 
Frankrijk als daarbuiten. CMA CGM 
is al lang niet meer uitsluitend als 
rederij actief, maar biedt een groot 
aantal multimodale diensten aan. In 
2013 probeerde Jacques Saadé tot 
een alliantie te komen met Maersk 
en MSC, maar Chinese mededin-
gingsautoriteiten lagen dwars. 
Het hoogtepunt in het groeipad 
vormde toch de overname van Nep-
tune Orient Lines (NOL), afgelo-
pen jaar, met 88 schepen, 7.000 me-
dewerkers en een omzet van 5 
miljard dollar. In één klap kon CMA 
CGM 5 miljoen teu per jaar extra in 
de boeken schrijven. We moeten 
echter melden dat de oude Saadé de 
afwikkeling van deze deal al volledig 
aan zijn zoon Rodolphe overliet. 
Saadé junior was overigens ook de 
drijvende kracht achter de vorming 
van de Ocean Alliance.

Nieuwe roerganger 
bij CMA CGM

Jacques Saadé. Foto CMA CGM Group

AAR
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Groei verkeer grote 
steden kopzorg kabinet

Luchtvrachttarieven 
blijven stijgen 

Groningen Seaports 
presenteert InvaSave 

Baltic Exchange wil 
basis verbreden 

FILES
Het verkeer blijft de komende 

decennia toenemen. Vooral de 

groei van het personenvervoer 

in en rond de grote steden stelt 

nieuwe kabinetten voor een gro-

te opgave, blijkt uit vierjaarlijks 

onderzoek van het ministerie 

van Infrastructuur en Milieu. De 

onderzoekers waarschuwen dat 

ook het goederenvervoer tussen 

de Randstad en het achterland 

sterk blijft toenemen. De bin-

nenvaart kan voorlopig wel uit 

de voeten, al ondervindt die mo-

gelijk wel hinder bij laag water.

PRIJSINDEX
De maand maart was voor de 

luchtvrachtvervoerders een goe-

de maand door de stijgende 

luchtvrachttarieven. Dat laten de 

prijsbarometers van Drewry en 

TAC zien. Na nauwelijks een ver-

lies in februari en een opvallen-

de prijspiek in januari melden de 

twee consultants een verder her-

stel van de luchtvrachtprijzen. 

Vergeleken met maart 2016 ste-

gen de gemiddelde tarieven 8%, 

gemiddeld 2.84 dollar per kilo. 

BALLASTWATER
Na jaren voorbereiding heeft 

Groningen Seaports de InvaSave 

gepresenteerd, een mobiel sys-

teem voor het zuiveren van bal-

lastwater van zeeschepen. Dat 

wordt vanaf 8 september dit jaar 

geleidelijk verplicht met de in-

werkingtreding van de ballast-

waterconventie van de Interna-

tional Maritime Organisation. 

InvaSave wordt als dienst aan-

geboden aan schepen zonder ei-

gen zuiveringssysteem. 

BULKVAART
De Baltic Exchange wil zijn basis 

verbreden en werkt aan de intro-

ductie van nieuwe indices voor 

het container- en LNG-vervoer. 

De Baltic Exchange is al lang 

geen beurs meer in de letterlijk 

zin van het woord, maar is nog 

wel een belangrijke dataleveran-

cier in de bulkvaart en het meest 

bekend van de Baltic Dry Index, 

een graadmeter voor de vracht-

tarieven voor het vervoer van 

droog massagoed.

KORT

marktpartijen over het gebruik van 
het nieuwe systeem. 

Vertraging
Vrachtbedrijven krijgen door het 
uitstel nu meer tijd om de systemen 
te testen. Daarnaast is er voor de 
aarzelende partijen extra tijd om 
zich alsnog op het nieuwe douane-
systeem aan te sluiten. Wie dat niet 
tijdig doet, loopt het risico op ver-
tragingen bij de  afhandeling van lo-
gistieke processen, waarschuwt 
ACN. In het ergste geval kunnen 
processen zelfs ‘stil komen te lig-
gen’. De belangenorganisatie ver-
wijst verder voor vragen heeft over 
de douaneprocessen Binnenbren-
gen, Uitgaan en Provianderen en 
Single Window naar de Nationale 
Helpdesk van de douane.

JOHN VERSLEIJEN

Het elektronisch melden van de 
douaneprocessen (Binnenbren-
gen, Uitgaan en Provianderen) 
via het zogeheten ‘Single Win-
dow’ voor Maritiem en Lucht is 
door de douane met vier maan-
den uitgesteld tot september van 
dit jaar. 

Voor deze meldingen wordt verder 
tot het einde van dit jaar een transi-
tieperiode gehanteerd, meldt lucht-
vrachtkoepel ACN op Schiphol. De 
douane wil met het uitstel extra tijd 
nemen om de huidige IT-verstorin-
gen ‘structureel op te lossen’, voegt 
de belangenbehartiger eraan toe.
De douane komt met het uitstel ook 
tegemoet aan de zorgen van vele 

orderboek van 11% van de bestaan-
de vloot, de rederij een kleiner 
orderboek heeft dan de het sector-
gemiddelde, dat op 15% ligt. Daar-
naast benadrukt de rederij dat het 
geen nieuwe schepen in gebruik 
heeft genomen sinds juli 2015. 
De nieuwe schepen zullen ouder en 
minder effi  cient tonnage vervan-
gen. Of die oudere schepen worden 
gesloopt of worden verkocht aan 
andere rederijen, heeft het bedrijf 
niet bekendgemaakt. 
Op dit moment komen bij verschil-
lende rederijen 20.000 teu-gigan-
ten in de vaart. Zo komt medio mei 
de ‘MOL Triumph’ naar Europa, een 
schip van 20.170 teu. OOCL voegt 
over enkele weken de ‘OOCL Hong 
Kong’ aan de vloot toe. Deze gigant 
kan 21.100 teu transporteren.

TOBIAS PIEFFERS

Maersk Line breidt de komende 
twee jaar zijn vloot uit met 27 
nieuwe schepen. Elf daarvan zijn 
nieuwe Triple-E’s die 20.568 teu 
kunnen vervoeren. 

De eerste van deze ‘tweede genera-
tie’ Triple-E schepen, de ‘Madrid 
Maersk’, is begonnen aan zijn mai-
dentrip. Het schip heeft op 27 april 
als eerste haven Tianjin aangelopen 
en is nu onderweg naar Europa.
In de komende twee jaar neemt 
Maersk Line nog tien van deze sche-
pen in de vaart. Daarnaast heeft de 
rederij ook negen schepen van ruim 
15.000 teu en zeven schepen van 
3.500 teu besteld. 
Maersk Line stelt dat met een 

ZEE- EN LUCHTVRACHT CONTAINERVAART

Douane stelt 
‘single window’ uit

Maersk Line breidt 
uit met 27 schepen

Partijen worden tijdens de formatie 

bedolven onder dit soort stukken.

de Calandboog, in de Rotterdamse 
haven beter bekend als het Theems-
wegtracé, staat op de lijst. Uiteraard 
ontbreken een goede ontsluiting 
van Schiphol en Rotterdam niet.
Opmerkelijker lijkt dat de alliantie 
onder de noemer van het Klimaat-

akkoord van Parijs pleit voor het 
‘beprijzen van CO2 binnen het ge-
hele mobiliteitssysteem’ voor zowel 
personen- als goederenvervoer. 
Maar daarbij moet aangetekend 
worden dat de schrijvers met dat 

beprijzen eerder lijken aan te sturen 
op het subsidiëren van schone en 
zuinige voertuigen dan het belasten 
van vervuilende.

Slim en slimmer
De alliantie verwacht verder veel 
van ‘slimme mobiliteit’, variërend 
van ‘slimme kruispunten’ tot ‘een 
slimme modaliteitenmix tot een 
modal optimum’. Al met al komt het 
woord slim in verschillende samen-
stellingen zestien keer voor in het 
stuk, meestal zonder duidelijk te 
maken wat ermee bedoeld wordt.   
Te hopen valt dat de geadresseerde 
de timing van de brief ook als slim 
ervaart. De ervaring leert immers 
dat de informateur, en de betrokken 
partijen,  tijdens het formatieproces 
bedolven worden onder dit soort 
pleidooien.  Het merendeel daarvan 
haalt de onderhandelingstafel niet.

ROB MACKOR

Nederland moet tot 2030 hoe dan 
ook minstens een miljard per jaar 
extra in infrastructuur investe-
ren om het land mobiel te hou-
den. 

Dat zegt de Mobiliteitsalliantie, 
waarin zeventien lobbyorganisaties 
zich hebben verenigd, in een brief 
aan kabinetsinformateur Edith 
Schippers. Dat bedrag  is nodig om 
de huidige plannen – ‘staand kabi-
netsbeleid’ – uit te kunnen voeren 
en om de belangrijkste knelpunten  
weg te nemen. Volgens de belangen-
club schiet de fi nanciering van het 
huidige investeringsprogramma,  
het MIRT, tekort. De organisaties 
hopen uiterlijk binnen een jaar af-
spraken te kunnen maken met het 
toekomstige kabinet over die jaar-
lijkse één miljard extra.
Maar voor een ‘systeemsprong’ en 
voor de periode 2030-2040 is nog 
veel meer geld nodig, meent de alli-
antie, zonder dat te kwantifi ceren. 
Ze verwijst wel naar de Nationale 
Markt- en Capaciteitsanalyse, die 
minister Schultz deze week naar de 
Tweede Kamer heeft gestuurd. Die 
gaat er, net als de alliantie, van uit 
dat de mobiliteitsbehoefte van zo-
wel mensen als goederen de komen-
de jaren verder blijft toenemen, zo-
wel bij hoge als bij lage economische 
groei. Schultz zegt in de Kamerbrief 
overigens wel dat ‘op de langere ter-
mijn aanvullende maatregelen no-
dig zijn’ en dat ‘de opgaven richting 
2040 groter worden’. 

Fietsersbond
Het grootste deel van de leden van 
de alliantie richt zich op het perso-
nenvervoer, zoals de ANWB, Bovag 
en de Fietsersbond. Dat heeft zijn 
weerslag op de inhoud, die voor 
zo’n 80% over menselijk mobiliteit 
gaat. Toch bevat het stuk ook een 
aantal interessante ideeën over het 

goederenvervoer, vermoedelijk 
vooral afkomstig uit de kokers van  
de logistieke deelnemers, TLN en 
KNV. 
Zo wordt in de bijbehorende inves-
teringsagenda gepleit voor het sti-
muleren van een shuttlenetwerk 

tussen binnenhavens en terminals, 
vergroting van de sluiscapaciteit in 
de verbinding met Antwerpen, Gent 
en Vlissingen en het verdiepen van 
de toegang van Vlissingen en Rot-
terdam. Ook een Rijksbijdrage aan 

Illustratie: Erik Straver

KABINETSFORMATIE  Mobiliteitsalliantie wil binnen een jaar afpraken met het volgende kabinet

Jaarlijks miljard meer, svp
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een variabele kilometerheffi  ng, ge-
baseerd op het aantal werkelijk ge-
reden kilometers en de daarmee 
veroorzaakte uitstoot; de kolencen-
trales gaan dicht; de Groningse gas-
winning wordt tot een laag pitje te-
ruggedraaid en na 2025 wordt er 
geen voertuig meer verkocht dat 
van fossiele brandstoff en bij de 
voortstuwing gebruik maakt.
Vooral voor de VVD bevat deze 
reeks enkele pijnpunten, zoals de 
kilometerheffi  ng en de snelle slui-
ting van de kolencentrales. De partij 

weet zich echter in het Duurzaam-
heidsoverleg Politieke Partijen 
(Dopp) vertegenwoordigd door zijn 
eigen ‘milieuvleugel’, Liberaal 
Groen, die een duurzame economi-
sche ontwikkeling voorstaat. Het 
lijdt geen twijfel dat in traditionele 
VVD-partijkringen fl inke weerstand 
blijft bestaan tegen oplossingen die 
gisteren in deze partij sowieso zou-
den sneuvelen.

Kan Ed Nijpels 

zijn partij over de 

streep trekken?

ENERGIETRANSITIE  Bedrijven moeten improviseren bij vergroening; een overheid kan radicaal te werk gaan

FOLKERT NICOLAI

 
Over een ‘energietransitie’ zou Ne-
derland zo lang kunnen polderen 
totdat de polder als gevolg van de 
wereldwijde klimaatsverandering 
werkelijk volloopt. Zeker als we het 
recente advies van TNO zouden na-
volgen. Het wetenschappelijk on-
derzoeksbureau TNO raadt ons aan 
de ‘discussie’ over deze transitie 
‘van onderop’ te voeren. Een ‘top-
down’-benadering zou voor dit on-
derwerp weinig geschikt zijn.
Daar zit een kern van waarheid in. 
Veel initiatieven gericht op vermin-
dering van verbruik en afhankelijk-
heid van fossiele brandstoff en zijn 
de afgelopen jaren in het bedrijfsle-
ven zelf geboren, met harde bezui-
nigingen als belangrijke ‘trigger’. 
Transport over de weg bleek slim-
mer te organiseren, met verminde-
ring van het aantal afgelegde kilo-
meters en verbruik van brandstof 
als gevolg. Dit leidde tot kleine be-
sparingen op jaarbasis, maar vol-
doende om er als bedrijf in zijn ge-
heel, werkgever en werknemers, 
achter te gaan staan.
Dat was een simpel begin op het 
transitiepad. Heel wat bedrijven 
gingen verder, al dan niet in samen-
werking met concurrenten en klan-
ten en daarbij geholpen door be-
drijfstakorganisaties en lagere 
overheden. Duurzaamheid werd 
een cultus; warehouses moesten 

voortaan geheel klimaatneutraal 
worden; een toenemend deel van de 
vrachtautovloten schakelde over op 
‘groenere’ brandstof. Bij het laatste 
bleef fossiele energie domineren, zij 
het toenemend gebruikt in hybride 
voertuigen en met groeiende bij-
menging van biobrandstof.

Milieucommissies
De meesten is intussen wel duide-
lijk geworden dat nieuwe, krachtige 
impulsen nodig zijn om de gehele 
Nederlandse economie meer radi-
caal van vervuilende fossiele brand-
stoff en te ‘verlossen’. Daarbij is de 
overheid, die immers de planning 
over de energie-opwekking in han-
den heeft, waarschijnlijk harder no-
dig dan in het verleden. Er is een 
goed moment aangebroken om de 
rol van de overheid nader te bepa-
len: de kabinetsformatie. In Den 
Haag worden zaken gedaan over fi -
nanciën, zorg, onderwijs, openbaar 
bestuur en niet in de laatste plaats 
het klimaat.
Wat het laatste betreft kunnen de 
nu formerende partijen – VVD, 
CDA, D66 en GroenLinks – terug-
grijpen op een document dat door 
de milieucommissies van die vier, 
aangevuld met die van PvdA en 
ChristenUnie, is opgesteld. Het is 
een blauwdruk van milieubeleid dat 
binnen deze partijen breed wordt 
aangehangen. De belangrijkste 
maatregelen zijn radicaal: er komt 

Ook nu zal het veel moeite kosten 
de hele partij achter het Dopp-do-
cument te scharen en de essentie 
ervan in een regeerakkoord onder-
gebracht te krijgen. Het grootste 
probleem is van tactische aard. 
Voor veel VVD’ers geldt ‘milieu’ 
vooral als één van de ‘leuke dingen 
voor linkse mensen’. Voor Groen-
Links en grote delen van D66 is ‘mi-
lieu’ een deel van het tafelzilver, dat 
bij de formatie met een grote strik 
erom op tafel wordt gelegd.
Misschien kan Ed Nijpels zijn partij 
over de streep helpen. Hij, de oud-
VVD-minister van milieu, was voor-
zitter van het gezelschap van zes 
partijen dat het Dopp-document 
opstelde. Hoewel Nijpels in rechtse 
partijkringen met zijn soms nogal 
stevige milieumaatregelen de han-
den nooit op elkaar wist te krijgen, 
geldt hij, zeker ook bij andere par-
tijen, wel als een gezaghebbend 
man. Als het iemand op het lijf is ge-
schreven de partij serieus over het 
voetlicht te brengen als ‘conserva-
tieve milieupartij’, dan is het Nijpels 
wel.
Dat, na jaren van vrolijk experimen-
teren door het bedrijfsleven, de tijd 
is aangebroken dat de overheid de 
regie overneemt, staat voor Nijpels 
voorop. Het is nu tijd de Transitie-
ladder met vele sporten tegelijk te 
beklimmen. Er moet een Klimaat-
wet komen die voorschrijft dat de 
komende jaren elk jaar 2 à 3% op 

energieverbruik wordt bespaard. In 
2050 moet de Nederlandse econo-
mie 95% minder broeikasgassen uit-
stoten dan in 1990. Tegen die tijd 
moet alle hier gebruikte energie 
schoon worden opgewekt, zonder 
fossiele hulpmiddelen. Zonder 
overheidssturing dreigt daarvan 
weinig terecht te komen.

Averechts
Dat de overheid straks, in de ko-
mende kabinetsperiode, nu mis-
schien tot echte milieudaden komt, 
betekent niet dat alle initiatieven 
‘van onder op’ tot stilstand komen. 
De overheid kan bijster weinig al-
leen. Overheidsmaatregelen die in 
het bedrijfsproces ingrijpen, wer-
ken maar al te vaak averechts. Be-
drijven blijven behoefte houden aan 
veel tastbaardere ‘triggers’ om de 
bedrijfsvoering, procent na pro-
cent, te vergroenen. 
Nieuw overheidsbeleid heeft mis-
schien wel een gunstig bijeff ect. Tot 
dusver waren het bedrijven (lei-
ding, werknemers) die experimen-
teerden met vergroeningsmaatre-
gelen, terwijl de overheid hen hun 
gang maar liet gaan. Als de overheid 
voor het openbare terrein de regie 
naar zich trekt, kan dat voor heel 
wat ondernemers en hun mensen 
een steuntje in de rug zijn. ‘Zij, in 
Den Haag en bij de lagere overhe-
den, doen nu eindelijk ook eens 
iets’, zal het hier en daar klinken.

Een nieuw kabinet moet ons afhelpen van de verslaving aan fossiele brandstoffen. Stevig eigen 

overheidsbeleid hiertoe zou veel bedrijven een steun in de rug zijn. Ze hoeven niet meer alles 

zelf te verzinnen om over te stappen naar schonere energie.

Formatie ijkpunt in verduurzaming

Illustratie: Erik Straver
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Expediteurs blijven 
optimistisch

Alitalia zet stap 
richting faillissement 

Omzetdaling voor 
moederbedrijf DAF

Verkoop bedrijfswagens 
in EU stijgt verder 

CONJUNCTUUR
Het gaat volgens expediteurs 

nog steeds voor de wind met het 

Europese goederenvervoer over 

de weg, over zee en door de 

lucht. De algemene index voor 

maart van de European Freight 

Forwarding Index van Danske 

Bank bereikte een stand van 59. 

Dat duidt op toenemende 

vrachtvolumes. De stand in fe-

bruari bedroeg 54. Expediteurs 

hebben ook goede verwachtin-

gen voor de komende twee 

maanden. De index voor de 

maand mei komt uit op 64. 

LUCHTVRACHT
De Italiaanse luchtvaartmaat-

schappij Alitalia heeft de eerste 

stappen gezet op weg naar een 

mogelijk faillissement. Aandeel-

houders gingen dinsdag una-

niem akkoord met het in gang 

zetten van de procedure die kan 

leiden tot het bankroet. Het is 

nu aan de Italiaanse overheid 

om met een overbruggingskre-

diet voor de onderneming te ko-

men om de vliegtuigen voorlo-

pig in de lucht te houden. 

WEGVERVOER
De Amerikaanse truckfabrikant 

Paccar, het moederbedrijf van 

DAF, heeft de omzet in het eerste 

kwartaal licht zien afnemen. Wel 

kon het in tegenstelling tot een 

jaar eerder een positief resultaat 

in de boeken zetten, omdat 

destijds een hoge kartelboete 

moest worden betaald. Paccar 

behaalde een omzet van 4,2 mil-

jard dollar (3,9 miljard euro). Dat 

is een daling van 1,4% op jaar-

basis.

WEGVERVOER
De verkoop van bedrijfswagens 

in de Europese Unie is in het eer-

ste kwartaal van dit jaar sterk 

gegroeid, vooral door een verder 

aantrekkende vraag in maart. 

Dat blijkt uit cijfers die de Euro-

pese brancheorganisatie voor de 

automobielindustrie ACEA. In 

maart werden 10% meer nieuwe 

bestelwagens en vrachtwagens 

op kenteken gezet in de EU. De 

totale groei in het eerste kwar-

taal kwam uit op 7,5%.

KORT

ROB MACKOR

De ‘Pioneering Spirit’ van Allseas 
heeft de 24.000 ton zware boven-
bouw van het Britse olieproduc-
tieplatform ‘Brent Delta’ van 
Shell ‘losgeknipt’ van het onder-
stel, aan boord genomen en naar 
Hartlepool afgevoerd.

Het off shorebedrijf uit Delft heeft 
daarmee niet alleen een ‘wereldre-
cord’ gevestigd, maar ook defi nitief 
bewezen dat het idee van grondleg-
ger Erdward Heerema werkt. Het 
bedrijf is op dit moment de enige in 
de wereld, dat dit soort megaklus-
sen aan kan: het in één keer verwij-
deren van zeer grote overtollige off -
shoreconstructies.
Met de ‘Brent Delta’, benut het All-
seas-gevaarte de helft van zijn 
maximale hefcapaciteit van 48.000 
ton. Vorig jaar augustus boekte All-

seas al zijn eerste succes in de prak-
tijk: op het Noorse deel van de 
Noordzee werd de 13.500 ton zware 
bovenbouw van het productieplat-
form YME verwijderd en vervol-
gens afgeleverd bij een Noorse 
sloopwerf.
Het bedrijf heeft een contract met 

OLIEPLATFORMEN

Startschot grote schoonmaak Noordzee?

Shell voor het weghalen van de drie 
andere platformen uit het Brent-
veld, jarenlang de hoeksteen van de 
Britse off shore-industrie. Deze 
‘Bravo’, ‘Alpha’ en ‘Charlie’ moeten 
voor 2021 worden verwijderd.
De verwijdering van het Delta-plat-
form markeert het einde van een 

tijdperk. De vier platformen produ-
ceerden begin jaren tachtig dage-
lijks meer dan een half miljoen va-
ten Brent-olie, waarvan de prijs nog 
steeds de belangrijkste maatstaf van 
de internationale oliehandel is. De 
operatie lijkt ook aan te tonen dat 
de markt voor het slopen van over-
tollige off shore-platformen (de-
commissioning) nu eindelijk echt 
los komt. 
Die is in potentie goed voor ettelijke 
miljarden aan opdrachten. Zo moe-
ten alleen al op de Noordzee meer 
dan honderd platformen worden 
opgeruimd. Overigens heeft Allseas 
met het opppakken van de ‘topsi-
des’ slechts het fi guurlijk topje van 
de ijsberg verwijderd. Onder water 
zit nog zo’n 300.000 ton aan staal 
en beton in poten en de enorme op-
slagtanks verwerkt. Hoe die bijna 
200 meter hoge kluit moet worden 
opgeruimd, weet nog niemand.

Er moeten tot 2040 tienduizend 

nieuwe tankstations komen.

Er moeten tot 2040 tienduizend 
nieuwe tankstations komen waar 
waterstof kan worden ingenomen. 
Het prijsnadeel ten opzichte van 
benzine schatten de onderzoekers 
op hooguit enkele eurocent per li-
ter. Nikola Motor werkt aan een ei-
gen net voor waterstof van achthon-
derd dealervestigingen.

De Nederlandse Gasunie werkt aan 
een infrastructuur om waterstof te 
winnen en te verspreiden. Water-
stof wordt hier overigens als tussen 
energiedrager gebruikt. In septem-
ber dit jaar worden vijfduizend zon-
nepanelen in gebruik genomen, die 
zonne-energie in waterstof omzet-
ten. De waterstof kan ondergronds, 
in zoutkoepels, worden opgeslagen 
voordat deze naar de eindgebruiker 
wordt getransporteerd. 

Gasunie werkt aan het project met 
zijn dochters Energy Stock en New 
Energy.

FOLKERT NICOLAI

Duitsland staat op het punt voor 
miljarden euro’s bovenleidingen 
op snelwegen aan te leggen voor 
elektrische vrachtauto’s. Slecht 
idee, vindt de ‘Club of Logistics’.
 
De Duitse milieuminister Barbara 
Hendricks wil steun verlenen aan 
twee snelwegprojecten om de rech-
ter rijbaan in beide richtingen te 
voorzien van bovenleidingen. Er 
zijn twee trajecten aangewezen: één 
bij Lübeck in Sleeswijk-Holstein en 
één tussen de luchthaven van 
Frankfurt en Mannheim. De kosten 
daarvan bedragen in de komende 
vijftien jaar 270 miljoen euro.
Het einddoel is in heel Duitsland 
drieduizend kilometer aan snelwe-
gen van bovenleidingen te voorzien. 
De Club of Logistics, een lobbyor-
ganisatie uit het bedrijfsleven, ziet 
er niets in. Het spreekt van een 
‘Energiewende uit de postzegelkas’ 
en voorziet dat een subsidieregeling 
met een ‘markt- en mobiliteitson-
deugdelijk’ fundament de Duitse 
staat zal opzadelen met subsidies 
die tot ‘Sint Juttemis’ zullen moe-
ten worden uitgekeerd.

Waterstof
Volgens de lobby worden onder 
meer elektrische batterijen, die het 
mogelijk maken om vrachtautomo-
toren op gas of biodiesel te laten lo-
pen, ‘hoog gesubsidieerd’. Het is 
echter helemaal niet zeker dat de 
stroom voor de batterijen zelf 
‘schoon’ wordt geproduceerd. Er 
wordt volgens directeur Peter Voss 
van de organisatie bij de stroomop-
wekking lang niet alleen gebruikge-
maakt van duurzame energie, maar 
ook van bruinkool, ongeveer de 
vuilste brandstof denkbaar.
Er is al jaren ervaring opgedaan met 
alternatieven voor elektriciteit, zo-
als waterstof voor vrachtauto’s. On-
langs, aldus Club of Logistics, was 

er een demonstratie van de ‘Nikola 
Car’, ook leverbaar als vrachtauto 
en een product van Nikola Motor. 
Een batterij met een vermogen van 
320 kWh laadt de vrachtautomotor 
ook tijdens de rit op met energie uit 
waterstof.

Bij een aandrijfvermogen van dui-
zend paardenkracht heeft het voer-
tuig een actieradius van drieduizend 
kilometer. Dat is evenveel als bij het 
project met bovenleidingen tot doel 
is gesteld. Nikola wil over enkele ja-
ren naar eeen productie van vijftig-
duizend voertuigen per jaar.

Tankstations
De lobbyclub baseert zich op bevin-
dingen van het Forschungszentrum 
in Jülich. Dat heeft berekend dat de 
komende veertig jaar een investering 
van 61 miljard euro nodig zal zijn om 
in Duitsland voldoende waterstof-

infrastructuur voor alle vrachtver-
keer over de weg aangelegd te krij-
gen. Dat is nauwelijks meer dan 
wanneer alle autosnelwegen van bo-
venleidingen worden voorzien. 
Wordt dit geld geïnvesteerd dan kan 
een vrachtauto binnen drie minuten 
aan waterstof komen.

Foto: Scania

DUURZAAMHEID  Waterstof als het betere alternatief voor bovenleiding

‘Truck op stroom schip van bijleg’
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JOHN VERSLEIJEN

Vrachtafhandelaar Menzies World 
Cargo (MWC) op Schiphol houdt 
voor het lopende boekjaar ernstig 
rekening met rode cijfers.

Dat stelt de directie in een toelich-
ting bij het dit voorjaar gedeponeer-
de jaarverslag over 2015.
‘Met het verlies van Emirates Sky-
Cargo in maart 2016 als klant en de 
reductie van de freightervloot van 
KLM Cargo, verwachten wij als ge-
volg van de mindere omzet verdere 
verliezen in 2016 en 2017’, schrijft 
de directie in het jaarverslag.
Menzies World Cargo is naast con-
current DNATA de grootste neutra-
le vrachtafhandelaar op Schiphol. 
De dienstverlener leed in 2015 een 
nettoverlies van bijna 1,6 miljoen 
euro tegen een klein negatief resul-
taat van 125.000 euro in 2014. 
Het negatief bedrijfsresultaat kwam 
uit op ruim twee miljoen euro, ter-
wijl de omzet met 5% daalde naar 
32,5 miljoen euro, aldus Menzies op 
Schiphol. 
Tegenover de gedaalde inkomsten 
stonden wel licht gestegen kosten 
van 300.000 euro naar 34,5 miljoen 
euro.

Afbouw vrachtvloot
De verliescijfers over het boekjaar 
2015 verklaart de directie deels met 
de afbouw van de vrachtvloot van 
KLM Cargo, het verlies van British 
Airways als vrachtklant in juli 2015 
en de lagere afhandelingstarieven 
die de concurrenten op Schiphol in 
de markt hebben gelegd. Die prij-
zenslag kan de vrachtafhandelaar 
niet volgen op Schiphol zonder niet 
verder in de rode cijfers te belan-
den, stelt de directie. 
Uit een toegevoegde tabel in het 
jaarverslag blijkt dat een reductie 
van de afhandelingstarieven met 4% 
zal leiden tot een verslechtering van 

het bedrijfsresultaat over 2015 met 
1,7 miljoen euro naar -3,7 miljoen 
euro. Bij een vermindering van de 
prijzen met 12% loopt dat verlies op 
naar 6,3 miljoen euro, terwijl de to-
tale kosten, zoals huur van de lood-
sen en de arbeidskosten nauwelijks 
verminderen, aldus de directie. 

Besparingen
De directie van Menzies World Car-
go wil via een nieuw bedrijfsplan uit 
de verliezen komen. Dat plan houdt 
onder meer besparingen in op de 
arbeidskosten en warehouse-facili-
teiten. 
Daarnaast wordt gemikt op nieuwe 
klanten en diensten. Daarbij is het 
de Nederlandse vrachtbedrijf wel 
afhankelijk van fi nanciële steun van 
het Schotse moederbedrijf van John 
Menzies, onderstreept de directie 
van MWC. Daarvoor is blijkens het 
jaarverslag ‘nog geen formele toe-
zegging ontvangen’.
Menzies World Cargo in Nederland 
had 424 medewerkers in dienst in 
2015, een stijging van 6% vergeleken 
met 2014. Het gaat daarbij om de af-
handeling van vrachtzendingen en 
vliegtuigen en aanvullende dien-
sten zoals beveiliging op Schiphol. 
Daarnaast beschikt Menzies ook 
over een vrachtfi liaal op de lucht-
haven van Rotterdam.

RODE CIJFERS

Verlies voor 
Menzies op Schiphol

In tegenstelling tot concurrenten boekte Cargolux winst. Foto: Cargolux

kunnen afsluiten, is toe te schrijven 
aan een bijzonder goed vierde kwar-
taal, meldt de directie van de 
Luxemburgse luchtvaartmaat-
schappij in een summier persbe-
richt over de vrachtprestaties in 
2016. Zo werd in de maand novem-
ber meer dan 96.000 ton vervoerd, 
een record. In totaal vlogen in die 
maand de 26 vrachtvliegtuigen da-
gelijks gemiddeld 16,7 uur, aldus 
Cargolux. Alleen in november 2013 
hingen de freighters van Cargolux 
met gemiddeld 16,85 zogeheten 
blokuren langer in de lucht.

Benuttingsgraad
Behalve het nettoresultaat ontbre-
ken in tegenstelling tot andere jaren 
in het persbericht van Cargolux 
aanvullende fi nanciële cijfers over 

In tegenstelling tot de verliezen 
van de grote Europese concur-
renten AF-KLM Cargo en Lufthan-
sa Cargo sloot Cargolux 2016 af 
met een kleine nettowinst van 5,5 
miljoen dollar (5 miljoen euro). 

Het resultaat van vorig jaar was wel 
een forse tegenvaller vergeleken 
met de winst van 49 miljoen dollar 
uit 2015. De directie van Cargolux is 
desalniettemin tevreden, aangezien 
het jaar 2016 grotendeels werd ge-
domineerd door ‘verontrustend 
lage tarieven, felle concurrentie en 
overcapaciteit’ en rode cijfers lange 
tijd de eindbalans bedreigden. 
Dat de grootste Europese exploi-
tant van vrachtvliegtuigen het boek-
jaar 2016 toch zonder al te grote fi -
nanciële kleerscheuren heeft 

omzet en het bedrijfsresultaat. Een 
begeleidend jaarverslag heeft de 
maatschappij, dat grotendeels in 
handen is van de Luxemburgse 
staat en daaraan gelieerde fi nancië-
le instellingen, ook niet gepubli-
ceerd.
Cargolux wil slechts kwijt dat het 
vrachtvervoer (in tonkilometers) 
met 10% toenam vorig jaar vergele-
ken met 2015 en er totaal, inclusief 
het transport van dochter CargoIux 
Italia, ruim 964.000 ton werd ver-
voerd tegen 889.652 ton in 2015. De 
totale benuttingsgraad van de 26 
vrachtjumbo’s (twaalf B747-400F’s 
en veertien B747-8F’s) kwam uit op 
66,76%. Dat is een fractie beter dan 
in 2015 toen de maatschappij een 
benuttingsgraad van 65,9% wist te 
behalen. JV

LUCHTVRACHT

Sterk vierde kwartaal redt 
jaarresultaat Cargolux

De expansie van de wereldhandel 

houdt aan.

lumes in het Duitse wegvervoer 
worden uitgedrukt, kwam in april 
uit op 37,8. In maart bedroeg de in-

dex 24,9, ruim twaalf punten min-
der. De aprilindex kwam precies 
overeen met de absoluut gemeten 
topwaarde van 37,8.

FOLKERT NICOLAI

De zon schijnt, de temperatuur is 
aangenaam en wind en regen blij-
ven uit de buurt. Het zal dus wel 
mooi weer zijn.

Volgens de meeste economen klopt 
dat wel. Hoewel de politieke wereld 
in grote verwarring is en links en 
rechts confl icthaarden om zich heen 
slaan, gaat het met de mondiale con-
junctuur nog altijd de goede kant op.
Pessimisten wijzen erop dat zowel 
de Europese economie als de Ame-
rikaanse zich in ongeveer dezelfde 
fase bevinden, een fase die histo-
risch gezien meestal op het einde 
van de opgaande cyclus zou duiden. 
Het gaat al weer heel wat jaren ach-
tereen vrij goed in beide wereldde-
len. Het weer kan dus ook zomaar 
omslaan, maar directe tekenen 
daarvan zijn er niet.
De gezaghebbende IFO German 
Managers Business Climate Index 
steeg in april nog maar eens door 
naar 112,9. De waarde in maart was 
112,4. Elke stand boven 100 laat zien 
dat een meerderheid van onze Duit-
se managers de situatie als zonnig 
beoordeelt. Een niveau van meer 
dan 110 wijst zelfs op een zeer gun-
stige ontwikkeling.

Benuttingsgraad
Dat is nu maanden achtereen het 
geval. De economische groei in 
Duitsland zal aanhouden, de pro-
ductie doet dat zelfs sterk en vooral 
Duitse elektronische producten val-
len momenteel nauwelijks aan te 
slepen. De benuttingsgraad van de 
productiecapaciteit komt op 86%, 
ruim boven het langjarige gemid-
delde van 83,6%. De groothandel 
ziet een aanhoudende verbetering 
van het orderniveau en noemt het 
niveau daarvan zelfs ‘excellent’.
De managers in het IFO-panel die 
veel zaken doen met het wegver-

voer of zelfs in de leiding van een 
wegvervoeronderneming zitten, 
zijn buitengewoon tevreden over de 

conjunctuur in die bedrijfstak. Die 
is beter dan in de voorgaande tien 
jaar, vindt een meerderheid. De vo-
lume-index waarmee de actuele vo-

OPGANG  Sterkere wereldhandel en goede binnenlandse markt geven transpor

Strakblauwe lucht bo

Illustratie: Erik Straver
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Het Duitse expeditiebedrijf Rhe-
nus bouwt het logistiek netwerk 
in onder meer Europa dit jaar ver-
der uit. Rhenus mikt op een mon-
diale rol in lucht-en zeevracht-
markt.

Zo zet het bedrijf na Schiphol dit na-
jaar op Frankfurt Airport een nieu-
we consolidatiepunt voor lucht-
vracht op. Daarnaast komt er in het 
tweede kwartaal van dit jaar in het 
Duitse Hilden bij Düsseldorf een 
verzamelcentrum voor Europese 
zeevrachtgroupage. De containers 
worden vervolgens onder meer 
naar de zeehavens van Antwerpen 
en Rotterdam afgevoerd.
Dat zegt directielid Tobias Bartz, 
verantwoordelijk voor zeevrachtex-
peditie, luchtvracht en Azië bij het 
Duitse familiebedrijf. 
Rhenus, dat in Nederland in een ver 
verleden marktleiders Road Air en 
Copex Air wist over te nemen, wil 
zich in de zee-en luchtvrachtexpe-
ditie verder ontwikkelen tot een 
mondiale speler, aldus Bartz. Daar-
voor zal het netwerk in Europa via 
acquisities verder worden versterkt 
in de Duitse thuismarkt en Frank-
rijk. Tevens wordt gekeken naar 
overnames in Zuid-Amerika en 
groeimarkt India. Rhenus mikt 

daarbij op middelgrote bedrijven 
‘die graag bij Rhenus willen komen’, 
zegt het directielid.
Rhenus heeft zich de laatste jaren 
vooral geconcentreerd op de uit-
bouw van het Aziatische netwerk. 
Het familiebedrijf beschikt daar 
over zo’n vijftig vestigingen met in 
totaal 2.000 medewerkers. Dit jaar 
komen er nog eens veertien kanto-
ren bij in het Verre Oosten waarvan 
de eerste vier al zijn geopend in Sin-
gapore, Zuid Korea en de Filippijen, 
aldus Bartz. Rhenus probeert nu 
deze verkooppunten te verknopen 
met het transport over land. Dat zal 
worden ingevuld met eigen trucks 
en met truckdiensten van onder-
aannemers. Verder denkt de expedi-
teur aan transport over het water 
voor bulkgoederen in bijvoorbeeld 
Indonesië. Ook op digitaal gebied 
werkt Rhenus aan een mondiaal 
systeem dat land-, zee- en lucht-
vracht met elkaar verbindt. Dit 
nieuwe IT-platform moet in 2019 
gereed zijn.
De VS blijven voor Rhenus nog een 
zwak punt in de mondiale logistieke 
ambitie. Eigen fi lialen bezit de Duit-
se expediteur daar niet en de enige 
aanwezigheid is indirect via de joint 
venture met het Japanse Sankyo, als 
eigenaar van Clearfreight. JV

GROEI

Rhenus versterkt het Europese netwerk. Foto: Rhenus Logistics

Rhenus mikt op 
mondiale rol in lucht-
en zeevrachtmarkt

ROB MACKOR

’s Werelds twee grootste scheeps-
bouwers, de Koreaanse werven 
Daewoo en Hyundai, zien licht 
aan het eind van de tunnel. Voor 
het eerst in jaren schrijven ze 
weer zwarte cijfers.

Zwaar getroff en door de scheeps-
bouwcrisis van de afgelopen jaren, 
hebben ze deze week voor het eerst 
weer positieve vooruitzichten ge-
meld. Beide hebben diep in de kos-
ten gesneden door middel van 
grootscheepse reorganisaties. Sa-
men met Samsung, de Koreaanse 
nummer drie, schrapten ze alleen al 
vorig jaar zo’n 20.000 banen.
Hyundai Heavy Industries heeft in 
de eerste vier maanden van dit jaar 

al voor 1,4 miljard aan orders ge-
boekt en verwacht dat dat bedrag de 
komende maanden nog fl ink zal op-
lopen. En Daewoo Shipbuilding, dat 
vorige maand dankzij een fi nanciële 
herstructurering aan een liquidi-
teitscrisis ontsnapte, denkt dat de 
geplande oplevering van ruim der-
tig LNG-tankers tot eind volgend 
jaar voor voldoende ademruimte zal 
zorgen.
Hyundai zegt dat het aantal off erte-
aanvragen ten opzichte van vorig 
jaar is verdubbeld en weer hogere 
prijzen te kunnen bedingen. Het 
concern boekte in het eerste kwar-
taal een bedrijfsresultaat van omge-
rekend ruim een half miljard dollar, 
ruim de helft meer dan analisten 
hadden voorspeld. Daewoo hield 
bruto ruim 250 miljoen dollar over, 

SCHEEPSBOUW

Zuid-Koreaanse scheepswerven 
zien licht aan eind van de tunnel 

het eerste positieve resultaat in ze-
ventien kwartalen.
Hyundai gaat er vanuit dat de han-
del in het aandeel, die medio maart 
werd opgeschort, op 10 mei kan 
worden hervat. Wanneer de note-
ring van Daewoo wordt hervat, is 
nog onduidelijk. Die ligt al tien 
maanden stil.
De positieve berichten werden deze 
week overschaduwd door de ramp 
met een ingestorte bouwkraan op 
de werf in Geoje van Samsung Hea-
vy Industries. Daarbij vielen zes do-
den en meer dan twintig gewonden. 
Daarbij zou het alleen gaan om 
werknemers van  onderaannemers. 
Ze waren aan het werk op een nieuw 
platform voor het Franse Total, dat 
bestemd is voor het Noorse Martin 
Linge olieveld.WWW.NTPORTEVENT.NL

ENERGIETRANSITIE  |  DATA DELEN  |  SHORTSEALOGISTIEK  |  BREXIT
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INNOVATIEKRACHT, SPIJKENISSE

jaar was er een sterke daling onder 
de 100, de waarde waarop de eerste 
index werd vastgesteld. De wereld-
wijde economische crisis sloeg deu-
ken in de containerlading die vooral 
in Aziatische havens van en aan 
boord werd gebracht. Het jaar er op 
was er een even sterk herstel. Daar-
na kwam de index in ‘normaal’ vaar-
water, met jaarlijkse stijgingen hand 
in hand met de werelhandel.
Het jaar 2014 begon met een stand 
van ongeveer 110. Daarna vond een 
verdere stijging plaats met zestien 
punten, maar voor het eerst was er, 
in 2015, ook een jaar van stagnatie. 
Dat is in lijn met de beoordeling van 
de zee- en luchtvrachtsector: volu-
mes stonden onder sterke druk. Een 
groot deel van dat jaar daalde de we-
reldhandel, zoals gemeten aan de 
containerterminals in de havens. 
Pas eind 2015 zette de opgaande lijn 
weer in. In 2016 was er een verbete-
ring van ongeveer 112 naar ruim 120.

Record
Dit jaar ging deze groei onvermoei-
baar door. In maart dit jaar kwamen 
RWI en ISL aan een groei van 1,5 
punt op 126. ‘De expansie van de 
wereldhandel houdt aan, ongeacht 
de toenemende protectionistische 
tendensen’, stellen de onderzoe-
kers vast. De nu bereikte 126 is een 
‘all time high’, maar hoeft zeker niet 
het laatste record te zijn.
De expediteurs die meedoen aan de 
index van Danske Bank zien, zeker 
ook voor de zee- en de luchtvracht, 
de zon nog wel een tijdje schijnen. 
De zeevrachtindex bereikte in 
maart een waarde van 63 en de ver-
wachtingsindex voor het container-
vervoer tot en met mei kwam uit op 
59: in beide gevallen dus verdere 
groei. De verwachtingsindex voor 
de luchtvracht kwam zelfs op 75, 
wat betekent dat de carriers het in 
de maanden tot en met mei druk 
krijgen. Mooi weer dus, voorlopig.

Overigens zijn de meeste kenners 
van het wegvervoer iets minder op-
timistisch over de komende zes 
maanden. Hun verwachtingsindex 
kwam in april op 13,9. In maart was 
dat nog een stevige 18,2, dus ruim 
vier punten hoger. Ook expediteurs 
die door het Münchense Ifo-Insti-
tut over de toestand in het wegver-
voer aan het woord worden gelaten, 
zijn voor de langere termijn ‘terug-
houdend’. De actuele volume-index 
over april kwam intussen bij expedi-
teurs uit op 19,6, na een stand in 
maart van 17,1; een eventuele terug-
val zou zich dus volgens een deel 
van de expediteurs in de komende 

maanden moeten voordoen, maar 
heeft nog niet ingezet.

Containerlading
Van een heel andere orde is de con-
taineroverslagindex die twee Duitse 
economische instituten, RWI en 
ISL, bijhouden. Deze brengt vooral 
de ontwikkeling van de wereldhan-
del in beeld. Van de gecontaineri-
seerde handel passeert ongeveer 
80% enkele wereldhavens; wie de 
overslag in havens dus bijhoudt, 
krijgt een goede indruk van de gang 
van zaken op de mondiale markt.
Met de opstelling van de index werd 
begonnen in 2008 en meteen in dat 

t impuls

oven wereldeconomie
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Vijftig jaar 
doorduwen 
op de Rijn
BINNENVAART  Duwbakken als ideale bouwstenen

ROB MACKOR

Modern en traditioneel: hoe rede-
rij thyssenkrupp Veerhaven (tkV) 
al vijftig jaar lang met duwkon-
vooien tussen de Rotterdamse 
haven en Duisburg pendelt.

Op de brug van de ‘Veerhaven X’ ge-
ven drie meters een verbruik van 
zo’n 180 liter brandstof per uur per 
motor aan. ‘Buitenstaanders vinden 
dat altijd enorm veel, maar staan er 
niet bij stil dat we tot 16.800 ton la-
ding ineens vervoeren. Per vervoer-
de ton en per reis van 240 kilometer 
komt dat neer op anderhalve liter. 
Moet je eens zien hoe ver een 
vrachtwagen daarmee komt’, ver-
telt kapitein Johan Poldervaart, ter-
wijl hij de enorme duwcombinatie 
geroutineerd over het Hartelkanaal 
door de Rotterdamse haven ma-
noeuvreert.
Hij kan het weten, want hij doet het 
al bijna even lang als de rederij be-
staat, veertig jaar. Op zijn zeven-
tiende begonnen als ‘dagjongen’ 
met koffi  e zetten en het dek zwab-
beren, vaart hij nu al decennialang 
als kapitein in een schema van twee 
weken op, twee weken af. ‘Heerlijk 
man, ik zou niets anders willen. 
Moet je kijken wat een uitzicht.’ En 
het moet gezegd: vanaf zijn zitposi-
tie, een meter of acht boven het wa-
teroppervlakte, is het zicht riant.

Rekensommetje
Die hoogte vertekent ook de afme-
tingen van de duwcombinatie, die 
toch echt bijna 270 meter lang en 23 
meter breed is. Poldervaart weet als 
geen ander dat je je daar op kunt 

verkijken. ‘Voor het nemen van een 
bocht moet ik fl ink de ruimte ne-
men. Niet alleen vanwege de afme-
tingen, ook omdat een schip nu een-
maal niet als een scheermes door 
het water gaat, maar altijd wat weg-
drift in een bocht. Als je dat spelle-
tje eenmaal in de gaten hebt, ben je 
al een heel eind’, zegt hij. 
Met zijn rekensommetje van het 
brandstofverbruik maakt Polder-
vaart wel duidelijk waarom de 
duwvaart zo’n effi  ciënte vervoers-
vorm is. Elke andere manier van 
transport door Europa zou per ton 
meer brandstof kosten en dus ook 
meer CO2-uitstoot veroorzaken. 
Zelfs voor binnenvaartbegrippen 
scoort duwvaart volgens scheep-
vaartmanager Jos Davidse van tkV 
goed, met een CO2-uitstoot van 18 
gram per tonkilometer, tegen 30 
gram gemiddeld voor de hele sec-
tor.
Maar er is nog een belangrijke be-
staansgrond voor de duwvaart. 
Duwbakken zijn de ideale bouwste-
nen van het transportsysteem dat 
het Duitse staalconcern thyssen-
krupp – dat om onnaspeurbare re-
denen zonder hoofdletters gespeld 
wordt – via de Rijn heeft gebouwd. 
In feite is het een lopende band: dag 
in, dag uit varen de combinaties van 
de Nederlandse dochter thyssen-
krupp Veerhaven heen en weer tus-
sen de Rotterdamse Dintelhaven en 
de eigen haven van het concern in 
Duisburg Schwelgern.
TkV heeft daarvoor negen duwbo-
ten en 115 duwbakken tot zijn be-
schikking. Die worden doorgaans 
gecombineerd tot zesbaksconvooi-
en, die bij voldoende waterdiepte 

g gj g
met koffi  e zetten en het dek zwab-
beren, vaart hij nu al decennialang 
als kapitein in een schema van twee
weken op, twee weken af. ‘Heerlijk
man, ik zou niets anders willen.
Moet je kijken wat een uitzicht.’ En
het moet gezegd: vanaf zijn zitposi-
tie, een meter of acht boven het wa-
teroppervlakte, is het zicht riant.

Rekensommetje
Die hoogte vertekent ook de afme-
tingen van de duwcombinatie, die
toch echt bijna 270 meter lang en 23
meter breed is. Poldervaart weet als
geen ander dat je je daar op kunt 

p y
het Duitse staalconcern thyssen-
krupp – dat om onnaspeurbare re-
denen zonder hoofdletters gespeld
wordt – via de Rijn heeft gebouwd.
In feite is het een lopende band: dag 
in, dag uit varen de combinaties van
de Nederlandse dochter thyssen-
krupp Veerhaven heen en weer tus-
sen de Rotterdamse Dintelhaven en
de eigen haven van het concern in
Duisburg Schwelgern.
TkV heeft daarvoor negen duwbo-
ten en 115 duwbakken tot zijn be-
schikking. Die worden doorgaans
gecombineerd tot zesbaksconvooi-
en, die bij voldoende waterdiepte

met 16.800 ton kolen en/
of erts (2.800 ton per duw-

bak) stroomopwaarts in 24 tot 
30 uur naar Duisburg varen. De 

terugreis stroomafwaarts wordt al-
tijd leeg uitgevoerd en neemt onge-
veer de helft van die tijd in beslag. 
Aardig weetje: één duwbak van 
76,50 meter lang en 11,40 meter 
breed vervoert ongeveer evenveel 
lading als een complete trein of zo’n 
zestig vrachtwagens.

Waterstanden 
Op papier is dat systeem precies 
toereikend om de jaarlijks honger 
van de vier hoogovens van de 

De duwcombinatie is bijna 270 meter 

lang en 23 meter breed. 

Foto: tkV staalgigant in Duisburg te stillen. 
Die verwerken jaarlijks zo’n zeven-
tien miljoen ton erts, vijf miljoen 
ton kolen en iets minder dan een 
miljoen ton aan hulpstoff en. Wie 
dat totaal van 23 miljoen ton aan 
grondstoff en deelt door 365 komt 
dicht in de buurt van de transport-
capaciteit van 70.000 ton per dag 
van de tkV-vloot.
Toch is de werkelijkheid weerbar-
stiger en dat komt vooral door de 
wisselende waterstanden op de 
Rijn. De bakken liggen ongeveer 
vier meter diep in het water als ze 
maximaal zijn beladen. Maar tij-
dens een periode van laag water 
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Uitbreiding van het aantal bakken per 

combinatie is niet toegestaan.

Foto: Leo Schuitemaker

Uitbreid

combina

maar ook omdat de beschikbare 
kraancapaciteit dan minder effi  ci-
ent ingezet kan worden. Dat kan 
een behoorlijke druk op het hele lo-
gistieke proces leggen.’

Handwerk
Die kraancapaciteit is afgestemd op 
de inzet van duwbakken, zowel in 
Rotterdam als in Schwelgern. In 
Rotterdam is thyssenkrupp mede-
eigenaar van EECV, de grootste 
erts-import-terminal van Europa en 
hofl everancier voor de hoogovens 
in Duisburg. Aan de speciale laadka-
de van het bedrijf worden de duw-
bakken in een bijna machinaal tem-

po beladen, die vervolgens door een 
speciale havenduwboot tot combi-
naties worden samengesteld. Een 
‘strecke’-duwboot als de ‘Veerhaven 
X’ pikt het hele zaakje vervolgens op 
voor transport naar Duisburg.
De terminal in de Europoort is ver-
uit het belangrijkste aanvoerpunt 
voor de ertsen en kolen uit onder 
meer Brazilië, Canada en Australië, 
maar niet het enige. Kleinere hoe-
veelheden worden aangevoerd via 
onder meer de terminals van EMO, 
EBS en Steinweg in Rotterdam, 
OBA in Amsterdam en Ovet in Ter-
neuzen en Vlissingen. Ook komen 
er partijen via Gent en Antwerpen 

binnen. Toch schat Davidse dat 
rond de 95% van de totale aanvoer 
via EECV loopt.
Ook al vertoont het transportsys-
teem veel kenmerken van een ge-
oliede machine, er komt nog steeds 
het nodige handwerk aan te pas. Dat 
springt het meest in het oog bij het 
koppelen van de bakken: puur hand-
werk. Ze worden met staalkabels 
aan elkaar gekoppeld, die met hand-
bediende lieren onder spanning 
worden gehouden. De bemanning 
wordt dan ook minimaal om de zes 
uur het dek opgestuurd om de ka-
bels te controleren en eventueel aan 
te halen. 

kan dat makkelijk terug moeten 
naar drie meter, waardoor ze zo’n 
30% minder lading mee kunnen ne-

men. Dan is er maar één oplossing: 
extra capaciteit inhuren in de vorm 
van ‘losse’ binnenschepen. Uit-
breiding van het aantal bakken per 

duwcombinatie is geen optie, want 
niet toegestaan.
‘In dat soort situaties kan het be-

hoorlijk hectisch zijn’, zegt Davidse. 
‘Niet alleen omdat het een aardige 
puzzel kan zijn om de vloot op de 
transportbehoefte af te stemmen, 
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voornaamste handelsgebieden

109 respondenten

Importeur/
exporteur/
producent van 
goederen

Vervoersbeslisser 
voor derde partijen

Actief 
in beide 
stromen

Noord-Amerika

Afrika

Europa

Azië

Oceanië
Zuid-Amerika

Import

Export

voornaamste logistieke activiteiten

36,7%

63,3% 50,5% 39,5%

10%

89%

51%

49%
56%

59%

34%

Krapte op exportmar

R uim een derde van 109 ondervraagde 
verladers en expediteurs geeft aan dat 
geboekte containers nog vaak op de 
kade blijven staan. Andere bedrijven 
(47%) krijgen de lading wel aan boord, 
maar betalen daarvoor piektarieven. 

De schade van bedrijven loopt ondertussen op. Een 
fl ink deel van hen (36%) heeft klandizie en contrac-
ten verloren en nog eens 40% heeft door de vertragin-
gen leveringen gemist. Daarbovenop resulteren de 
langere transporttijden in een toename van kosten 
door hogere kadehuur en het uitwijken naar andere 
modaliteiten. De relatief dure luchtvracht heeft door 
de capaciteitsproblemen in de containervaart het lu-
cratieve piekseizoen al met maanden kunnen verlen-
gen.
Over de oorzaak van de krapte, die in november begon 
en in maart meermaals leidde tot korte boekingstop-
pen, wordt nog altijd gediscussieerd. Reders wijzen 
naar een harder dan verwacht toegenomen vraag en 
noemen als bijkomende oorzaken de herpositionering 
van schepen en het wegvallen van capaciteit door het 

TOBIAS PIEFFERS

De krapte op de Europese exportmarkt duurt onverminderd voort. 

Containers blijven nog steeds op de kade staan, tenzij er piektarieven 

worden betaald. Dat blijkt uit een enquête van Nieuwsblad Transport.

faillissement van Hanjin Shipping. Verladers en expedi-
teurs trekken die redenering in twijfel.

Stuwmeer
‘Onze leden zien inderdaad een groei in lading, maar die 
is niet zo groot dat de containervaart van structurele 
overcapaciteit naar ondercapaciteit gaat’, zegt beleids-
adviseur Rogier Spoel van verladersorganisatie Evofe-
nedex. ‘Volgens ons ligt het zwaartepunt van de oor-
zaak juist bij de reorganisatie van de allianties.’
De overkoepelende verladersorganisatie European 
Shippers Council (ESC) heeft daarom een observatie-
groep opgezet, die de ontwikkelingen in de markt gaat 
monitoren. De belangrijkste vraag die de verladers wil-
len beantwoorden is, of het capaciteitstekort veroor-
zaakt wordt door natuurlijke marktfl uctuaties, of dat 
het gaat om een kunstmatig gecreëerd scenario dat 
erop is gericht om de winstgevendheid van de rederijen 
te verbeteren, schrijft ESC op zijn website. 
‘Dit meldpunt wordt tot medio juni in de lucht gehou-
den’, zegt Spoel. ‘Als deze krapte wordt veroorzaakt 
door de reorganisatie van de allianties en de herpositi-

In de maanden voor 1 april 

schreef Nieuwsblad 

Transport veel over de 

verschuivingen in de 

samenstelling van de 

container-allianties. Daarbij 

schetsten we niet alleen de 

belangen van de respectie-

velijke rederijen, maar ook 

de gevolgen die de nieuwe 

alliantiestructuur zou 

hebben voor de havens. 

Nu de rederijen de nieuwe 

clustering hebben 

doorgevoerd, wilde de 

redactie weten hoe de 

Nederlandse en Belgische 

verladers oordelen over de 

nieuwe structuur. Redac-

teur Tobias Pieffers voerde 

een enquête uit en ver-

werkte de resultaten, én 

reacties erop, in dit dossier.  
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11Enquête verladers

is hinder afgenomen met nieuwe allianties en vaarschema’s,
die per 1 april zijn ingegaan? door bedrijven geleden schade 

Nee, containers blijven 
nog steeds op kade staan

Ja, aanzienlijk sinds 1 april

We ervaren geen problemen meer

Anders

We krijgen containers wel 
aan boord, maar tegen piektarieven

Klandizie en contracten verloren

Kosten zijn beperkt gestegen

Geen schade geleden

Kosten gestegen door uitwijken naar andere modaliteiten

Kosten gestegen door hogere kadehuur en langere transporttijden

Door vertragingen leveringen gemist

36,1%

39,2%

26,8%

17,5%

15,5%

16,5%

35%

47,4%

3,1%

8,3%

6,2%

neemt uw bedrijf stappen om schade te verhalen?

Ja, wij regelen dit via verzekeraars

Ja, wij regelen dit met de rederijen onderling
Nee, wij ondernemen 
geen stappen

Ja, wij onderzoeken juridische mogelijkheden

12,4%

4,1%

12,4%71,1%

Verladers trekken aan de 

bel bij marktwaakhond.

rkt houdt aan

onering van de schepen vanwege nieuwe vaarschema’s, 
dan moet dit probleem tegen die tijd over zijn.’
De samenstelling van de containerallianties is per 1 
april veranderd. Toch wordt sinds die datum nog geen 
verbetering geboekt. Mogelijke oorzaak daarvan is dat 

de eerste schepen van die nieuwe consortia nog in Eu-
ropa moeten aankomen. Diensten beginnen immers 
vanuit Azië en de overtocht duurt al snel vier tot vijf we-
ken. 
Wat volgens Spoel ook meespeelt is, dat door het ge-
brek aan laadruimte een stuwmeer aan boekingen is 
ontstaan. ‘Veel verladers hebben in maart fi ctieve boe-

kingen geplaatst om zich in april en mei van laadruim-
te te verzekeren. Dat creëert een vicieuze cirkel’, zegt 
hij.  
De verladersorganisaties zijn niet de enigen die zich 
storen aan de problemen. Ook expediteursorganisaties 
Clecat en Fiata hebben meermaals publiek hun zorgen 
geuit. De organisaties plaatsen vraagtekens bij de piek-
toeslagen die de rederijen hebben ingevoerd. ‘Toesla-
gen zijn per defi nitie gerelateerd aan plotselinge veran-
deringen in variabele kosten van de carriers, zoals de 
bunkerprijzen, congestiekosten en wisselkoersen. Wij 
twijfelen eraan of er in dit geval daadwerkelijk sprake is 
van dit soort plotselinge veranderingen in de kosten’, 
schrijven de organisaties.  

Onderzoek   
De ESC heeft zijn zorgen al geuit in een gesprek met de 
Europese mededingingsautoriteit, maar volgens Spoel 
is er nog geen zaak aanhangig gemaakt. Mochten de 
problemen in juni niet opgelost zijn, dan overweegt de 
organisatie dit wel te doen. De mededingingsautoriteit, 
die net een onderzoek naar prijssignalering in de con-

tainervaart heeft afgesloten, zal de sector dan opnieuw 
onder de loep nemen. 
Hoewel veel verladers en expediteurs zeggen enorme 
schade te hebben geleden door het gebrek aan laad-
ruimte, is er maar een klein deel dat maatregelen 
overweegt. 71% van de ondervraagde bedrijven zegt 
geen stappen te nemen. Een deel van de bedrijven lost 
de problemen op met de rederij (12%) of via de ver-
zekeraar (4%). Het restant overweegt juridische stap-
pen.
Ook in Shanghai kampen bedrijven momenteel met 
grote vertragingen en ook hier wordt de reorganisatie 
van de allianties als oorzaak genoemd, naast problema-
tische weersomstandigheden. Volgens persbureau Reu-
ters lagen er op 21 april meer dan honderd container-
schepen buitengaats te wachten. Gemiddeld loopt de 
vertraging op tot ruim 50 uur. Dat is overigens nog wei-
nig vergeleken bij de wekenlange vertraging die in Eu-
ropa wordt gezien. Opvallend is dat de krapte in Shang-
hai nog niet doorwerkt in de spottarieven. De Shanghai 
Containerized Freight Index blijft al weken redelijk sta-
biel rond 800 dollar per teu. 
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Zeer groot

Noemenswaardig

Beperkt

Heeft geen invloed
Bepaalde regio’s worden niet meer ontsloten

Uitwijken naar andere modaliteiten

Meer feederen

Verlenging transporttijd

Door concentratie diensten op grote havens
neemt congestie toe

Anders

12,1%

17,6%

34,1%

68,1%

44%

11%

23,5%

36,3%

31,4%

8,8%

invloed afname directe verbindingen

invloed nieuwe vaarschema’s

oorzaken hinder van kleiner aantal directe verbindingen

Aanpassen productieprocessen

Aanzienlijke verlenging 
transporttijden op 
bepaalde routes

Verlenging 
transporttijd op 
bepaalde routes, 
maar dit is te overzien

Geen noemenwaardige invloed

35,3%
38,4%

18,2% 8,1% Flink gestegen door 
langere transporttijden 
en extra overslag

Licht gestegen door 
langere transporttijden 
en extra overslag

Alleen op
bepaalde routes

Geen noemenwaardige 
stijgingen

10,1%47,5%

15,1%
27,3%

invloed nieuwe vaarschema’s op planning invloed nieuwe vaarschema’s op transportkosten

Dat blijkt uit een enquête van Nieuws-
blad Transport waarin 109 bedrijven 
zijn bevraagd over de ontwikkelingen 
in de lijnvaart. De vaarschema’s van 
de nieuwe allianties, die per april zijn 
ingegaan, worden volgens SeaIntel 

gekenmerkt door een duidelijke trend: minder directe 
verbindingen en een afname van het aantal diensten. 
SeaIntel becijferde eerder dat er in totaal  150 directe 
havenparen verdwenen, terwijl er slechts 56 nieuwe 
zijn geïntroduceerd, blijkt uit analyse van SeaIntel. Het 
aantal directe verbindingen neemt daardoor met 94 
stuks af.
‘Aanvullend hierop zullen de havenparen die overblijven 
een enorme daling in de frequentie van de diensten zien’, 
schrijven de analisten. 135 van de 354 overgebleven ha-
venparen krijgen minder aanlopen. De gevolgen ver-
schillen overigens per handelsroute. Zo gingen er tussen 
Azië en het Middellands Zeegebied veel directe verbin-
dingen verloren, terwijl op de routes ussen Azië en 
Noord- Europa voornamelijk de transittijden toenemen.

Hogere transportkosten door n

Verladers en expediteurs verwachten dat dit een ‘zeer 
grote’ (24%)  tot ‘noemenswaardige’ (36%) invloed op 
hun logistieke proces zal hebben. 
Die invloed uit zich vooral in een verlenging van de 
transporttijd, die volgens 69% van de bedrijven zal toe-
nemen doordat er vaker moet worden gefeederd of om-
dat er voor een deel van de reis moet worden uitgewe-
ken naar andere modaliteiten. De helft van de 
respondenten verwacht bovendien dat de concentratie 
op grote havens zal leiden tot congestie.
De langere transporttijd werkt door in de planningen 
en transportkosten, maar de mate waarin bedrijven dit 
als storend ervaren verschilt sterk. Ruim de helft van de 
bedrijven vindt de eff ecten op de planning ‘te overzien’ 
of ervaart ‘geen noemenswaardige invloed’. Tegelijker-
tijd zijn er producenten die een dusdanig eff ect merken 
dat zij hun productieprocessen aanpassen aan de nieu-
we dienstregeling van de rederijen.
Dat de transportkosten hierdoor stijgen staat buiten 
kijf, maar volgens de helft van de bedrijven beperken 
die extra kosten zich tot bepaalde routes. Toch zegt 

TOBIAS PFIEFFERS

Verladers en vervoersbeslissers verwachten dat de vaarschema’s van de nieuwe 

allianties leiden tot een stijging van de transportkosten. Langere transporttijden 

zijn de voornaamste oorzaak. Een aantal producenten past daarom zelfs de 

productieprocessen aan.

ruim een kwart van de respondenten met ‘fl inke’ prijs-
stijgingen te maken te hebben.
Expediteurs zien door de wijzigingen ook de druk op 
hun relatie met hun klanten toenemen. ‘Het vergt erg 
veel tijd de kostenstijgingen en langere transporttijden 
aan hen uit te leggen’, merkt één van hen op. ‘Daarnaast 
brengt transshipment servicerisco’s met zich mee’, 
voegt een ander daaraan toe.
Een lichtpuntje van de nieuwe vaarschema’s is dat de 
kortste transittijd tussen de overgebleven havenparen 
over het algemeen afgenomen is. De nieuwe, per april 
toegevoegde AE7/Condor-dienst van Maersk Line en 
MSC vaart bijvoorbeeld in 25 dagen van Shanghai naar 
Rotterdam, terwijl andere Verre Oosten-loops van 2M 
er 27 tot 34 dagen over doen. 

Machtsconcentratie
2016 vormde in veel opzichten de ontknoping van een ja-
renlange duurloop die alleen de sterkste carriers konden 
overleven. Drie fusies, twee overnames en het faillisse-
ment van Hanjin Shipping hebben het aantal spelers op 
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overnames en allianties

Goede zaak. Meer stabiliteit 
door kleiner aantal spelers 

Slechte zaak. Sterke afname 
keuzevrijheid oceaantransport

Minder concurrentie, 
waardoor prijsstijgingen

Vooral zorgen over 
dekking van havens

Anders

8,8%

30,4%

46,1%

6,9%
7,8%

opvatting over fusies en overnames

Goede zaak. Individuele reders 
kunnen meer diensten aanbieden

Slechte zaak. Grote groepen reders 
bieden nu exact dezelfde diensten aan

Goede zaak. Verlaging operationele kosten 
werkt positief door in vrachttarieven

Slechte zaak. Ze 
vormen grote 
machtsblokken waarmee 
moeilijk te onderhandelen valt

Anders

5,9%

29,4%

50%

5,9%

8,8%

opvatting over allianties

Die zijn altijd belangrijk geweest

Daar letten we nu goed op

We letten er op, maar 
zien dit als een bijzaak

Daar letten we niet op

36,7%27,6%

30,6%

5,1%

belang financiële prestaties individuele rederijen sinds val hanjin

Belangrijk

Neutraal

Niet belangrijk
Doorslaggevend

54,1%

14,3%

30,6%

1%

belang van noodfonds in allocatie lading

Afname van directe verbin-

dingen en frequenties zal 

transporttijd verlengen.

nieuwe vaarschema’s 

consortia veel te grote machtsblokken vormen, waar-
mee moeilijk valt te onderhandelen. Op de tweede 
plaats volgt de eenheidsworst van diensten. Te veel re-
derijen bieden nu exact hetzelfde product aan. 
Ruim 12% vindt de alliantievorming wel een goede zaak. 
Enerzijds omdat de verlaging van de operationele kos-
ten op positieve wijze doorwerkt in de vrachttarieven 
en anderzijds omdat het individuele reders in staat stelt 
om een grotere dekking aan te bieden. 
Om klanten gerust te stellen heeft THE Alliance een 
noodfonds opgericht dat moet verzekeren dat alle la-
ding wordt afgeleverd, in het geval dat één van de le-
den in het spoor van Hanjin zou treden. De helft van 
de verladers en expediteurs vindt zo’n fonds belang-
rijk, de andere helft geeft er weinig om. Slechts één 
van respondenten zei dat een dergelijk fonds door-
slaggevend is in de allocatie van lading. Een derde van 
de bedrijven zegt sinds de val van Hanjin wel te letten 
op de fi nanciële prestaties van de rederijen. Veel an-
deren (36%) zeggen dit altijd al belangrijk te hebben 
gevonden.

de grote oost-westroutes van zeventien naar veertien ge-
reduceerd en als alle geplande fusies en overnames door-
gaan zijn dat er aan het einde van dit jaar nog tien. 
Bijna de helft van de ondervraagden vreest dat deze fu-
siegolf de concurrentie zal verminderen en prijzen zal 

doen stijgen en een derde vindt het een slechte zaak dat 
de keuzevrijheid hierdoor verder afneemt. Slechts 9% 
van de ondervraagden spreekt van een goede ontwikke-
ling. Zij denken dat het kleinere aantal spelers de markt 

beter kan beheersen, wat meer stabiliteit oplevert en de 
kans op een tweede Hanjin doet afnemen.
Opvallend is dat onder de sceptici wel begrip te horen 
is. ‘Reders kunnen niet doorgaan met het verliezen van 
miljarden, maar we moeten oppassen dat er geen te gro-
te concentratie ontstaat’, merkt een respondent op. 
Een ander stelt dat het inderdaad zal leiden tot prijsstij-
gingen, maar ook dat die ‘hard nodig zijn om stabiliteit 
in de markt te brengen.’
Beleidsmedewerker Rogier Spoel van verladersorgani-
satie Evofenedex sluit zich daarbij aan. ‘De afname van 
de keuze is een kwalijke zaak, want het stelt verladers 
steeds minder in staat om de keuze voor een vervoer-
der op kwaliteit te baseren. Aan de andere kant is er een 
reden voor. Reders draaien al jaren verlies en daar heeft 
ook niemand baat bij.’

Risicofonds
Dat de rederijen sinds 2014 steeds meer zijn gaan sa-
menwerken in allianties wordt door het merendeel ook 
als negatief ervaren. De voornaamste klacht is dat deze 
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JULIAN VAN DE VELDE
EN BEN TICHELAAR

Tot voor kort leek het allemaal 
nog sciencefi ction, maar de zelf-
rijdende truck en het zelfvarende 
schip worden nu echt realiteit. In 
dit artikel worden de juridische 
consequenties belicht. 

In oktober van vorig jaar voerde 
techbedrijf Otto, onderdeel van 
‘taxibedrijf ’ Uber, de eerste testrit 
uit met een zelfrijdende truck. Het 
betrof een rit van een kleine 200 ki-
lometer in de staat Colorado in de 
Verenigde Staten. De lading: 
50.000 blikjes bier. De chauff eur 
moest wel nog zelf naar de snelweg 
rijden, maar op de snelweg aange-
komen schakelde hij het systeem in 
waarna de software het van hem 
overnam. Er is geen speciaal voer-

Autonoom varen of rijden: d
INNOVATIE Op wie kan de schade verhaald worden na een botsing met zelfsturende voer- of va

tuig voor nodig, het systeem kan 
gewoon in bestaande trucks wor-
den ingebouwd. Uber is niet de eni-
ge techgigant die zich in de strijd 
om de zelfrijdende auto en truck 
heeft geworpen. Ook Google, Ap-
ple en Tesla zien brood in de tech-
nologie. In de scheepvaart zetten 
bedrijven als Kongsberg Maritime, 
Rolls-Royce en Damen Shipyards 
serieus in op ‘autonoom’ varende 
schepen. Zo verwacht Kongsberg al 
in 2018 een autonoom varend off -
shore schip operationeel te heb-
ben. Er zijn ook bedrijven, zoals 
het Nederlandse Nedcargo, die als 
tussenstap eerst op ‘semi-auto-
noom’ inzetten. Deze semi-auto-
nome schepen zijn nog niet onbe-
mand, maar hebben wel aanzienlijk 
minder bemanning nodig. Kortom, 
er staan veel spannende dingen te 
gebeuren in transportland. 

Vanuit juridisch oogpunt gezien is 
het interessant om te kijken met 
welke mogelijke aansprakelijkhe-
den een vervoerder wordt gecon-
fronteerd, indien een autonoom va-
rend of rijdend vervoermiddel een 
aanvaring of aanrijding veroor-
zaakt. Bijvoorbeeld, wat nu als de 
aanvaring van de stuw in Grave het 
gevolg was van een defect in het be-
sturingssysteem van een autonoom 
varend schip? Zou de eigenaar van 
het schip zich dan kunnen beroepen 
op overmacht of is hij dan toch aan-
sprakelijk ten opzichte van degenen 
die schade hebben geleden? Met het 
oog op de mogelijke aansprakelijk-
heid dient onderscheid te worden 
gemaakt tussen (buitencontractue-
le) vorderingen van derden met wie 
de vervoerder geen overeenkomst 
heeft en vorderingen van partijen 
met wie wel een overeenkomst be-

staat, te weten een vervoerovereen-
komst. Beide varianten zullen hier-
onder worden besproken.
 
Aanvaring of aanrijding
Uit rechtspraak van de Hoge Raad 
(onze hoogste rechter), alsmede uit 
de wet, volgt dat de eigenaar van 
een vervoermiddel onder meer aan-
sprakelijk is voor aanvarings- of 
aanrijdingsschade van derden, in-
dien de schade het gevolg is van het 
feit dat het vervoermiddel niet vol-
deed aan de eisen die men in de ge-
geven omstandigheden eraan 
mocht stellen. Dit is mogelijk het 
geval indien de schade veroorzaakt 
zou zijn door falen van het bestu-
ringsysteem van het autonome 
voertuig. De consequentie hiervan 
is dan dat de eigenaar van het ver-
voermiddel aansprakelijk is voor de 
aanvarings- of aanrijdingsschade. 

Bij aanrijdingen veroorzaakt door 
vrachtwagens met een voetganger 
of fi etser, zal de eigenaar ook aan-
sprakelijk zijn op grond van de We-
genverkeerswet. Gezien de vrij 
strikte rechtspraak over dit onder-
werp zal de eigenaar van de vracht-
wagen tegenover een fi etser of voet-
ganger, in geval de aanrijding het 
gevolg is van disfunctioneren van 
het besturingssysteem, geen beroep 
kunnen doen op overmacht.
Echter, dit is anders wanneer de 
autonoom rijdende vrachtwagen in 
aanrijding komt met een ander 
voertuig. Mocht vast komen te 
staan dat het besturingssysteem 
van de vrachtwagen als een gebrek-
kig product moet worden be-
schouwd, dan is de eigenaar van de 
vrachtwagen op basis van de wet 
niet aansprakelijk voor de aanrij-
dingsschade. In plaats daarvan rust 



15Feature

Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

In het nieuwe logistieke centrum 

van handelshuis in groenten en 

fruit Scherpenhuizen in Eindho-

ven zijn de eerste verpakkingslij-

nen in gebruik genomen. Het 

bedrijf is de grootste exporteur 

van Nederlandse paprika’s. 

Jaarlijks gaat het om 60 miljoen 

kilo’s rode, groene en gele 

paprika’s. Ook worden er veel 

Conference-peren uitgevoerd naar 

vrijwel alle landen in Europa. In 

het nieuwe dc worden de 

groenten en fruit opgeslagen en 

verpakt. Het 40.000 m2 grote 

complex heeft zestig laaddocks. ‘s 

Avonds en ‘s nachts worden 

groenten en fruit opgehaald. 

Schwennen Internationaal 
Transport uit Bellingwolde heeft 

een nieuwe Iveco Stralis trekker 

met midlift-as in gebruik genomen. 

Onder de Hi-Way cabine bevindt 

zich een 460 pk sterke Iveco Cursor 

11 dieselmotor. Verder is de nieuwe 

Stralis voorzien van twee brand-

stoftanks met een gezamenlijke 

inhoud van 600 liter en een 

hydrauliekinstallatie. Schwennen 

zal de nieuwe trucks voornamelijk 

inzetten voor internationale 

transportwerkzaamheden met 

walking-fl oor opleggers. 

Baetsen Internationaal Transport 

uit Veldhoven heeft het wagen-

park uitgebreid met twee Volvo 

FH-trekkers. Het gaat om een 

Volvo FH 540 pk 8x4 zwaartrans-

port trekker met I-Shift met 

kruipversnellingen en een Volvo 

FH 460 pk 6x2 trekker met 

autolaadkraan. Ze zijn specifi ek 

afgestemd op het exceptioneel 

transport van onder meer 

machines, prefab bouwelementen 

en industriële installaties. Na een 

inventarisatie van de behoeften 

en beoogde inzet is de confi gura-

tie van beide voertuigen bepaald. 

Baetsen maakt deel uit van 

Baetsen-Groep, een Veldhovens 

familiebedrijf dat zich concen-

treert op logistieke dienstverle-

ning en recycling. 

Fietskoeriers.nl, de eerste 

pakketbezorgservice op de fi ets, 

bezorgt nu ook in Almere en 

Lelystad. Daarmee groeit het pelo-

ton naar 29 steden. Een vestiging 

in Hengelo volgt in juni.

Dat Fietskoeriers.nl hard groeit 

heeft voornamelijk te maken met 

de duurzame keuzes die steeds 

meer webshops maken. De 

verkeersdruk – zeker in de 

binnensteden – is enorm en de 

luchtkwaliteit gaat steeds verder 

achteruit. Eind 2017 wil het bedrijf 

tienduizend pakketjes per dag 

bezorgen. Fietskoeriers.nl is een 

samenwerking tussen achttien 

fi etskoeriersbedrijven. 

Dobbe Transport in Roelofarends-

veen heeft het wagenpark fl ink 

vernieuwd met tien DAF’s Euro 6 

van de LF-, CF- en XF-serie. De 

transporteur en logistiek dienst-

verlener zet de trucks in voor 

(stads)distributie tot aan interna-

tionaal transport van de meest 

uiteenlopende goederen. De vloot 

van Dobbe Transport omvat zo’n 

honderd voertuigen, waarvan 

ongeveer de helft van DAF. 

Ook heeft Dobbe Transport 

geïnvesteerd in uitbreiding van de 

op- en overslagcapaciteit met 

duizend vierkante meter vloerop-

pervlak en vierduizend extra 

palletposities.

Brinkman Trans Holland, geves-

tigd in Emmen, nam onlangs 

twaalf nieuwe Mercedes-Benz 

Actros 1842 LS trucks met 

GigaSpace-cabine in gebruik. De 

trucks zijn een vervolg op een 

order van 25 Actros trucks vorig 

jaar. De trekkers zijn voorzien van 

ruime GigaSpace-cabine. De 

Actros trucks zijn uitgerust met 

stand-airco, PPC en telematicasys-

teem FleetBoard en voorzien van 

reparatie- en onderhoudscontract. 

Voor het internationale geconditi-

oneerd transport zet het bedrijf 

dagelijks 81 trucks in. Ze zullen 

zo’n 180.000 kilometer per jaar 

gaan afl eggen.

Mammoet heeft een nieuw 

kantoor geopend in Krefeld, 

Duitsland. Het nieuwe kantoor 

ligt middenin het chemische 

industriegebied van Krefeld-Uer-

dingen. Met de opening van deze 

nieuwe locatie zal Mammoet haar 

klanten in het Rijn-Ruhrgebied 

nog beter kunnen bedienen. Het 

nieuwe kantoor in Krefeld biedt 

het volledige engineered heavy 

lifting and transport services 

dienstenpakket aan, waaronder 

equipment setting en turnaround 

services. Mammoet Duitsland 

West krijgt in de aankomende tijd 

ondersteuning van Mammoet 

Nederland, Regio Zuid. 

BEDRIJFSNIEUWS
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Een autonoom varend offshore schip 

wordt al volgend jaar verwacht.

de aansprakelijkheid
aartuigen?

de aansprakelijkheid in dat geval 
op de producent van het bestu-
ringssysteem. Met andere woor-
den, de schadelijdende partij zal 
haar schade dan dienen te verhalen 
op de producent van het bestu-

ringssysteem en niet op de eige-
naar van de vrachtwagen.
Deze regel is niet van toepassing op 
schepen. Bij schepen komt eventu-
ele schade ten gevolge van fouten 
in het besturingssysteem voor re-
kening en risico van de eigenaar 

van het schip. De scheepseigenaar 
kan aansprakelijkheid tegenover 
een derde niet afwenden door naar 
de producent te wijzen. Dit neemt 
uiteraard niet weg dat de eigenaar 
van het schip in dat geval op zijn 

beurt de producent aansprakelijk 
kan houden voor een gebrek in het 
geleverde product.
 
Ladingschade
Naast aanvaringsschade bij derden, 
kan als gevolg van de aanvaring ook 

schade ontstaan aan de lading van 
het schip. In principe is de ver-
voerder van de lading op basis van 
de vervoerovereenkomst dan aan-
sprakelijk voor deze schade. Ech-
ter, dit kan anders zijn indien de 
schade het gevolg is van verborgen 
gebreken in het schip. Een fout in 
het besturingssysteem van een au-
tonoom varend schip zou zo’n ver-
borgen gebrek kunnen opleveren.
Desalniettemin moet de vervoer-
der ook in dat geval zorgen voor 
zijn schip zoals van een zorgvuldig 
vervoerder mag worden verwacht. 
Met andere woorden, zorgt de ver-
voerder niet goed voor zijn schip, 
dan kan hij zijn aansprakelijkheid 
niet uitsluiten met een beroep op 
een verborgen gebrek. 
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Techbedrijf Otto, 

onderdeel van  

Uber, is een van de 

bedrijven die zich 

in de strijd om de 

zelfrijdende auto 

en truck heeft 

geworpen. 

Foto: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

Binnenvaartschepen 

hebben vorig jaar 365 

miljoen ton aan goederen 

vervoerd: http://bit.

ly/2q3TE4M @ixolution 

Duwvaartrederij @thyssen-

krupp Veerhaven B.V. bestaat 

50 jaar @HavenRotterdam  

In de haven van Rotterdam 

een zeeschip gedwongen 

tot afgifte van scheepsafval-

stoffen #Scheepsafval 

@ILT_Scheepvaart

Wat betekent straks de 

Franse verkiezingsuitslag op 

7 mei voor haven Rotter-

dam? Meer tijdens ons 

ondernemersontbijt. 

@Havenvereniging  

Scania en ILT slaan de 

handen ineen bij de aanpak 

van fraude met de tacho-

graaf in vrachtwagens: 

http://bit.ly/2pcdWeo 

@InspectieLenT 

Wegvervoerders blijven 

profi teren van de aantrek-

kende bouwsector en 

detailhandel. http://

abn-amro.smh.re/CBK

@BartBanning 

Download de DouaneSpeci-

al 2016 met relevante 

artikelen over Douane in 

beweging http://ow.ly/

Ctk630bb8yB  

@Douanecongres 

Ook #transport krijgt de 

verdiende aandacht tijdens 

#koningsdag pic.twitter.

com/NbHBrfA6On

@maat4pl 

 Kleine winst voor 

Cargolux 

 ‘Europese producten zijn 

populair in Iran’

 DHL neemt Braziliaans 

koeltransporteur over 

 Verkeer Albertkanaal op 

zon- en feestdagen neemt 

toe 

 Stilstaan als norm? 

 Russisch marineschip 

zinkt na aanvaring 

 Kranen vandaag even 

omhoog

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

We shape the future of intermodal transport

www.hupac.com

Shuttle Net

Intermodal Express Russia 

Landbridge China 

Company Shuttle 

Maritime Logistics
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Een voorbeeld is de situatie waarin 
de vervoerder weet dat het bestu-
ringssysteem in bepaalde vaarge-
bieden mogelijk niet deugdelijk 
functioneert. In dat geval zal geen 
sprake zijn van een verborgen ge-
brek. De vervoerder zal er dan op 
toe moeten zien dat het schip in dat 
gebied handmatig vaart of dat er in 
ieder geval een bemanningslid 

stand-by staat in de stuurhut, mocht 
het besturingssysteem haperen. 
Doet de vervoerder dit niet, dan kan 
hij zijn aansprakelijkheid voor even-
tuele schade aan de lading niet af-
wenden door te stellen dat de aan-
varing het gevolg was van een 
verborgen gebrek. 
In geval van vervoer met een 
vrachtwagen geldt op basis van de 

wet en het CMR-Verdrag dat een 
vervoerder ook aansprakelijk is in-
dien de schade het gevolg is van 
een gebrek in het voertuig. Met an-
dere woorden, indien schade ont-
staat aan de lading als gevolg van 
een gebrek in het besturingssys-
teem van de autonoom rijdende 
vrachtwagen, dan is de wegver-
voerder aansprakelijk voor de 
schade die ontstaat aan de lading. 
Uiteraard geldt in dat geval wel dat 
de vervoerder op zijn beurt de pro-
ducent aansprakelijk kan houden 
voor de schade.
Als een vervoerder wil voorkomen 
dat hij door ladingbelanghebben-
den aangesproken wordt voor la-

dingschade als gevolg van een fout 
in het autonome besturingssys-
teem, dan kan de vervoerder er voor 
kiezen om een aansprakelijkheids-
uitsluiting op te nemen in de ver-
voerovereenkomst. De ladingbe-
langhebbenden moeten dan wel 
met zo’n aansprakelijkheidsuitslui-
ting akkoord willen gaan.
 
Beperking
Wanneer schade ontstaat als gevolg 
van een aanvaring, dan kan het voor 
de eigenaar van het schip (en zijn 
verzekeraars) aantrekkelijk zijn om 
aansprakelijkheid te beperken door 
het stellen van een beperkingsfonds. 
Hiervoor moet dan een verzoek wor-

Aansprakelijkheid
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Beperk de aansprakelijkheid met een 

beperkingsfonds.

In de scheepvaart zet onder andere Rolls-Royce in op ‘autonoom’ varende schepen.  Beeld: Rolls-Royce

den ingediend bij de rechtbank. De 
hoogte van het beperkingsfonds 
hangt af van de grootte van het schip 
en wordt vastgesteld op basis van 
een rekenmethode die in de wet 
staat. Het indienen van een dergelijk 
beperkingsverzoek is interessant 
wanneer de totale schade van de be-
trokken partijen het beperkings-
fonds overstijgt. De eigenaar van het 
schip dat in aanvaring kwam met de 
stuw bij Grave heeft ook zo’n beper-
kingsverzoek ingediend bij de recht-
bank. 
De aansprakelijkheid kan niet wor-
den beperkt indien de schade het 
gevolg is van opzet of bewuste roe-
keloosheid. Echter, van ‘opzet of be-
wuste roekeloosheid’ zal slechts in 
uitzonderlijke gevallen sprake zijn. 
Het zal dus niet snel voorkomen dat 
de eigenaar van een autonoom va-
rend binnenvaartschip zijn aan-
sprakelijkheid niet kan beperken. 
Maar wat nu als de producent van 
het besturingssysteem bij de leve-
ring heeft meegedeeld, dat het be-
sturingssysteem in bepaalde vaar-

gebieden mogelijk niet werkt? 
Bijvoorbeeld bij het incident in Gra-
ve: wat nu als de producent had 
meegedeeld dat het systeem in de 
omgeving van Grave mogelijk pro-
blemen geeft en aanraadt daar 
handmatig te varen, maar de eige-
naar desondanks toch op het auto-
nome besturingssysteem naar Gra-
ve is gevaren? In dat geval is het 
goed mogelijk dat een rechtbank zal 
oordelen, dat de eigenaar van het 
schip ‘bewust roekeloos’ heeft ge-
handeld door de waarschuwing van 
de producent te negeren. De eige-
naar van het schip kan zijn aanspra-
kelijkheid dan niet beperken en zal 
volledig aansprakelijk zijn voor de 
aanvaringsschade. In een zaak zoals 
de aanvaring bij Grave zou dat bete-
kenen dat de eigenaar van het schip 
met enorme claims wordt gecon-
fronteerd.
Ten opzichte van hun contractuele 
wederpartij kunnen de weg-, zee- 
en binnenvaartvervoerders hun 
aansprakelijkheid voor ladingscha-
de doorgaans op basis van de toe-

passelijke wetten en verdragen be-
perken. Ook in dat geval geldt dat 
het beperken van aansprakelijk-
heid niet mogelijk is in geval van 
opzet of bewuste roekeloosheid 
van de vervoerder.
 
Hacken
Een ander risico bij autonoom va-
ren en rijden is dat het besturings-

systeem van het vervoermiddel mo-
gelijk kan worden gehackt door 
criminelen of terroristen. Indien 
een terrorist een schip zou kunnen 
gebruiken om bijvoorbeeld een gas-
tanker te rammen, dan zou dit ca-
tastrofale gevolgen kunnen hebben 
en vele mensen het leven kunnen 

kosten. Dit roept ook de vraag op of 
de vervoerder dan aansprakelijk 
zou zijn voor de schade. Het lijkt er 
op dat de vervoerder in dat geval 
aansprakelijkheid kan afwenden 
door een beroep op overmacht te 
doen. Echter, met het oog op hac-
ken is dan wel van belang dat de 
software van het besturingssysteem 
niet achterloopt en regelmatig is ge-

updatet. Stel dat de vervoerder na-
laat de software conform de in-
structies regelmatig te updaten, 
waardoor terroristen een nog niet 
gedicht veiligheidslek in het bestu-
ringssysteem kunnen misbruiken, 
dan zou dit tot gevolg kunnen heb-
ben dat hij (mede) aansprakelijk is 

voor de aanvarings- of aanrijdings-
schade.
 
Verzekering
Uit het bovenstaande volgt dat de 
vervoerder die besluit om autonoom 
varende of rijdende vervoermidde-
len in te gaan zetten, met nieuwe ri-
sico’s zal worden geconfronteerd. 
De risico’s zijn lastig te overzien, en 
des te groter, zolang de technologie 
nog in de kinderschoenen staat. Het 
is dan ook raadzaam dat de vervoer-
ders met hun verzekeringstussen-
personen en verzekeringsmakelaars 
in overleg treden, om zich tegen deze 
risico’s deugdelijk in te dekken. Zo-
als het incident in Grave van eerder 
dit jaar heeft laten zien, kunnen de 
mogelijke aansprakelijkheden waar-
mee een vervoerder kan worden ge-
confronteerd enorm zijn. Het is voor 
vervoerders dan ook van belang goed 
verzekerd te zijn.
 
Julian van de Velde is partner en Ben 
Tichelaar is advocaat bij Smallegange 
Advocaten
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MARITIME INDUSTRY 
9 T/M 11 MEI
Tijdens Maritime Industry komt de 

complete maritieme sector bij el-

kaar in de Evenementenhal in Go-

rinchem. Met meer dan 500 expo-

santen, innovaties en ruim 14.000 

vakbezoekers.  

• evenementenhal.nl/maritime

TRANSPORT LOGISTIC 
MÜNCHEN
9 T/M 12 MEI 
De grootste beurs ter wereld als het 

gaat om logistiek, mobiliteit, IT en 

supply chain management. Een za-

kelijk platform voor de mondiale lo-

gistiek en transportindustrie. 

• transportlogistic.de

BREXIT-SEMINAR VOOR 
LOGISTIEKE SECTOR 
12 MEI
Hoe kunnen bedrijven anticiperen 

op een eventuele ‘harde’ Brexit? Voor 

bedrijven in de logistiek organiseren 

Connekt en de Topsector Logistiek 

een ‘Brexit-seminar’. 

• connekt.nl    

OFFSHORE WIND ENERGY
6 T/M 8 JUNI 
De grootste offshorewindconferen-

tie en -beurs van Europa. Windener-

giebedrijven uit de hele wereld en 

uit de gehele keten komen hier 

samen om te netwerken en zaken te 

doen. 

• maritimetechnology.nl

NT PORT EVENT 
15 JUNI
Het jaarlijks event van Nieuwsblad 

Transport waarbij de havenge-

meenschap bij elkaar komt. Ont-

moet kopstukken uit de havens en 

ga naar verdiepende sessies met 

maritieme onderwerpen.  

• nieuwsbladtransport.nl/events

AGENDA

RAAD & RECHT

Een Nederlandse expediteur heeft al geruime tijd een zakelijke 
relatie met een tevens in Nederland gevestigde muntenhande-
laar, die als intermediair op de Europese markt munten inkoopt 
en deze doorstuurt naar zijn afnemer in de VS. Het doen 
vervoeren van deze munten naar de VS wordt verzorgd door de 
expediteur op basis van de Fenex Condities.

Op enig moment worden op het kantoor van de expediteur vier 
kartons met gouden munten onder begeleiding van een bevei-
ligingsbedrijf aangeleverd. Deze pakketten zouden de volgende 
dag met een waardetransport naar de betreff ende luchtvaart-
maatschappij worden gebracht voor het transport naar de VS. 
De vier pakketten bleven daarom een nacht over op de eerste 
etage in het kantoor van de expediteur en werden daartoe 
geplaatst in een diefstalwerende kast.

De volgende morgen merkt een van de medewerkers van de ex-
pediteur op dat een van de ramen openstaat en de deuren van 
de diefstalwerende kast blijken geforceerd te zijn. De vier pak-
ketten met gouden munten zijn niet meer aanwezig. Het pand 
van de expediteur was weliswaar beveiligd, echter de individu-
ele kantoren bleken niet te zijn voorzien van een alarminstal-
latie. Het bleek een ‘Van Goghje’ te zijn, de daders hebben met 
gebruikmaking van een ladder de kans gezien een van de ramen 
op de eerste etage te forceren, waarna men ongestoord de kast 
met de vier pakketten heeft kunnen openen. Een klassieke 
inbraak derhalve! Voor de dieven een fl uitje van een cent!

De schade bedroeg ruim 2,2 miljoen dollar. Uitvoerig onder-
zoek naar sporen en mogelijke daders van de diefstal door 
justitie heeft uiteindelijk niets opgeleverd. De daders zullen 
naar alle waarschijnlijkheid de gouden munten hebben laten 
omsmelten en ze niet op de markt hebben willen brengen, 
teneinde de pakkans zo klein mogelijk te houden.

De expediteur wordt door de belanghebbende van de gouden 
munten aansprakelijk gehouden, doch deze beroept zich op 
de beperking van de Fenex Condities. Naar aanleiding hiervan 
wordt de expediteur uiteindelijk gedagvaard. Diverse getuigen 
worden door de rechter gehoord en gaandeweg de procedure 
blijkt dat door de expediteur vóór de diefstal aan de munten-
handelaar en de afnemer van de gouden munten het volgende 
is bevestigd: ‘We will store cargo in our safe, secured.’

Uiteindelijk wijst de rechtbank vonnis en deze stelt vast op 
basis van de hierboven genoemde bevestiging dat de expediteur 
had toegezegd de gouden munten in een kluis met beveiliging 
te bewaren wanneer deze bij de expediteur werden aangeleverd 
en dat dit uiteindelijk niet is geschied. De rechtbank heeft dan 
ook geoordeeld dat de expediteur onbeperkt aansprakelijk is 
voor de schade door de diefstal van de gouden munten. Voor de 
expediteur was het kruis noch munt.

COR VAN MAURIK
corvanmaurik@brrgroep.nl

Fluitje van een cent

Feature

CHT

WAREHOUSING  Het selecteren van een warehouse management systeem is   

Verladers over hun  

In een scrum-team kunnen we in een 

paar weken ict-prototype neerzetten.

MALINI WITLOX

Hoe kies je een goed WMS (ware-
house management systeem) en 
wat zijn belangrijke zaken waar je 
op moet letten? Tijdens de 22e 
WMS-dag in Den Bosch gaven de 
WMS-bazen van Bol.com, Blok-
ker en Forever Direct een kijkje in 
hun keuken.
 
Zoveel mensen, zoveel smaken. En 
hetzelfde geldt voor bedrijven. 
Want terwijl Bol.com kiest voor een 
WMS waar door eigen medewerkers 
intern veel aan gesleuteld kan wor-
den, kiezen Blokker en Forever Di-
rect voor het uitbesteden van even-
tueel programmeerwerk.
Harm Jans, Business Lead WMS 
Coach bij Bol.com, legt uit waarom 
op de website van de online retailer 
verschillende vacatures voor WMS-
consultants en WMS-ontwikkelaars 
staan. ‘Je weet niet welke product-
groep hard gaat groeien, we willen 
daarom inhouse de IT-ontwikkeling 
doen. Delen van het WMS willen we 
zelf kunnen ontwikkelen.’ Het be-
drijf is daardoor fl exibeler, meent 
hij. ‘Stel dat we in Doetinchem een 
experiment met een fi etskoerier op 
willen zetten. In een scrum-team 
kunnen we in een paar weken een 
ict-prototype neerzetten. Als het 
experiment geen succes is, is er 
geen man overboord. Externe be-
drijven zijn minder fl exibel en duur-
der.’
Historisch gezien heeft Bol al veel 
zelfbouwsystemen. Sinds jaar en 
dag leunde de retailer bij zijn logis-
tieke operatie op het WMS van lo-
gistiek dienstverlener Docdata. An-
derhalf jaar geleden werd gestart 
met de bouw van een nieuw ware-
house in Waalwijk. Die gelegenheid 
is aangegrepen om op zoek te gaan 
naar een passend WMS-pakket. ‘We 
zijn maanden bezig geweest met de 
selectie en het gros van de bekende 
systemen is langsgekomen. Uitein-
delijk zijn we bij de Franse leveran-
cier Hardis Group uitgekomen. In 
Nederland zijn ze minder bekend, 
maar in Frankrijk hebben ze hun 
WMS-pakket Refl ex al een paar keer 
succesvol in een e-commerce om-
geving geïmplementeerd.’

Apart warehouse
Roel Megens, site manager bij Re-
tail Logistics/Blokker, geeft aan dat 
bij Blokker de logistieke belevering 
van de winkels en de belevering 
van particuliere klanten via de 
webshop helemaal uit elkaar zijn 
getrokken. Blokker is pas sinds 
2014 actief op de online markt. 

Eind 2015 werd een warehouse in 
Gouda geopend voor de e-fulfi l-
ment leveringen aan de online 
Blokker klanten in Nederland en 
België. In het e-dc in heeft Blokker 
de beschikking over 37.000 vier-
kante meter. Vanaf de warehouses 
in Geldermalsen en Mijdrecht wor-
den de winkels beleverd. 

‘Winkeldistributie werkt compleet 
anders in je WMS door dan distribu-
tie per klant. Het is het verschil tus-
sen grote volumes die naar één 
adres gaan of kleine volumes naar 
meerdere adressen. We hebben be-
wust gekozen voor een apart ware-
house voor online. Alleen dan kun je 
iets de volledige aandacht geven.’
Blokker is bezig met een inhaalrace. 
‘We waren geen early adopter. In 
2011 waren we nog niet online met 

verkoop bezig. Internet leek toen 
een marketingtool. Maar het inter-
net is achteraf toch wel een dingetje 
geweest’, aldus Megens met gevoel 
voor understatement. In 2014 
bracht de Blokker Holding alle e-
commerce activiteiten in een nieuw 
service center onder met de naam 
Nextail. In 2015 werd Retail Logis-

tics opgericht, verantwoordelijk 
voor alle pakketjes in Nederland en 
België.

Standaardpakket
Het gekozen WMS van Centric is 
niet specifi ek ingericht voor Retail 
Logistics. Het is een standaardpak-
ket met een aantal modifi caties op 
maat voor de Blokkerspecifi eke 
operatie. ‘We vonden het belangrijk 
dat de softwarepartner ook de mo-
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De Hof Snel Transport B.V.
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Van Kaathoven Limburg B.V.
Maastricht

Rechtbank Oost-Brabant

  

Gerrij Snoeks
Gennep

Rechtbank Oost-Brabant 

 

Tima Shipmanagement and 
Chartering B.V.
Rotterdam

Rechtbank Rotterdam

Lambers Beheer B.V.
Weert

Rechtbank Limburg
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Benny Wezen-
berg, directeur 

van de Wezen-

berg groep, is 

vorige week 

onderscheiden 

met de titel 

Ridder in de 

Orde van Oranje-Nassau. Deze 

eervolle benoeming heeft 

Wezenberg te danken aan zijn 

jarenlange inzet voor de sector 

Transport en Logistiek, maar 

uiteraard ook voor zijn verdien-

sten als succesvol ondernemer. 

Michiel 
Boersma treedt 

terug als 

voorzitter van 

de raad van 

commissaris-

sen van PostNL. 

Boersma 

vertrok om persoonlijke redenen 

per 1 mei. Zijn opvolger is commis-

saris Jacques Wallage. Wallage 

was in het verleden onder meer 

burgemeester van Groningen, lid 

van de Tweede Kamer en staats-

secretaris. 

Topman Gerrit 
Mastenbroek 

van de divisie 

pakketvervoer 

van PostNL 

gaat met 

pensioen. De 

‘beoogde’ 

opvolger als directeur pakketten 

& logistiek is Liesbeth Kaashoek. 

Mastenbroek was met ruim 

zestien jaar de langst zittende 

divisiedirecteur van het postbe-

drijf. Hij kwam in 1998 bij het juist 

verzelfstandigde KPN dat net de 

Australische koerier TNT Express 

had overgenomen. Mastenbroek 

moest de divisie Groot Transport 

leiden. Rond 2001 stapte Masten-

broek over naar de directiepost 

van het destijds kleine pakketpost 

van het snel veranderende 

postbedrijf. 

Arthur van den 
Hudding 

(KLM-gezag-

voerder 737) en 

Willem Schmid 

(KLM-eerste 

offi cier 777) zijn 

geïnstalleerd 

als respectieve-

lijk de nieuwe 

voorzitter en vicevoorzitter van de 

Vereniging Nederlandse Verkeers-

vliegers (VNV). Een ledenreferen-

dum wees in meerderheid het 

team Van den Hudding-Schmid 

aan als presidentieel team voor de 

termijn 2017-2019. Met dit duo 

krijgt de VNV twee ervaren 

bestuurders aan het hoofd van de 

organisatie. Zo was Van den 

Hudding de afgelopen vier jaar 

vicevoorzitter en was Willem 

Schmid reeds zes jaar voorzitter 

van de afdeling KLM binnen de 

VNV. De termijn van voorzitter 

Steven Verhagen is hiermee 

geëindigd. Hij was vier jaar 

voorzitter.

PERSONALIA

nieuwsbladtransport.nl/informatie/mensen

   een wetenschap op zich

wms-systeem

gelijkheid bood om het pakket door 
te ontwikkelen. Als iemand ons een 
pakket had gegeven waar we de ko-
mende vijf jaar niets meer aan had-
den kunnen aanpassen, had het niet 
gewerkt.’

Wisselen
Ook Martin Zegers, managing di-
rector bij Forever Direct EU, koos 
voor een standaardpakket met klei-
ne aanpassingen. ‘Als er in de toe-
komst aanpassingen nodig zijn door 
ontwikkelingen in ons businesspro-
fi el kunnen we dat door de leveran-
cier Manhattan Associates laten 
doen’, aldus de importeur en distri-
buteur van aloë vera-producten met 
een Europees distributiecentrum 
van 17.000 vierkante meter in Roo-
sendaal.
Alle drie de sprekers menen dat het 
niet makkelijk is om van WMS-leve-
rancier te veranderen, mocht er on-
tevredenheid zijn over de huidige. 
Je kunt niet zomaar wisselen, daar-
om is het zo belangrijk een goede le-
verancier te kiezen die bij je past. 
Megens: ‘We hebben alle systemen 
aan elkaar gekoppeld, het is niet 
makkelijk om dat los te knippen.’ 

Zegers: ‘Zo’n wissel is een enorm in-
grijpende verandering, je hele pro-
ces staat dan onder druk.’ Jans legt 
uit dat bij zo’n wijziging vaak alle 
apparaten op de werkvloer, zoals la-
belprinters, mee moeten. ‘Dat 
vraagt veel van de mensen op de 
werkvloer.’
Bij het warehouse van Blokker in 
Gouda gelden hoge eisen voor pak-
ketbehandeling, vertelt Megens. De 
consument wil geen gedeukte pak-
ketjes. Pickwerk is mensenwerk, 
maar er wordt wel zoveel mogelijk 
gemechaniseerd. Niet per se om 
kosten op het personeel te bespa-
ren, maar ook om andere redenen. 
‘We hebben in Gouda een nieuwe 
verpakkingsmachine in gebruik ge-
nomen, daardoor gaat er meer lucht 
uit de pakketjes en past er meer in 
de truck. Dat is goed voor het mili-
eu.’ Als advies aan collega-onderne-
mers zegt hij: ‘Heb je heel veel klan-
ten met weinig orders of weinig 
klanten met veel orders? Snap je or-
derdrop, pas dan kun je je logistiek 
optimaliseren.’
Zowel Zegers als Megens maken 
zich zorgen over de beschikbaar-
heid van goed personeel in de toe-

komst. Zegers: ‘Je kunt slechts be-
perkt automatiseren. Bij ons 
moeten bijvoorbeeld met de hand 
businesspakketten gebouwd wor-
den. We hebben handen nodig om 
doosjes te vullen en labels te plak-
ken.’ Ook Blokker heeft ‘echt hand-
jes nodig’. Megens: ‘Ik maak me zo-
gen om de arbeidsmarkt. De 
e-fulfi lment-sector groeit enorm, 
overal staan vacatures open. We 
kijken wat we kunnen mechanise-
ren, maar een deel van het assorti-
ment laat zich niet machinaal pic-
ken.’

Veranderingen
Bij Bol.com is een transitie gaande, 
van een traditionele webwinkel 
naar een shop met een portaalfunc-
tie, waar verschillende kleinere 
winkels hun producten aanbieden. 
Voor een deel van die winkels is Bol 
ook verantwoordelijk voor de e-ful-
fi lment Jans: ‘Dat heeft gevolgen. 
Vroeger hadden we een kleine groep 
grote leveranciers, nu krijgen we 
een hele grote groep met kleine en 
grote leveranciers. Dat moet je an-
ders organiseren. Zo kunnen de 
webwinkels die via ons portaal ver-
kopen ook inloggen en hun eigen 
voorraad zien.’
Ook qua belevering verwacht hij 
veranderingen. ‘We moeten veel 
meer inspelen op de exacte behoef-
te van de consument. Er is geen ‘one 
size fi ts all’- oplossing. De ene con-
sument is nooit thuis en vindt afha-
len bij de Albert Heijn om de hoek 
prima, de andere consument wil het 
thuis hebben. We moeten alles aan-
bieden.’
Ook Blokker staan veranderingen 
in de logistiek te wachten. Het be-
drijf wil gaan starten met chaoti-
sche opslag, een systeem dat onder 
andere Amazon gebruikt. ‘Vroeger 
had je de stelregel dat er geen twee 
soorten wijn naast elkaar mochten 
staan, vanwege de kans op pickfou-
ten. Medewerkers lopen het hele 
warehouse door en hebben vier re-
gels in een order. Met chaotische 
opslag worden de loopafstanden 
kleiner. In ons WMS-systeem is 
chaotische opslag met een vinkje 
aan te zetten. We zijn dus al voor-
bereid.’

WMS-DAG 2017
WMS-dag 2017, Congrescen-

trum Brabanthallen Den Bosch. 

Veelgehoorde woorden: WMS, 

erp, clicks and brickssysteem, 

agile, scrum-teams.

Illustratie: Erik Straver
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20 De Marge

Pier Eringa, President-directeur 
van ProRail, in de Telegraaf.

De spoortechniek 
is op veel plekken 
te vergelijken met 
zwart-wittelevisie.

QUOTE VAN DE WEEK

esident-directeur 
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De Maatschappij voor Beter OV verlangt dat bijzondere zware 
voertuigen, zoals diepladers, hoogwerkers en hijskranen, voort-
aan geen spoorwegovergangen meer over mogen. Er deden zich 
de laatste tijd te veel ongevallen voor waarbij treinen op ex-
ceptioneel transporten inreden, soms met dodelijk gevolg. Ook 
melkwagens en graafmachines zijn vrij vaak bij ongelukken op 
spoorwegovergangen betrokken, stelt de Maatschappij.

Je weet onmiddellijk wat organisaties van bedrijven die van 
zulk materieel gebruikmaken, hier tegen zullen inbrengen. 
Het wordt bijna onmogelijk met dergelijke voertuigen nog een 
normale, min of meer naar het doel voerende, route af te leg-
gen. Als trouwens diepladers op spoorwegovergangen worden 
verboden, kunnen ook machines die, naar men zegt veilig, met 
diepladers worden getransporteerd, straks geen kant meer op.

De Maatschappij trekt het vakmanschap in twijfel van veel be-
stuurders van het gehekelde materieel. Ook ontbreekt het hun 
aan ‘veiligheidsinzicht’. Je bent geneigd in die redenering mee 
te gaan. Je doet er natuurlijk alles aan om met je hoogwerker 
nou net niet precies op de spoorrails van de overgang te stran-
den. Gebeurt dat toch, dan lijkt het er sterk op dat de bestuur-
der in elk verkeer een gevaar op de weg is, en niet speciaal waar 
die weg de spoorweg kruist.

Alleen klunzigheid dus, op plaatsen waar die de grootste on-
gelukken kan veroorzaken? Ja, waarschijnlijk. Maar dan moet 
je niet het voertuig verbieden, maar de bestuurder. Kennelijk 
is die minder goed opgeleid dan op het niveau waarmee de 
beroepsorganisaties schermen. Is hij misschien even weggedut 
bij het lesonderdeel ‘spoorwegovergangen’? Dan is het aan de 
examinator hem hardhandig uit de gehele cursus te verwijde-
ren. Zulk suf volk hoort hoe dan ook niet thuis op een poten-
tieel dodelijk ‘bijzonder voertuig’. Zo iemand vertrouw je het 
bestuur van een botsautootje nog niet toe.

En de machines zelf? Een goede bestuurder zal er voor zorgen 
dat ze perfect in orde zijn om ook die lastige hindernis – De 
Spoorwegovergang – de baas te blijven. Het zal zeker voorko-
men dat een bepaald bijzonder voertuig niet geheel rijklaar 
blijkt. Maar ook het toezicht daarop hoort tot de taken van de 
bestuurder. Deze zal dat toezicht met grote acribie uitvoeren. 
Hij heeft immers, als chauff eur van een potentieel dodelijk 
bijzonder voertuig, ook op dit punt een bijzondere verantwoor-
delijkheid.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Overweg taboe?

De Nederlandse lijnvaartagenten 
zijn somber gestemd over de te 
verwachten fi nanciële resultaten 
dit jaar. Niet alleen denken minder 
cargadoors winst te maken, maar 
van degenen die op winst rekenen, 
gaat maar een kwart ervan uit het 
in 1997 beter te doen dan in 1996. 
Dit blijkt uit een enquête die 
Nieuwsblad Transport onder de Ne-
derlandse en Belgische lijn-vaart-
agenten hield.
De meeste Nederlandse agenten, 
84%, hebben een rekelijk tot goed 
eerste kwartaal achter de rug. 67% 
verwacht dit jaar dan ook met winst 
af te sluiten. Dat is echer 10% min-
der dan vorig jaar. 17% verwacht dit 
jaar quitte te spelen, dat is 7% meer 
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Cargadoors somber
10 mei 1997

dan vorig jaar. 10% van de onder-
vraagden denkt zelfs verlies te lij-
den. Dit percentage bedroeg in 1996 
ook 10%.
De agenten in België zijn iets opti-
mistischer. 71% verwacht winst, ter-
wijl slechts 60% vorig jaar daadwer-
kelijk winst wist te boeken.
De sombere resultaten onder de 
Nederlandse cargadoors zijn geba-
seerd op de sombere verwachtingen 
ten aanzien van de ontwikkelingen 
in de lijnvaart. 
Daarnaast gaat het niet goed met de 
sector zelf. 86% van de agenten 
werd het afgelopen jaar geconfron-
teerd met een daling van de tarie-
ven, 44% verwacht dat dit het ko-
mende jaar niet anders zal zijn.

tiem Museum in Rotterdam bekend 
welke initiatieven in 2017 worden 
beloond met ondersteuning vanuit 
het maritieme bedrijfsleven. Daar-
na wordt samen met de winnaars 
gekeken hoe hun project het beste 
in de praktijk kan worden toege-
past.

Plastic afval
Het is niet de eerste keer dat het sa-
menwerkingsverband zich open-
stelt voor innovatieve ideeën. ‘Our 
Oceans Challenge’ opende voor het 
eerst in 2014 haar online platform, 
waarop mensen hun verhaal kwijt 
konden. Na selectie zijn destijds vijf 
winnaars gekozen. Denk hierbij aan 
toepassingen om plastic afval uit 
oceanen om te zetten in gerecycle-
de producten, energieopwekking 
met behulp van de getijde- en golf-
beweging en het gebruik van biolo-
gische anti-fouling (het voorkomen 
van algengroei op schepen). 

MELS DEES

Wordt het een off shore zeewier-
boerderij of een drijvende zonne-
farm? Half juni wordt bekend 
welke duurzame initiatieven de 
Our Oceans Challenge winnen.
 
Eind vorig jaar is het online platform 
www.ouroceanschallenge.org open-
gesteld om nieuwe ideeën voor een 
schone oceaan te verzamelen. De af-
gelopen maanden heeft dit hon-
derdeenenzestig reacties opgele-
verd, waarvan er nu negentien op 
een shortlist zijn terechtgekomen. 
Een van de initiatiefnemers heeft 
daarbij het plan om drijvende zonne-
panelen te gebruiken om schepen 
die ten anker liggen voor Rotterdam, 
te voorzien van energie. Andere ini-
tiatiefnemers hebben een idee voor 
een off shore zeewierboerderij of een 
‘app’ voor het in kaart brengen van 
de milieuproblemen op de oceaan.

Dat juist de oceanen worden gemo-
nitord past binnen de opzet van de 
challenge. Tweederde van de wereld 
is bedekt met oceanen. Zij vormen 
een fundamentele voedingsbron 
voor het leven op aarde. Als gevolg 
van de almaar groeiende wereldbe-
volking en de toenemende economi-
sche activiteiten op zee, is het helaas 
slecht gesteld met het oceaanmilieu. 
Het Nederlandse samenwerkings-
verband ‘Our Oceans Challenge’ ge-
looft dat, ondanks deze milieu-uit-
dagingen, een verantwoord gebruik 
en exploitatie van onze oceanen mo-
gelijk is. De maritieme industrie wil 
het bedenken, delen en realiseren 
van duurzame ideeën voor het oce-
aanleven stimuleren en het prak-
tisch nut ervan onderzoeken.
Een brede vertegenwoordiging van 
de Nederlandse maritieme sector 
maakt deel uit van het samenwer-
kingsverband.  Half juni maakt de 
Our Oceans Challenge in het Mari-

CHALLENGE  Duurzame initiatieven moeten oceaanmilieu beschermen

Tweederde van de wereld is bedekt met oceanen. Foto: archief NT

Red de oceaan!

Op zoek naar personeel in vervoer, ware-

housing, export, offshore, fi nance of ict? 

Werf niet op de tast, ga voor respons met 

inhoud. 

vacatures.nieuwsbladtransport.nl

Zoeken wordt vinden.
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