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COSCO OOCL

CMA CGM

EVERGREEN

CHINESE OPMARS  Veel analisten vinden dat Cosco te veel betaalt

TOBIAS PIEFFERS

Met de overname van OOCL door 
Cosco komt een einde aan de golf 
van fusies en overnames in de 
containervaart, stelt consultan-
cybureau Drewry. 

Drewry schrijft dat er nauwelijks 
aantrekkelijke overnamekandida-
ten meer over zijn. Bovendien heb-
ben de zeven grootste containerre-
derijen een dusdanige schaal dat 
verdere acquisities op bezwaren 
van mededingingsautoriteiten zou-
den stuiten. 
Cosco bracht deze week samen met 
Shanghai International Ports Group 
een bod uit op OOCL, waarin de 
partijen 78,67 Hongkong dollar per 
aandeel bieden. Dat is grofweg 50% 

overnamegeruchten altijd ontkend. 
In januari wees hij kritiek dat OOCL 
niet meer eff ectief zou kunnen con-
curreren nog van de hand. ‘Wij zijn 
nooit de grootste geweest’, zei hij 
toen. Nu spreekt hij van een ‘goed 
doordacht besluit’ en noemt hij 
Cosco de juiste partner. 
Vanwege de concentratie in de 
markt is OOCL volgens analisten te 
klein geworden. ‘De grote rederijen 
zullen hun schaal gebruiken om de 
tarieven zo laag mogelijk te houden, 
terwijl zijzelf positieve marges be-
halen’, zei Dirk Visser van Dynamar 
eerder tegen Nieuwsblad Transport. 
Voor een middelgrote speler als 
OOCL, die voor twee derde van zijn 
omzet afhankelijk is van de grote 
oost-westroutes, zou die druk erg 
groot zijn.

teu inclusief orderboek. Dat maakt 
een einde aan de Europese top-3.
Door de overname wordt Cosco 
met een wekelijkse capaciteit van 
77.208 teu de grootste rederij op de 
Pacifi sche Oceaan, gevolgd door 
Maersk en CMA CGM. Dat blijkt uit 
data van Alphaliner. Drewry ver-
wacht echter dat de grootste impact 
gevoeld wordt in de intra-Aziati-
sche markt, waar beide rederijen 
een groot marktaandeel hebben. 
De partijen hebben afgesproken om 
OOCL na de overname onder zijn 
eigen naam voort te zetten. Drewry 
verwacht dat Cosco daar ook vanuit 
marketingperspectief baat bij zal 
hebben vanwege OOCL’s imago. 
Het staat bekend om zijn goede be-
drijfsvoering en service.
OOCL-CEO Andy Tung heeft de 

meer dan de gemiddelde koers-
waarde van de afgelopen vijf jaar en 
komt neer op 6,3 miljard dollar. Veel 
analisten vinden dat een hoge prijs. 
Volgens de jongste beoordeling van 
Drewry ligt de waarde van OOCL 
rond de 4,5 miljard dollar. Ter verge-
lijking: CMA CGM betaalde 2,4 mil-
jard dollar voor NOL en Maersk 
Line omgerekend 4 miljard dollar 
voor Hamburg Süd. 

Top-3
De familie Tung, die bijna 69% van 
de aandelen van OOCL bezit, heeft 
het bod al geaccepteerd. Als de aan-
deelhouders van Cosco en de be-
trokken mededingingsautoriteiten 
ook hun zegen geven, ontstaat de 
derde contanerrederij ter wereld, 
met een capaciteit van 2,9 miljoen 
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OOCL-deal maakt 
einde aan overnamegolf 

ProRail sluit vanaf 25 juli de 

Moerdijkspoorbrug 18 dagen 

lang af voor alle treinverkeer 

wegens de vernieuwing van de 

één kilometer lange spoorcon-

structie. Goederenvervoerders 

die de brug gebruiken voor 

noord-zuidverbindingen zullen 

dan in veel gevallen zo’n 150 

kilometer moeten omrijden. De 

netbeheerder heeft met ver-

voerders en andere partijen een 

draaiboek ontwikkeld om het 

treinverkeer om te leiden zonder 

dat er grote vertragingen optre-

den. De stremming valt deels 

samen met een grootscheepse 

renovatie van station Eindhoven.

Moerdijkbrug dicht, 
150 kilometer om
SPOORVERVOER

grote 

drijvende 

driehoeken 

vormen de 

bouwstenen  

voor een nieuw mega-eiland 

dat bij maritiem onderzoeksbu-

reau Marin in Wageningen als 

schaalmodel wordt getest. Met 

het concept kunnen volgens 

bedenker Olaf Waals straks 

fl exibele drijvende zeehavens 

worden gebouwd met een 

omvang van 1 tot 5 kilometer 

die geen last hebben van de 

stijgende zeespiegel. 

87
Marin test drijvende 
mega-haven 

Cathay Pacifi c gaat het belang 

van DHL (40%) in vrachtver-

voerder Air Hong Kong (AHK) 

overnemen. Daarmee wordt 

Cathay Pacifi c de volledige ei-

genaar van AHK. De verkoop zal 

eind 2018 worden afgerond en 

valt samen met het afl open van 

het vervoerscontract dat DHL 

heeft met AHK. Onderdeel van 

de overeenkomst is verder dat 

DHL de acht A300F’s overneemt 

en ze vervolgens weer verhuurt 

aan AHK. DHL zal ook na 2018 

in Azië gebruikmaken van de 

vrachtmaatschappij.

DHL stoot belang in 
Air Hong Kong af 
LUCHTVRACHT

Groeten uit 
Slovenië

Wolk voor de zon 
bij Maersk-groep

Vive la France, 
vive Macron

ZOMERSERIEPETYA-HACK DOSSIER

2103

Experimenteren 
met blockchain

PILOT
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DOSSIER

VAN DE REDACTIE

Waar David Hart is, de directeur van DHG (rechts op de foto), daar zijn 

racewagens nooit ver weg. Ook vorige week, bij de ondertekening van een 

koopovereenkomst voor een kavel op het bedrijventerrein Cornelisland 

(Ridderkerk), waren enige raceauto’s geparkeerd. Een groen exemplaar is 

nog net zichtbaar tussen Hart en Henk Dokter, de verantwoordelijke 

wethouder. Zowel de beide heren als de verslaggever van dienst reisden 

voor die ondertekening overigens af naar Klundert. Hier ontwikkelde DHG 

al enkele warehouses, die ze de Ridderkerkers graag toonden. In Ridderkerk 

gaat het om een perceel van zes hectare, aan het knooppunt A15-A16, waar 

DHG een distributiecentrum wil bouwen van 49.000 m2. Hart stelt dat de 

directe aanwezigheid van beschikbare werknemers en de nabijheid van de 

Rotterdamse haven het perceel zeer geschikt maken voor e-commerce-

gerelateerde bedrijven. De wethouder toonde zich ‘trots en verheugd’.

COMMENTAAR

En weer zit de natuur de mens dwars. H.Essers mag zijn bedrijf 
in Genk niet uitbreiden, omdat er dan een bos van twaalf 
hectare zou moeten worden gekapt waarin zich de beschermde 
vlindersoort Spaanse vlag ophoudt. Essers is al vier jaar bezig 
vergunning te verkrijgen voor een uitbreiding. De onderneming 
wil in Limburg een Europees centrum onderbrengen voor de 
farmalogistiek, een enorme groeimarkt. Dat mocht aanvanke-
lijk ook van het Vlaams Gewest, maar de Raad van State heeft 
het uitbreidingsplan geschorst. De vestiging in Genk is al eens 
eerder uitgebreid en een nieuwe vergroting brengt te veel 
schade aan de leefomgeving toe.

Topman Gert Bervoets van de Belgische logistieke dienstverle-
ner heeft zich goed verdiept in de biologische omstandigheden 
ter plaatse. De Spaanse vlag in het te vellen bos is inderdaad 
een vlinder, de euplagia quadripunctaria. Het beestje heeft 
een spanwijdte van vijf centimeter en komt voor in België en 
Nederland. Het verblijft graag op de brandnetel, de dovenetel, 
de weegbree, de hondsdraf en de braamstruik. De Spaanse vlag 
kan ook de rood-geel-rode Spaanse driekleur zijn, maar die 
wappert in de Lage Landen al in geen eeuwen meer. Verder is 
er een plant, Spaanse vlag genaamd, maar dat is een klimplant 
die in de Benelux als eenjarige wordt gekweekt. Die kan het ook 
niet zijn.

Het is dus die vlinder die jaren planning bij H.Essers in de war 
stuurt. We kunnen het dier onderbrengen bij andere natuurver-
schijnselen, zoals de korenwolf en het zeggekorfslakje, die de 
aanleg van wegen en bedrijventerreinen in Nederland lang-
durig tegenhielden. Bij de Schierlings-Wasserfenchel, die de 
verdieping van de Elbe op de lange baan heeft geschoven. Het 
omgekeerde is uiteraard ook waar: de mens zit de natuur in de 
weg. Een eeuw geleden was van ‘farmasites’ geen sprake en kon 
alles wat fl addert, kronkelt, groeit en bloeit ongehinderd zijn 
gang gaan.

Tal van verladende en vervoerende bedrijven zeggen tegen-
woordig, zich in te spannen voor een verkleining van hun 
‘ecologische voetafdruk’. Logistieke ketens moeten beter 
worden ingericht, de uitstoot van broeikasgassen moet worden 
verminderd, warehouses worden zo mogelijk ‘klimaatneutraal’ 
gemaakt. H.Essers doet dat eveneens. Het probleem is dat 
de ecologische voetafdruk van de mensheid evengoed steeds 
omvangrijker wordt. We zijn nu al met acht miljard mensen 
op deze aardbol, die bovendien vergrijzen en in toenemende 
mate behoefte hebben aan de producten van de farmaceutische 
industrie.

Het bedrijf uit Genk zal aanvoeren dat de beslissing van de 
Raad van State zal leiden tot suboptimalisatie van de logistieke 
farmaketen. Dat is helemaal waar: pillen en poeders zullen 
grotere afstanden moeten afl eggen naar de eindafnemer. Het 
vraagstuk zal door alle betrokken partijen – onderneming, over-
heid, milieubeweging – gezamenlijk moeten worden opgelost. 
Schone woorden verdragen zich slecht met een omgezaagd bos.

FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Spaanse vlag
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ZOMERCOLUMN

MELS DEES

Wie als vakantieganger de roman-
tisch gelegen Maria Hemelsvaart-
kerk op een eiland in het meer van 
Bled, Slovenië, bezoekt, realiseert 
zich wellicht niet direct dat ook de 
Slovenen mensen van bloed en vlees 
zijn, die dagelijks bikkelen om de 
kost te verdienen. De voormalige 
Joegoslavische republiek (met 
20.373 vierkante kilometer ongeveer 
half zo groot als Nederland) is van de 
‘nieuwe’ Europese lidstaten de 
meest welvarende – en euroland bo-
vendien. Maar qua bruto nationaal 
product (BNP) stond het land in 
2015 85ste op de mondiale lijst. Ne-

derland vinden we terug op plaats 17. 
Handelsstromen van de kleine re-
publiek waren altijd al sterk op 
West-Europa gericht, en inmiddels 
vinden steeds meer ondernemers 
de weg naar Slovenië en zetten er 
een eigen vestiging op. Daarbij gaat 
het vooral om transportonderne-
mingen.
En ja, soms kennen Sloveense logis-
tieke ondernemers dezelfde zorgen 
als hun Nederlandse collega’s. Hier 
zien we een vrij dramatisch ogend 
truck-ongeval in Medvode, niet ver 
van de pittoreske en tamelijk toeris-
tische Sloveense hoofdstad Ljublja-
na (door Duitstaligen nog steeds 
Laibach genoemd). De gedachten 

aan een zonnige vakantie zullen de 
politieagent op dit moment waar-
schijnlijk vreemd zijn, bij het zeker 
stellen van sporen. Over de her-
komst van het roze kledingstuk op 
het wiel van de truck is niets bekend.

Groeten uit...

Dit is de eerste van zes 

afl everingen van onze zomer-

rubriek ‘Groeten uit’, waarin 

we niet alleen de schoonheid 

van populaire toeristische 

bestemmingen laten zien, 

maar ook de realiteit waarmee 

logistieke ondernemers in het 

land worstelen.
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DB verliest aandeel 
in goederenvervoer

Mogelijk steun voor 
Zeeuws/Vlaams spoor

Diesel gemiddeld 
duurder dan vorig jaar

Amazon wil goederen 
onder water opslaan

SPOORVERVOER
Deutsche Bahn heeft vorig jaar 

zijn marktaandeel in het spoor-

goederenvervoer in Duitsland 

zien dalen van 61 naar 59%. 

Dochterbedrijf DB Cargo lijdt al 

jaren verlies en trekt zich gedeel-

telijk terug uit de markt voor het 

fi jnmazige vervoer van spoorla-

ding die bij verladers wordt op-

gehaald en afgeleverd. DB wil de 

positie in deze markt de komen-

de jaren weer versterken. Nog 

steeds is DB Cargo in het Duitse 

spoorgoederenvervoer overi-

gens de dominante partij. 

STUDIE
De Europese Commissie geeft 

650.000 euro subsidie voor een 

studie naar de mogelijke verbe-

tering van de spoorverbinding 

tussen de havengebieden van 

Terneuzen en Gent. Zeeland 

Seaports, Havenbedrijf Gent, de 

gemeente Terneuzen en provin-

cie Zeeland dienden eerder dit 

jaar in Brussel een verzoek in 

voor een subsidie ter grootte van 

de helft van de onderzoekskos-

ten, zo’n 1,3 miljoen euro. 

WEGVERVOER
Wie op 30 juni 2017 in Nederland 

een liter diesel tankte, was daar 

precies evenveel voor kwijt als 

op 30 juni 2016. Maar gemiddeld 

werd in de eerste helft van dit 

jaar wel meer voor diesel be-

taald. Dat heeft Transport en Lo-

gistiek Nederland (TLN) bere-

kend. De prijs van diesel 

schommelt nogal. In het eerste 

halfjaar daalde de prijs per liter 

van 1,12 euro op 1 januari naar 

1,04 euro op 30 juni.

WAREHOUSING
Webwinkelier Amazon heeft pa-

tent gekregen op een idee om 

goederen op te slaan in magazij-

nen onder water. Onder meren 

is, anders dan op het land, nog 

voldoende ruimte. Goederen 

kunnen, is de kern van het idee, 

worden opgeslagen in water-

dichte containers die geheel of 

gedeeltelijk kunnen worden af-

gezonken en weer boven water 

worden gehaald om er lading uit 

te lossen of in onder te brengen.

KORT

groeiden we door de sterke groei 
van de contractlogistiek uit ons jas-
je. Maar dat geldt ook voor de vesti-
ging in Zevenaar. Daar werken we 
aan een uitbreiding met 3.000 vier-
kante meter.’ In Zevenaar komen er 
twintig dockports bij. In een tweede 
fase is een verdere uitbouw met 
15.000 vierkante meter warehouse 
voorzien. In Willebroek, nabij de 
Antwerpse haven, staat voor 2018 of 
2019 een verdere uitbreiding van de 
bestaande vestiging gepland.’
Dachser heeft ook een vestiging in 
Moeskroen. In het nabijgelegen We-
velgem wordt vijfduizend meter 
magazijnruimte voor de op- en 
overslag van pallets gehuurd. Ver-
der denkt Dachser aan een extra 
vestiging in de Benelux, die in Bra-
bant zou moeten komen.

FOLKERT NICOLAI

Dachser Benelux heeft in Wad-
dinxveen het gebouw van DSV 
overgenomen, van in totaal 
24.000 vierkante meter. 

De verkoop volgt op het afstoten 
door de Deense expediteur van de 
opslagloods op Schiphol aan afhan-
delaar Dnata begin juli. Het DSV-
pand in Waddinxveen (5.000 vier-
kante meter opslag en een 
parkeerplaats voor zeventig trai-
lers) stond al enige tijd leeg. DSV 
concentreert zijn palletvervoer in 
Nederland in Dordrecht. 
Topman Aat van der Meer van Dach-
ser Benelux werkt aan verdere uit-
breiding van alle vestigingen in Ne-
derland en België. ‘In Waddinxveen 

de farmaceutische industrie bunde-
len. Daartoe zou 72.000 vierkante 
meter aan loodsruimte worden bij-
gebouwd. H.Essers stelt ‘teleurge-
steld’ vast dat ‘na jaren van proce-
deren de uitbreidingsplannen nog 
steeds geen stap verder zijn’. Op 
korte termijn zoekt het transport-
bedrijf ‘noodoplossingen’ voor zijn 
klanten in de farmaceutische sector 
via een uitbreiding van het fi liaal in 
Vilvoorde. Daarnaast wordt overhe-
veling van een deel van de farmalo-
gistiek overwogen naar ‘Italië en 
Duitsland’, waardoor Limburg 400 
nieuwe banen misloopt. Op termijn 
is deze versnippering van activitei-
ten geen oplossing en hoopt de di-
rectie alsnog een ‘grote farmahub in 
de Limburgse regio’ te kunnen rea-
liseren. FN

H.Essers wil zijn vestiging in Vil-
voorde uitbreiden nu het plan 
voor de aanleg van een ‘farma-
hub’ in Genk door de Raad van 
State is afgeschoten. 

Daarnaast dreigt de logistiek dienst-
verlener ook met uitwijken naar het 
buitenland door het recente voorlo-
pige vonnis. 
De Raad van State haalde een streep 
door de uitbreidingsplannen van 
H.Essers bij de hoofdvestiging in 
Genk (Belgisch Limburg) omdat 
daarvoor twaalf hectare bos in een 
beschermd natuurgebied zou moe-
ten worden gekapt en een zeldzame 
vlindersoort, de Spaanse vlag, zijn 
habitat zou verliezen.
De logistieke dienstverlener wilde 
op het terrein zijn activiteiten voor 

WEGVERVOER RAAD VAN STATE 

Dachser koopt pand 
DSV in Waddinxveen 

H.Essers verliest slag 
om grote farmahub

We stonden juichend op de banken 

toen de terminal weer ging draaien.

vroeg’ is om een schatting te geven. 
Hartog zei vorige week tegen 
Nieuwsblad Transport dat alleen al 
de schade die de twee Rotterdamse 
terminals hebben geleden in de 
tientallen miljoenen loopt.
Hij wil geen commentaar geven 

op berichtgeving in De Volkskrant 
als zou de bedrijfsleiding waar-
schuwingen in de wind hebben 
geslagen dat de beveiliging van de 
IT-systemen niet op orde was. 
De krant zegt zich daarbij te base-

ren op interne documenten.
Daaruit zou blijken  dat het Termi-
nal Operating System tot ver in 2015 
nog niet tegen virussen was bevei-
ligd. Verder zouden beveiligings-
deskundigen vorig jaar nog expliciet 
hebben gewaarschuwd dat het sys-
teem zeer kwetsbaar was. De be-
drijfsleiding zou de terminal echter 
niet hebben willen stilleggen om de 
noodzakelijke updates uit te voe-
ren. 

Veel papier
Hartog zei eerder dat ‘iedereen jui-
chend op de banken stond’, toen IT-
ers de MVII-terminal na negen da-
gen stilstand weer aan de praat 
kregen. Alle telefoon-, internet- en 
e-mailverbindingen lagen op dat 
moment nog plat. ‘We hebben onge-
loofl ijk moeten improviseren en 
heel veel papier gebruikt.’

ROB MACKOR

De groep die het Petya-virus heeft 
verspreid, heeft waarschijnlijk 
maandenlang mee kunnen kijken 
bij de getroff en bedrijven en zelfs 
de bedrijfsvoering kunnen beïn-
vloeden.
 
Dat zegt directeur Dave Maasland 
van het beveiligingsbedrijf Eset Ne-
derland. Hij denkt dat industriële 
spionage het echte doel van de cy-
beraanval was en niet fi nancieel ge-
win, in de vorm van losgeld, of het 
toebrengen van schade. Hij sluit 
daarom niet uit dat de aanvallers 
bewust APMT Maasvlakte II (MVII) 
als een van ’s werelds modernste 
containerterminals als doelwit heb-
ben uitgezocht.
Eset doet al maandenlang onder-
zoek naar het Petya-virus en waar-
schuwde sinds april voor het be-
staan ervan. Mogelijk zijn de 
getroff en bedrijven toen al besmet 
geraakt en sindsdien bespioneerd. 
Maasland sluit niet uit dat de uit-
barsting van 27 juni, toen bij onder 
meer Maersk Line en APM Termi-
nals de systemen plat gingen, tot 
doel had om sporen uit te wissen en 
het werkelijke doel van de hack te 
verhullen.

‘Te vroeg’
Maersk Line en APM Terminals 
zijn, ruim twee weken na de uitbar-
sting, nog steeds bezig bij te komen 
van de aanval. De rederij meldde het 
afgelopen weekend dat het boe-
kingsplatform My.Maerskline.com 
weliswaar weer bereikbaar was, 
maar nog niet volledig naar behoren 
functioneerde. De meeste afdelin-
gen klantenondersteuning waren 
eind vorige week pas weer telefo-
nisch bereikbaar.
Directeur Pieter Hartog van beide 
Rotterdamse terminals op de Maas-
vlakte zei deze week dat die welis-
waar weer volledig operationeel 

waren, maar dat nog steeds geïm-
proviseerd moest worden. Zo kon-
den medewerkers nog steeds niet 
met pc’s werken. Hij verwacht dat 
het nog geruime tijd zal duren voor-
dat alles weer bij het oude is.
Onbekend is nog hoeveel schade 

het A. P. Møller-Maersk-concern 
lijdt als gevolg van de Petya-aanval. 
In een conference call met onder 
meer Reuters heeft Asia Pacifi c 
chief executive Robbert van Trooij-
en van Maersk gezegd dat het ‘te 

Het duurt nog wel even voor alles weer bij het oude is. Foto: ANP

MALWARE  Spionage zou wel eens het echte motief van de Petya-hack geweest kunnen zijn

Maersk-groep likt wonden
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Het Ballastwaterverdrag van de 
IMO gaat per 7 september dit jaar in 
en eist dat reders levende organis-
men in het ballastwater doden, om 
uitzetting in vreemde gebieden 
waar de beestjes geen vijanden heb-
ben te voorkomen. Daardoor kun-
nen lokale ecosystemen namelijk 
ontwricht raken. 
Omdat  de installatie van zo’n sys-
teem pas tijdens de eerstvolgende 
vijfjaarlijkse inspectie na de in-
gangsdatum van het verdrag geïn-
stalleerd hoeft te worden, lag de 
deadline voor installatie feitelijk op 
7 september 2022 – en die deadline 
is nu met nog eens twee jaar uitge-
steld. Dat heeft de IMO vorige week 
tijdens een bijeenkomst in Londen 
besloten. 
Het uitstel komt niet als een verras-

In de loop van vorige week, de bij-
eenkomst van de IMO had plaats 
van 3 tot en met 7 juli, werd al dui-
delijk dat er onder de lidstaten bre-
de steun was voor uitstel van de 
deadline. 

Toeleveranciers
Producenten en leveranciers van de 
ballastwatersystemen balen van de 
vertraging. Sinds 2004, toen het 
Ballastwaterverdrag door de IMO 
werd aangenomen, werken zij al aan 
de ontwikkeling van behandeling-
systemen. Steeds weer met de ge-
dachte dat de markt ervoor spoedig 
zou openbreken. 
De Community of European Ship-
yards’ Associations (CESA) en de 
Europese brancheorganisatie voor 
maritieme toeleveranciers SEA Eu-
rope hebben daarom hun teleurstel-
ling uitgesproken. ‘Dit is erg moeilijk 

sing. In de aanloop naar de bijeen-
komst hadden verschillende lidsta-
ten om dat uistel gevraagd. Onder 
hen waren Brazilië, Cook Islands, 
India, Liberia, Noorwegen en 
Groot-Brittannië. Reden daarvoor 
is dat er nog geen goedgekeurde bal-
lastwatersystemen zijn die voldoen 
aan de strengere eisen die in 2016 
zijn aangenomen. De internationale 
redersvereniging ICS, die 80% van 
het wereldtonnage vertegenwoor-
digt en het voorstel steunde, noem-
de het ‘volstrekt onlogisch’  om re-
ders geld te laten investeren in 
systemen die nog niet aan de stren-
gere regels voldoen. ‘Als dit pragma-
tische voorstel wordt aangenomen 
stelt dat reders in staat om veel ro-
buustere technologie te installeren, 
wat de bescherming van het milieu 
ten goede komt’, zei secretaris-ge-
neraal Peter Hinchliff e van ICS.

om te begrijpen voor onze leden die 
veel geld en tijd hebben geïnvesteerd 
in de ontwikkeling van deze syste-
men, en waar zij op uitnodiging van 

de besluitnemers aan begonnen 
zijn’, schrijft secretaris-generaal 
Christophe Tytgat van de organisa-
ties in een verklaring. Volgens hem 
zal het besluit leiden tot ‘verdere 
verslechtering van het mariene mili-

eu’ en ‘geeft het een zeer verkeerd 
politiek signaal’. Hij wijst er verder 
op dat de deadline voor installatie nu 
pas 20 jaar na de oorspronkelijke in-
gangsdatum van het verdrag ligt. 
Als de deadline niet nogmaals wordt 
uitgesteld zullen schepen dus per 7 
september 2024 het ballastwater 
aan boord moeten behandelen. 
Voor scheepswerven en toeleveran-
ciers creëert dat een nieuwe markt 
waarvan de waarde door bedrijven 
als Damen op 7 miljard dollar is ge-
schat.
Volgens de ICS moeten als de regels 
in werking treden 40.000 schepen 
een ballastwatersysteem aan boord 
hebben. Voor de scheepswerven, 
die te maken hebben met sterke te-
rugvallen in scheepsorders en een 
crisis in de off shore-industrie, bete-
kent dat installatiewerk de nodige 
verlichting.  

Dit geeft een 

zeer verkeerd 

politiek signaal.

BALLASTWATER  Producenten en verkopers moeten nóg langer wachten tot vraag vlucht neemt

De International Maritime Organization (IMO) heeft de deadline voor het installeren van een bal-

lastwaterbehandelingssysteem met twee jaar uitgesteld. Daarmee geeft het maritieme beleids-

orgaan gehoor aan de oproep van enkele lidstaten, waaronder Noorwegen en Groot-Brittannië.

Twee jaar respijt voor reders
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Brandstoftoeslag 
verliest terrein 

‘Pakketbezorgers 
hebben tonnen tegoed’

Evofenedex: één loket 
voor stadsdistributie 

Maasvlakte Plaza 
slaat aan 

LUCHTVRACHT
Lufthansa Cargo heeft vorige 

week de brandstoftoeslagen 

verlaagd na een periode van 

prijsstijgingen. De Duitse vracht-

maatschappij vermindert de 

toeslag van 65 cent per kilo naar 

60 cent. De kerosine-index van 

de luchtvaartorganisatie IATA 

laat de laatste tijd zien dat de 

brandstofprijzen voor airlines 

weer aan het dalen zijn. Experts 

verwachten dat deze afname 

door de grote overcapaciteit op 

de oliemarkt nog wel enige tijd 

zal aanhouden.

CAO
De cao voor pakketbezorgers 

wordt bij veel bedrijven niet 

goed nageleefd. Bezorgers die 

pakketjes leveren in opdracht 

van grote partijen als PostNL, 

DPD en GLS lopen daardoor tot 

wel honderden euro’s loon per 

maand mis, blijkt uit onderzoek 

van vakbond FNV. De pakketbe-

zorgers werken bij bedrijven die 

als onderaannemer door grotere 

spelers op de pakketmarkt 

worden ingehuurd. 

WEGVERVOER
De grote steden in Nederland 

moeten samen één digitaal lo-

ket openen waarop bedrijven in 

de stadsdistributie kunnen lezen 

aan welke eisen ze moeten vol-

doen om toegang tot die steden 

te krijgen. Dat vindt onderne-

mersvereniging Evofenedex. 

Grote steden in Nederland ken-

nen nu samen meer dan 1500 

regels voor stedelijke distributie. 

Vervoerders zien door de bomen 

het bos niet meer.

WEGVERVOER
De twee maanden geleden ge-

opende parkeergelegenheid 

Maasvlakte Plaza op de Maas-

vlakte is een succes. De bezet-

tingsgraad van de ruim 350  

truckparkeerplaatsen haalt re-

gelmatig de 90% en het wild 

parkeren op de Maasvlakte is 

vrijwel verdwenen. Volgens COO 

Ronald Paul is het in de  weeken-

den nog rustig, maar begint ook 

dan de bezettingsgraad op te 

lopen. 

KORT

ROB MACKOR

De binnenvaart wil net als het 
spoorgoederenvervoer in Duits-
land een fl inke lastenverlaging.

Het Masterplan Schienengüterver-
kehr, dat minister Alexander Do-
brindt twee weken geleden aankon-
digde, leidt vooral tot een 
verschuiving van de binnenvaart 
naar het spoor en nauwelijks van de 
weg naar het spoor, zegt het Bun-
desverband der Deutschen Binnen-
schiff fahrt (BDB). Dobrindt wil 
jaarlijks 350 miljoen euro vrijmaken 
voor een halvering van de gebruiks-
vergoeding voor het spoor.
De BDB wil nu dat Duitsland de 
vaarwegvergoedingen volledig af-
schaft en geld vrijmaakt voor inves-

teringen in infrastructuur. Als de 
binnenvaart niet wordt gecompen-
seerd, raakt die ten opzichte van het 
spoor in ‘een zwaar benadeelde 
concurrentiepositie’, stelt de orga-
nisatie. De Europese Binnenvaart 
Unie (EBU), waarbij organisaties 
uit negen landen zijn aangesloten, 
steunt dat pleidooi.
De Nederlandse spoorgoederenver-
voerders hebben staatssecretaris 
Dijksma ook al opgeroepen het 
Duitse voorbeeld te volgen. Ook zij 
vrezen op achterstand gezet te wor-
den door de Duitse tariefverlaging. 
In Nederland dreigt juist een verho-
ging door de invoering van een 
nieuwe rekenmethode. Het plan 
van Dobrindt moet overigens nog 
wel door het Duitse parlement wor-
den goedgekeurd.

Nederland krijgt dit jaar 97 mil-
joen subsidie uit het Europese 
programma voor Trans-Europese 
Vervoersnetwerken (TEN-T). 
Daarvoor was in totaal 850 mil-
joen beschikbaar. 

ProRail krijgt de grootste individu-
ele bijdrage: 24 miljoen euro voor 
het verdubbelen en elektrifi ceren 
van het spoor tussen Heerlen en 
Aken. Daarnaast kunnen spoor-
goederenvervoerders gezamenlijk 
5,2 miljoen tegemoetzien voor 
de aanpassing van 63 locomo-
tieven aan het beveiligingssysteem 
ERTMS.

Punctualiteit
Schiphol en de Luchtverkeersleiding 
Nederland (LVNL), ‘delen mee’ in 

een pot van 30 miljoen voor het zo-
genoemde Sesar-programma, dat 
moet leiden tot meer punctualiteit.
Rijkswaterstaat krijgt 11,6 miljoen 
euro bijgeschreven voor nieuwe 
grensoverschrijdende projecten met 
innovatieve verkeerstechnieken om 
verkeer vlotter over snelwegen te la-
ten rijden. Belangrijkste project is 
platooning met vrachtwagens op in-
ternationale routes, waaronder Rot-
terdam-Wenen.
De dienst krijgt ook 5,8 miljoen euro 
voor het doortrekken van de A15 van 
het knooppunt Ressen naar de A12 
tussen Duiven en Zevenaar.  
Verder komt er 14,2 miljoen be-
schikbaar om infrastructuur voor 
alternatieve brandstoff en aan te 
leggen, waaronder twaalf elektrici-
teits- en waterstofstations. RM

PLAN DOBRINDT TEN-T

Ook binnenvaart wil 
fikse lastenverlichting

Bijna 100 miljoen uit 
Brussel voor infra

Yildirim wil America Prts uitbouwen 

tot top tien overslagbedrijf in 2025. 

ten van de Franse rederij. In 2016 
groeide het vervoerde volume door 
de overname met 20% en CMA 
CGM is een van de weinige rederij-
en die in het eerste kwartaal van dit 
jaar alweer positieve resultaten 
schreven. Ruim een kwart van de 
nettowinst van 86 miljoen dollar 
werd door APL bijgedragen. 

Schuld afbouwen
Als onderdeel van die overname 
heeft CMA CGM recent een 90% 
groot belang in de Global Gateway 
South terminal in Los Angeles ver-
kocht voor 817 miljoen dollar. Dat 
geld wordt gebruikt om de schulden 
af te bouwen. Ondertussen is de re-
derij verder aan het uitbreiden door 
de aankoop van de Braziliaanse ca-
botagerederij Mercosul Line, die 
het bedrijf voor een onbekend be-
drag kocht van Maersk. 

TOBIAS PIEFFERS

De Turkse aandeelhouder Yildi-
rim wil zijn 24% grote belang in 
CMA CGM verkopen. 

Het investeringsbedrijf heeft zijn 
zinnen gezet op America Ports Hol-
ding, een groot containeroverslag-
bedrijf in de Verenigde Staten, en 
heeft geld nodig voor de overname. 
Dat bedrag wil Yildirim vrijspelen 
door zijn belang in CMA CGM en 
een aantal andere projecten te ver-
kopen.   
Het bedrijf heeft China Citic Bank 
ingeschakeld om kopers te vinden 
in Azië of de Golfstaten. Dat zegt 
bestuursvoorzitter Yuksel Yildirim 
in een interview met Bloomberg. 
Investeringsbanken hebben het 
24% grote belang gewaardeerd op 
2,5 tot 3 miljard dollar, gelet op re-
cente deals in de industrie. Als Yil-
dirim er ook daadwerkelijk zoveel 
voor krijgt, wordt er fl inke winst ge-
maakt. De investeerder kocht het 
belang namelijk voor 600 miljoen 
dollar, verspreid over een periode 
tussen 2010 en 2011. 
Yildirim wil al langer van zijn belang 
af. In 2015 ondernam hij pogingen 
om het aan de familie Saadé terug te 
verkopen, maar die wilden  daar niet 
op ingaan, zegt hij tegen Bloom-
berg. Dat heeft mogelijk te maken 
met de overname van het Singa-
porese NOL, die CMA CGM eind 
2015 aankondigde. Yildirim zegt nu 
zijn investering ‘compleet te willen 
verlaten of aan te blijven als gewone 
aandeelhouder’.
Met de verkoop van het belang wil 
Yildirim geld ophalen voor de ac-
quisitie van America Ports Holding, 
de grootste onafhankelijke Ameri-
kaanse terminaloperator die 42 lo-
caties langs de Atlantische en Golf-
kust bezit. Dit overslagbedrijf is nu 
nog in handen van de private inves-
teerders Oaktree Capital Group. 

Yildirim wil America Ports tegen 
2025 hebben uitgebouwd tot een 
van de tien grootse containerover-
slagbedrijven wereldwijd. Het bod 
op America Ports wil het bedrijf uit-
brengen via de eigen terminalope-
rator Yilport, die in totaal achttien 

terminals heeft in Ecuador, Peru, 
Malta, Spanje, Portugal, Noorwe-
gen, Zweden en Turkije. 
Yildirim Holding is als investeerder 
onder andere actief in de bouw, 
vastgoed, energie, chemicaliën en 

transport en haveninfrastructuur. 
Tegen Bloomberg zegt de voorzitter 
dat hij, om nog meer geld vrij te spe-
len, ook de helft van zijn belang in 
een kolenmijn wil verkopen. Dat 
project heeft een totale waarde van 
vijf miljard dollar.

De waarde van Yildirims belang is  
mede gestegen door CMA CGM’s 
overname van APL. Dankzij die ac-
quisitie is het bedrijf fl ink gegroeid. 
Bovendien draagt APL in het eerste 
jaar al bij aan de fi nanciële resulta-

Foto: NT archief

LIJNVAART  Turkse Yildirim wil aandelen afstoten om overslagbedrijf America Ports te kopen 

Kwart CMA CGM te koop
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De verschillende vrachtanalyses 
van Drewry, WorldACD tot aan  
TAC hadden het al laten door-
schemeren: De luchtvrachttarie-
ven zijn dit voorjaar bezig met 
een stevige opmars. 

De internationale luchtvaartorgani-
satie IATA voegt zich nu met enige 
vertraging ook in dat rijtje. Daarbij 
legt de index van de belangenbehar-
tiger het nodige gewicht in de 
schaal: de index is namelijk geba-
seerd op de input van de vrachtdi-
recteuren van luchtvaartmaat-
schappijen. 
Volgens de index zijn de lucht-
vrachtrendementen inclusief hef-
fi ngen vanaf februari van dit jaar 
met ruim 4,5% gestegen, waarbij er 
een correctie is gemaakt voor sei-
zoensinvloeden. De index staat nu 
op vijftig punten. Dat is het hoogste 
niveau sinds het voorjaar van 2014. 
Een verklaring voor de gestegen 
prijzen is makkelijk te geven. Het 
luchtvrachtvervoer, gemeten in ver-
kochte tonkilometers, is over de 
eerste vijf maanden met ruim 10% 
gestegen, maar de vrachtcapaciteit 
heeft die groei niet kunnen bijbe-
nen. Vooral in het freighter-seg-
ment was dat zichtbaar. Daar steeg 
de beladingsgraad, maar was de ca-
paciteitsgroei vergeleken met vorig 
jaar 22% lager. 
Volgens IATA lieten de eerste vijf  
maanden van dit jaar de beste start 
van een vrachtjaar zien sinds 2010. 
Daarnaast wisten vrachtvervoer-
ders ook vergeleken met andere 
modaliteiten marktaandelen te pak-
ken. Dat laatste is een aanwijzing 
dat de vrachtinkopers met het oog 
op de krappe voorraden een groter 
beroep hebben gedaan op het dure 
luchtvrachtvervoer om de schap-
pen snel te vullen. De volumes in de 
sector bleven daarbij ook in mei op 
een bijzonder hoog niveau. De groei 
in tonkilometers lag op bijna 13% bij 

een bescheiden capaciteitsgroei 
(belly-ruimte) van 5,2%. Meer ex-
portorders en de sterk groeiende 
pakketmarkt zorgen naast een laag 
voorraadniveau voor een aanhou-
dende ladingstroom. Daarvan profi -
teerden bijna alle luchtvaartmaat-
schappijen. Zo zagen de 
vrachtvervoerders in Azië, Europa 
en Noord-Amerika het volume met 
meer dan 10% stijgen, waarbij er 
voor maatschappijen in Afrika (bij-
na 28%) de meeste volumegroei 
werd genoteerd. Latijns-Amerika 
was de enige regio waar de groei 
met 6,7% onder de 10% bleef.
Niettemin verwacht de IATA voor 
de komende maanden geen nieuwe 
vervoerspiek. Voor het derde kwar-
taal voorziet de IATA zelfs een lich-
te afkoeling van de markt en een 
groeipercentage dat de 8% niet zal 
overstijgen. Volgens IATA is deze  
afname overigens voldoende om de 
vrachtprijzen op een hoog niveau te 
houden. 

Spotmarkt
Dat is goed nieuws voor de vracht-
vervoerders, maar minder goed 
voor de verladers en expediteurs die 
de afgelopen jaren nog hebben ge-
profi teerd van de overcapaciteit en 
lage prijzen op de spotmarkt. Dat 
heeft er ook voor gezorgd dat veel 
expediteurs hun heil zijn gaan zoe-
ken in die dagmarkt en de capaci-
teitstafspraken voor de lange ter-
mijn met airlines grotendeel links 
hebben laten liggen. Onder die 
koopjesjagers bevinden zich ook 
grote spelers die volgens diverse 
analyses soms zelfs de helft van het 
ladingsaanbod op de spotmarkt 
hebben weggezet. Bij overcapaciteit 
een prima strategie, maar in tijden 
van schaarste moeten zij nu op de 
fi nanciële blaren zitten. Vooral als 
dezelfde expediteurs zelf wel vaste 
prijsafspraken hebben afgesloten 
met de verladers. JV

LUCHTVRACHT

IATA voorziet dure 
tijden voor verladers

Foto: NT Archief

van de allianties in de deepsea con-
tainervaart.
Analisten gaven eerder al aan een 
toename in feedervolumes te ver-
wachten, omdat de reorganisatie 
van de allianties gepaard is gegaan 
met een afname van het aantal di-
recte havenverbindingen.

Volatiel
Unifeeder heeft in 2016 een omzet 
gedraaid van omgerekend 351 mil-
joen euro. Dat is ongeveer gelijk aan 
2015. De nettowinst daalde echter 
van 11,1 naar 9,8 miljoen euro. De 
operationele winst (ebit) lag juist 
25% hoger dan in het jaar ervoor.
De markt groeide volgens Unifee-
der met 2 tot 3%, maar in de eerste 
helft van het jaar drukten de beslui-
ten van carriers om zelf te feederen 

TOBIAS PIEFFERS

Unifeeder verwacht dat grote 
containerrederijen hun feedervo-
lumes in toenemende mate zullen 
uitbesteden aan derden. Dat 
schrijft de Deense shortsearede-
rij in haar recente jaarverslag. 

Het bedrijf wist in de tweede helft 
van 2016 meer feedervolumes van 
de grote containerrederijen naar 
zich toe te trekken. In 2015 koos een 
aantal rederijen er juist voor om zelf 
te feederen. Unifeeder verwacht dit 
jaar nog meer feedervolumes bin-
nen te halen. Als reden daarvoor 
worden de ‘overtuigende argumen-
ten voor frequentie, de lage en vari-
abele kosten en betrouwbaarheid’ 
genoemd, alsook de reorganisatie 

nog de omzet. Hoewel de rederij 
geen verlies draait, vallen de resul-
taten van 2015 en 2016 tegen in ver-
gelijking met de jaren ervoor, toen 
er nettowinsten van 30 miljoen 
euro en meer werden geboekt.  
Om in te spelen op de ‘steeds vola-
tielere markt’ is Unifeeder bezig 
met een reorganisatie van de be-
drijfsstructuur. De negen lokale 
kantoren worden teruggebracht 
naar drie regionale centra, in Ham-
burg, Kopenhagen en Gdynia. 
Volgens Unifeeder worden er geen 
kantoren volledig gesloten, maar 
worden er wel afdelingen verhuisd. 
In Rotterdam betekent dit volgens 
werknemers dat er zeventien banen 
naar Hamburg zullen verdwijnen.  
Unifeeder heeft dit aantal niet be-
vestigd.

CONTAINERVAART

Unifeeder denkt te profiteren van 
meer uitbesteden door rederijen

Illustratie: Edward Ouwerkerk

ternationale partners geloven in 
vrijhandel’, zegt Eurocommissaris 
Cecilia Malmström, belast met 
Handel. ‘Dat wij geloven in het bou-
wen van bruggen, niet van muren.’
Commissievoorzitter Jean-Claude 
Juncker windt er ook geen doekjes 
om. ‘Samen sturen wij een krachtig 
signaal naar de rest van de wereld 
dat wij staan voor open en eerlijke 
handel. Wat ons betreft houdt pro-
tectionisme geen bescherming in.’
Brussel verwacht dat de Europese 
uitvoer naar Japan met jaarlijks 20 
miljard euro in waarde kan toene-
men. We moeten dan denken aan 
producten uit de agrarische sector, 
aan leer, kleding en schoenen, ge-

FOLKERT NICOLAI

De Europese Unie en Japan staan 
op het punt een handelsakkoord 
te sluiten dat de export van Euro-
pese producten naar dit land fl ink 
zal bevorderen. Een mooie opste-
ker voor de logistiek.

Nederlandse exporteurs van Goud-
se kaas zijn binnenkort verlost van 
de invoerrechten – 29,8% – die over 
hun product in Japan moeten wor-
den afgedragen. Dat is een van de 
talrijke gevolgen van het beginsel-
akkoord over een ‘economische 
partnerschapsovereenkomst’ die de 
Europese Unie met dit Aziatische 
land onlangs heeft gesloten.
Volgens Phil Hogan, de Ierse Euro-
pees Commissaris voor Landbouw, 
is de overeenkomst tussen de Unie 
en Japan ‘de belangrijkste en meest 
verstrekkende overeenkomst’ die 
ooit op landbouwgebied is gesloten. 
Niet alleen Goudse kaas en Ched-
dar worden in Japan van invoer-
rechten vrijgesteld, maar bijvoor-
beeld ook Europese wijnen. De 
exporteurs daarvan, die in Japan ge-
middeld 15% aan invoerrechten be-
talen, besparen daardoor 134 mil-
joen euro per jaar.
Het akkoord met Japan zorgt er ver-
der voor dat meer dan tweehonderd 
producten met een beschermde 
geografi sche aanduiding in de Unie, 
zoals Tiroler Speck, Ardenner ham, 
Poolse wodka en speciaalbieren uit 
München, voortaan in Japan dezelf-
de bescherming genieten. De Com-
missie verwacht een sterke impuls 
voor de Europese export van zulke 
producten.
De overeenkomst heeft echter een 
veel bredere werking. De Unie en 
Japan hebben er ook in neergelegd 
dat ze samen optrekken om de in 
Parijs afgesproken klimaatdoelstel-
lingen te halen. Ook zijn er de hoog-
ste normen in vervat op gebieden 

als werk, veiligheid en consumen-
tenbescherming, alsmede de waar-
borging van persoonsgegevens.

Bruggen
De onderhandelingen met Japan 
over het akkoord begonnen in 2013. 
Het heeft er de schijn van dat de Eu-
ropese Commissie de verdiensten 
ervan juist op dit ogenblik, nu de 
onderhandelingen met het Ver-
enigd Koninkrijk over uittreding uit 
de Europese Unie zijn begonnen en 
de Verenigde Staten een toenemen-
de neiging tot protectionisme ver-
tonen, eens fl ink heeft willen uitme-
ten. ‘Wij laten zien dat de EU en 
Japan als democratische en open in-

INVOERRECHTEN  Europese producten op Japanse markt stuk goedkoper

De Britten eruit en    
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JOHN VERSLEIJEN

De ruim 800 miljoen euro die Air 
France-KLM Cargo vorig jaar vol-
gens haar baas Marcel de Nooijer 
(zie vorige editie) bijdroeg aan 
het operationeel resultaat van de 
Frans-Nederlandse luchtvaart-
groep heeft de markt verrast. 

Die verwarring is grotendeels te 
verklaren uit het feit dat de accoun-
tants van Air France-KLM in 2016 
nog een oude boekhouding hanteer-
den, terwijl tegelijkertijd ook al het 
‘door belly-ruimte gedomineerde’ 
nieuwe bedrijfsmodel voor de 
vrachtdivisie werd geïntroduceerd 
in het jaarverslag. In dat laatste mo-
del zijn de hoge vaste kosten voor 
het gebruik van de vrachtruimte van 
de passagiersvliegtuigen geschrapt.
In de oude boekhouding zorgde die 
vaste toerekening er samen met de 
verliezen op de vrachtvluchten  
voor dat de vrachtdivisie een ‘kunst-
matig’ operationeel verlies leed van 
244 miljoen euro over 2016, aldus 
De Nooijer. Aanvankelijk zouden de  
door de groep opgelegde vaste ge-
bruikskosten voor de passagiers-
vloot pas vanaf 2017 verdwijnen, 
maar blijkbaar hebben de accoun-
tants met terugwerkende kracht het 
eff ect van de maatregel ook op het 

oude boekjaar willen laten zien. Zo 
wordt de werkelijke toegevoegde 
waarde van de vrachtdivisie aan het 
groepsresultaat duidelijk, stelt De 
Nooijer. De vrachtactiviteiten le-
verden met deze nieuwe rekenme-
thode een bijdrage van 823 miljoen 
euro aan het operationele resultaat 
van de luchtvaartgroep. Dat is onge-
veer 80% van het totaal en daarmee 
klimt de vrachtdivisie in één klap 
van notoire verliespost naar de sta-
tus van absolute moneymaker. 
Hoe die 823 miljoen euro precies tot 
stand is gekomen, blijft in de boe-
ken van Air France-KLM onduide-
lijk. Op de onderliggende vrachtba-
lans komt de som niet voor. Bij 
navraag wijst De Nooijer erop dat 
het gaat om de bruto vrachtomzet 
van 2,07 miljard euro minus de aan 
de vracht gerelateerde kosten voor 
IT, afhandeling, verkoop, trucking 
en de vluchten van Martinair. Een 
snelle rekensom leert dan dat de 
vrachtdivisie ruim een miljard euro 
in rekening werd gebracht voor de 
belly- en combi-ruimte. Onder de 
streep verandert er voor de moe-
derholding overigens niets, maar 
voor de status van de aangeslagen 
vrachtdivisie is het van groot be-
lang. Die is weer ‘een essentieel on-
derdeel van de vliegoperatie’, stelt 
De Nooijer. Waarvan akte.  

VRACHTANALYSE

Met een nieuwe rekenmethode is vracht de moneymaker bij AF-KLM. Foto: NT Archief

Verliespost vracht bij 
KLM weer goudmijn 

Het nieuwe digitale transport-
platform iShare, een belangrijk 
onderdeel van het speerpunten-
beleid van de overheid op logis-
tiek gebied, wordt begin volgend 
jaar te water gelaten. 

Dat delen de betrokken partijen 
rond het ambitieuze overheidsiniti-
atief mee. Sinds deze maand wordt 
de eerste versie van het systeem uit-
getest bij een aantal deelnemende 
partijen. Deze proefperiode zal eind 
van dit jaar worden afgerond. Daar-
bij worden ook partijen uitgenodigd 
die tot nu toe niet betrokken zijn ge-
weest bij het IT-project. 
De bedoeling is dat de defi nitieve 
versie van iShare na deze uitgebrei-
de testfase begin volgend jaar op de 
markt wordt gebracht en dan breed 

Met één login en wachtwoord krij-
gen gebruikers toegang tot relevan-
te informatie van verschillende be-
drijven en instanties met betrekking 
tot de logistieke keten. De eigenaar 
van de data bepaalt zelf tot in detail 
welk deel van die data met welke 
partijen gedeeld wordt en wie toe-
stemming heeft om de data aan te 
passen. Deze autorisaties kunnen 
op elk moment worden aangepast 
of ingetrokken.
Aan iShare neemt bijna de gehele 
vaderlandse logistiek deel. Het gaat 
daarbij om belangenbehartigers als 
ACN, Centraal Bureau voor de Rijn- 
en Binnenvaart, EVO, Fenex, TLN, 
GroentenFruit Huis, maar ook mi-
nisteries, douane, Schiphol, TU 
Delft,  IT-bedrijven, APMT, KLM en 
het Amsterdamse Havenbedrijf. JV

SPEERPUNTENBELEID LOGISTIEK

IT-platform moet Nederland in 
EU weer op eerste plaats brengen

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

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

Specialisten in transport en logistiek vindt u via het medium dat 

de weg kent in de markt. 

Uw selectie begint op

Zoeken
wordt

vinden.

zal worden uitgerold binnen de Ne-
derlandse logistieke sector.
iShare moet er voor zorgen dat Ne-
derland in de Europese logistiek 
voorop blijft lopen. Centraal daarbij 
staat dat de logistieke keten snel, 
eenvoudig en betrouwbaar gaat 
communiceren en niet, zoals nu, ge-
bruikmaakt van papier en e-mails 
waardoor informatie snel verou-
derd raakt en bedrijfsprocessen 
worden vertraagd door het zoeken 
naar gegevens.

Eén login
Een belangrijk onderdeel van het 
nieuwe logistiek IT-platform is een 
nieuw afsprakenstelsel binnen de 
sector waarbij identifi catie en auto-
risatie van gebruikers voor het data-
verkeer uniform wordt geregeld. 

Exporteurs van Goudse kaas zijn 

straks af van 15% importrechten.

onderhoud van het spoor en in de 
dienstverlening op het spoor wor-
den wederzijds weggenomen.
Benadrukt wordt dat een reeks 
technische details nog moet wor-
den uitgewerkt. Tegen het einde van 
het jaar moet dat uitmonden in een 
defi nitieve tekst van de overeen-
komst. Op sommige terreinen heeft 
het akkoord geen werking. Zo geldt 
het niet voor de bescherming van 
investeringen in Japan en de Euro-
pese Unie. De Europese automo-
bielindustrie, volgens Brussel een 
‘gevoelige sector’, wordt ook ont-
zien door deze voor concurrentie te 
beschermen met overgangsperio-
des.

Wijn
Een Japanse markt voor Europese 
kwaliteitsproducten is er zeker, 
maar exporteurs naar het land ko-
men in de praktijk forse handelsbe-
lemmeringen tegen. De invoerrech-
ten zijn het grootste probleem. Een 
voorbeeld is Col d’Orcia, een Tos-
caanse producent van de beroemde 
wijnsoort Brunello di Montalcino. 
Dit wijnhuis verhoogde zijn export 
naar Zuid-Korea naar ruim 1500 
fl essen per jaar sinds de Unie een 
soortgelijk handelsakkoord met Se-
oel sloot als nu met Tokio in de 
maak is. Col d’Orcia denkt dankzij 
het akkoord met Japan zijn export 
naar dit land fors te vergroten.
Dat geldt ook voor de Spaanse 
schoenenproducent Masaltos, die 
de Japanse markt als een van de 
moeilijkste beschouwt door de hoge 
importtarieven. Infi neon, een pro-
ducent van hightech-artikelen uit 
Oostenrijk, behaalt nu maar 6% van 
zijn wereldwijde omzet in Japan.  
Infi neon verwacht dat door het han-
delsakkoord, waarin ook gezamen-
lijke veiligheidsregels en technische 
standaarden worden vastgelegd, 
het aandeel van de uitvoer naar Ja-
pan fl ink zal toenemen.

neesmiddelen, medische hulpmid-
delen en dergelijke. Zo wordt de uit-
voer van rundvlees naar Japan 
geliberaliseerd en mag verwerkt 

varkensvlees vrij van rechten naar 
het land worden geëxporteerd.
Ook wordt de bilaterale diensten-
markt (fi nanciële diensten, e-com-

merce, telecommunicatie en trans-
port) geliberaliseerd en krijgen 
Europese bedrijven toegang tot gro-
te markten voor overheidsopdrach-

ten in 48 grote Japanse steden. Be-
lemmeringen voor bedrijven die in 
aanmerking willen komen voor 
overheidsopdrachten bij aanleg en 

 Japan erin 
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8 Feature

FOLKERT NICOLAI

De Nederlandse douane krijgt er 
handenvol werk bij als het Ver-
enigd Koninkrijk de interne 
markt vaarwel zegt. Ook het be-
drijfsleven kan zijn borst natma-
ken.

Schrikbarend, noemen experts de 
toename van de werkdruk bij de Ne-
derlandse douane bij een ‘harde 
Brexit’, een uittreding dus van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Europe-
se Unie in combinatie met een ver-
trek uit de gemeenschappelijke in-
terne markt. De douane zal nu al 
met alle macht op zoek moeten naar 
extra personeel, om eind maart 
2019 te zijn voorbereid op het ver-
trek van de Britten uit de interne 
markt. Leon Kanters, hoofd van de 
afdeling ‘Trade & Customs’ van ad-
viseur KPMG Meijburg, houdt zijn 
hart vast. ‘Schrikbarend’, herhaalt 
hij nog maar eens.
In een recent rapport gaat het lan-
delijk kantoor van de douane ervan 
uit dat het VK inderdaad de interne 
markt, met vrij goederenverkeer in 

miljard euro, waarvan 23,6 miljard 
euro invoer en bijna 48 miljard euro 
uitvoer. Bij een ‘harde Brexit’ moe-
ten Nederlandse ondernemingen 
van die Britse transacties voortaan 
aangifte doen bij de douane. Dat 
veroorzaakt alleen al een forse ver-
groting van de werkdruk bij deze 
dienst en uiteraard ook bij de be-
trokken ondernemingen zelf.
De aangiften ten invoer die bij de 
douane over twee jaar zullen bin-
nenkomen, nemen in dat geval al 
met 18% toe; de aangiften ten uit-
voer met 33%. Maar Nederland 
wordt ook een van de belangrijkste 
buitengrenzen met de Britse eilan-
den. Dat leidt ertoe dat ‘summiere 
aangifte’ moet worden gedaan van 
in- en uitkomende zendingen lading 
uit het VK naar andere EU-lidstaten 
buiten Nederland en omgekeerd uit 
die andere lidstaten naar het VK.
Het aantal documenten dat voor 
het ‘binnenbrengen’ in de interne 
markt moet worden opgesteld 
neemt 32% toe. Nog veel groter, 
137%, is de toename van het aantal 
documenten voor ‘uitgaan’, omdat 
het VK aanzienlijk meer lading uit 

de Europese Unie, zal verlaten. De 
nu begonnen onderhandelingen 
tussen de Unie en de Britse regering 
kunnen nog ‘een breed scala’ aan 
uitkomsten hebben.
Het is immers ook mogelijk dat het 
VK het met Brussel eens wordt over 
een ‘softe Brexit’. Het land neemt 
dan formeel wel afscheid van de 
Unie, maar blijft, ongeveer naar het 
voorbeeld van Noorwegen en IJs-
land, tot de binnenmarkt behoren 
en aan het vrije goederenverkeer in 
de Europese Economische Ruimte 
deelnemen.

70 miljard
Er is ook de Zwitserse variant. Dat 
land neemt op basis van bilaterale 
verdragen deel aan de interne 
markt. Hiervoor zou het VK, in 
overleg met de resterende 27 lidsta-
ten van de Unie, eveneens kunnen 
kiezen. Maar in de ‘Nota impact 
Brexit voor douaneverplichtingen 
in Nederland’ gaat de douane uit 
van de meest verstrekkende vorm 
van Brexit.
Nederland onderhoudt met het VK 
een goederenhandel van ruim 70 

Harde ‘Brexit’ 
bezorgt douane 
overuren
AANGIFTES  Ook bedrijven moeten rekenen op veel extra formaliteiten

RAAD & RECHT

Ik luister graag naar latin jazz. Na lang zoeken vond en bestelde 
ik op internet een speciaal instrument. Voor 22.00 besteld, dan de 
volgende dag al in huis. Althans dat staat op de website. Betaald 
via iDeal, factuur in pdf en een bevestigingsmail met zoge-
noemde track-en-trace code. Kan niet missen, zou je denken. Ik 
steeds klikken om te kijken of het pakketje al onderweg was. De 
spanning stijgt, maar abrupt eindigt de voorpret in mineur als 
op de website staat dat er iets mis is gegaan in de afl evering en 
ik contact op moet nemen met de afzender.

Daarmee begonnen drie weken aan gesprekken met de vervoer-
der en de muziekwinkel. Niemand wist waar het pakketje was 
gebleven, niemand kon me vertellen wanneer ik het zou ont-
vangen en niemand wist wie het ging oplossen. Het enige dat ik 
wist is dat ik wel had betaald, maar voorlopig niets ging krijgen 
en een vervoerder en een verkoper die naar elkaar wijzen. 
En dan is de stap naar internationale handel niet zo’n hele 
grote. Want ook daar zie ik vaak discussies ontstaan tussen 
leveranciers, afnemers en vervoerders over de levering van 
goederen. Vaak speelt de vraag wie waarvoor verantwoordelijk 
is. Een voorbeeld: A, gevestigd in Japan, levert een auto aan B, 
in de EU. 

• Wie regelt en betaalt het vervoer en verzekering?
• Wie regelt de uitvoer in Japan?
•  Wie regelt de invoer in de EU en wie betaalt de douane-

rechten en btw bij invoer?
•  Wie betaalt de schade aan de auto als er onderweg iets mis 

gaat?

Allemaal punten die je bij de verkoop wil hebben besproken om 
te voorkomen dat de levering spaak loopt omdat er onderweg 
onduidelijkheid bestaat over wie wat had moeten doen en de 
zending ergens vast komt te staan. Nu zullen veel lezers den-
ken: dat is toch opgelost met incoterms? Dat klopt, maar toch 
ook niet. Voor degene die ze niet kennen, ‘incoterms’ is een in-
ternationale standaard die is ontwikkeld door de International 
Chamber of Commerce (ICC) over de rechten en plichten van 
de koper en verkoper bij internationaal transport van goederen. 
Denk hierbij aan termen zoals CIF, EXW, FOB en DDP. 

In de praktijk worden incoterms vaak verkeerd toegepast. 
Dan lijkt het bijvoorbeeld alsof A de invoer zou regelen, maar 
de vervoerder vervolgens aan B vraagt om dat te doen omdat 
A niet in de EU is gevestigd. Er zijn zelfs incoterms die in de 
praktijk structureel tot problemen leiden ten aanzien van bij-
voorbeeld douane of btw. Iets wat je juist zou willen voorko-
men met incoterms. Een voorbeeld daarvan is als de afzender 
verantwoordelijk is voor het opstarten van een douaneregeling 
zoals douanevervoer, terwijl de ontvanger verantwoordelijk is 
voor het afmelden daarvan. Als de afnemer dat niet doet (iets 
wat regelmatig voorkomt, zeker bij gebruik van onervaren 
vervoerders), dan krijgt de afzender meestal de douaneclaim. 
En de afzender kan die claim weer niet oplossen zonder mede-
werking van de afnemer. Verkeerd gebruik van incoterms komt 
vaak voor en leidt steeds vaker tot problemen. Ook omdat de 
douane steeds formeler wordt bij de controle van douanefor-
maliteiten. En dan is het de vraag wie daarvoor verantwoorde-
lijk is. Ik zie in de praktijk steeds vaker douaneclaims ontstaan, 
alleen al door het onhandige gebruik van incoterms en de on-
duidelijkheid die daardoor ontstaat over verdeling van rechten 
en verplichtingen tussen koper en verkoper.

En dan voelt het wat wrang. Ik adviseer dagelijks over het 
gebruik van incoterms en het managen van douaneverplichtin-
gen. Als geen ander weet ik waar je op moet letten om douane-
compliance te garanderen. En intussen heb ik geen idee of en 
wanneer ik mijn muziekinstrument ga ontvangen. Met al die 
noten op mijn zang, is dat toontje lager nu wel gepast. 

RAOUL RAMAUTARSING, CONSULTANT
rramautarsing@deloitte.nl

Altijd hetzelfde liedje

T
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Files op zee en in de lucht zijn straks 

net zo gebruikelijk als op de weg.

druk bij de douane zelf, signaleert 
Kanters. Er zullen ook Nederlandse 
bedrijven zijn die voor het eerst in 
hun bestaan met douaneformalitei-
ten te maken krijgen, bedrijven dus 
die sinds hun oprichting alleen han-
del dreven binnen de interne markt. 
Bij die bedrijven moet dus expertise 
worden opgebouwd over de doua-
neafhandeling. Er zullen in elk geval 
mensen nodig zijn die weten aan 
welke verplichtingen moet worden 
voldaan en hoe je dat, al dan niet 
met hulp van professionele douane-
expediteurs of adviseurs, moet 
doen.
Van de Nederlandse bedrijven die 
vorig jaar een inkoop- of verkoop-
transactie met een Britse wederpar-
tij hebben gedaan, zijn volgens 
KPMG nog 35.000 unieke btw-num-
mers niet bij de douane bekend. ‘Als 
deze bedrijven een aangifte zouden 
doen voor import of export, zou dit 
een stijging betekenen van 40% van 
het aantal ondernemingen dat een 
relatie met de Nederlandse douane 
onderhoudt.’
Als we afstevenen op een ‘harde 
Brexit’ zal dus nu, zegt Kanters, al 

met de werving en scholing van 
meer handhavingsambtenaren bij 
de Belastingdienst moeten worden 
begonnen, ‘om het proces enigszins 
in goede banen te leiden. Wachten 
op de uitkomst van de onderhande-
lingen en pas tot actie overgaan 
wanneer deze concreet is, heeft tot 
gevolg dat Nederland zich niet meer 
tijdig kan voorbereiden op de Brexit. 
Filemeldingen op zee en in de lucht 
worden dan wellicht net zo gebrui-
kelijk als nu op ons wegennet.’
Maar ook bedrijven die al lang be-
kenden zijn voor de douane krijgen 
er bij een harde Brexit een klus bij. 
Niet alleen levert de handel met de 
Britse eilanden extra werk op, het is 
ook waarschijnlijk dat hun douane-
afhandeling van de handel met an-
dere landen tijdrovender wordt om-
dat de capaciteit bij de douane zelf 
onder druk komt. ‘Zeker wanneer 
bedrijven niet-alledaagse vergun-
ningen wensen of bijzondere ver-
plichtingen hebben, kan het proces 
een jaar of langer in beslag nemen’, 
zegt Kanters. ‘Het zal dan ook dui-
delijk zijn dat de tijd begint de drin-
gen.’

de Unie importeert, dan dat het er 
naar uitvoert. De werkdruk bij de 
douane zal in bijvoorbeeld België en 
Frankrijk vermoedelijk nog sterker 
toenemen, omdat die landen even-
eens veel bilaterale en doorvoer-
zendingen tussen de Britse eilan-
den en het continent verwerken, 
maar daar gaat het Nederlandse 
douanerapport niet op in.

De douane verwerkt niet alleen do-
cumentatie omtrent in-, uit- en 
doorvoer, maar moet ook fysiek toe-
zicht houden op transportbewegin-
gen. Bij een harde Brexit betekent 
dat veel meer werk aan de winkel. 
Het aantal te controleren scheeps-
bewegingen zal 26% toenemen. Het 
aantal vluchten groeit 48% en er zal 
op 39% meer luchtreizigers contro-

le moeten worden uitgeoefend. 
Daar komen de passagiers op ferry’s 
en andere schepen van en naar de 
Britse eilanden nog bij.

Ingrijpend
Uittreding van het VK, niet alleen 
uit de Europese Unie, maar ook uit 
de interne markt, brengt ons in de 
relatie met het VK terug naar het 

tijdperk vóór 1994, het jaar waarin 
die ene markt met vrij verkeer van 
personen en goederen werd inge-
voerd. Het Verenigd Koninkrijk, 
zegt KPMG-deskundige Leon Kan-
ters, wordt weer een ‘derde land’. 
‘Voor Nederland als logistieke delta 
van de Unie heeft dit ingrijpende 
gevolgen.’
Dat geldt niet alleen voor de werk-

VRIJ PERSONENVERKEER 
BELAST OVERLEG MET EU
Of het Verenigd Koninkrijk 

werkelijk afstevent op een 

‘harde Brexit’, waarbij het land 

niet alleen de Europese Unie 

verlaat, maar ook afscheid 

neemt van de interne markt, is 

nog volstrekt onduidelijk. In 

Brussel voeren David Davis, de 

Britse minister die met het 

Brexit-dossier is belast, en 

Michel Barnier, die door de 

Europese Commissie voor deze 

zaak is aangewezen, sinds een 

paar weken aftastende 

onderhandelingen.

Een complicerende factor is 

alvast dat het VK te kennen 

heeft gegeven graag afscheid 

te nemen van één belangrijk 

element van de vrije interne 

markt, namelijk het vrije 

verkeer van personen. Dat vrije 

personenverkeer was de kern 

van het Brexit-referendum van 

een jaar geleden. Er is in het VK 

weerstand tegen de grote 

stroom immigranten uit 

andere lidstaten. Het Britse 

standpunt verhardt de 

verhoudingen met de EU. Die 

zou, bij wijze van tegenzet, de 

Britten ook elke vorm van 

handhaving van de voordelen 

van de interne markt kunnen 

ontzeggen.

Er is ook een visserijconfl ict in 

aantocht. Londen heeft laten 

weten straks continentale 

vissers de toegang tot de 

Britse wateren te willen 

ontzeggen. EU-onderhandelaar 

Barnier zou in deze door de 

Britten in de openbaarheid 

gebrachte onderhandelings-

punten ook een vorm van 

‘wisselgeld’ kunnen zien. Het 

VK zou deze eisen immers 

kunnen afzwakken in ruil voor 

toezeggingen om straks toch 

van de voordelen van de 

interne markt te mogen 

profi teren.

Illustratie: Barry Hage
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La douce, 
faut-elle 
changer?

In Frankrijk is het ‘pauze’. President Emmanuel 
Macron heeft de rem gezet op grote projecten 
in zijn land, omdat er moet worden bezuinigd. 
Hij deed dat in het paleis van Versailles, waar 
hij zijn eerste staatsrede hield voor de Assem-
blée Nationale, de verenigde vergadering van 

senaat en gedeputeerden. Macron onthulde in deze 
indrukwekkende omgeving, ooit het onderkomen van 
zonnekoning Lodewijk de Veertiende, zijn plannen 

FOLKERT NICOLAI

Frankrijk heeft een nieuwe 
regering. Of de lente van Macron 
behalve een nieuw geluid ook 
werkelijke verandering brengt, is 
intussen nog maar de vraag. 

met de Vijfde Republiek. Die moet worden gemoderni-
seerd, was de kern van de boodschap. Heel gedetail-
leerd was die boodschap overigens niet; de meeste 
waarnemers waren eerder onder de indruk van de door 
Macron gekozen entourage dan van de inhoud van zijn 
toespraak.
Maar los van alle symboliek is wel duidelijk wat de nieu-
we president en zijn regeringsploeg onder leiding van 
Édouard Philippe met Frankrijk voorheeft. Het land 
moet zijn rol als tweede economie van de Europese 
Unie weer voluit gaan spelen. De staatsfi nanciën moe-
ten op orde worden gebracht, het arbeidsbestel zal op-
nieuw op de schop moeten en de innovatie dient veel 
sterker te worden bevorderd. Veel presidenten die Ma-
cron voorgingen, zeiden bij hun aantreden hetzelfde en 
lieten het in de rest van hun ambtsperiode vrij vaak af-
weten. Macron denkt het, met zijn grote meerderheid 
in het parlement, eindelijk te kunnen realiseren.
Is het met Frankrijk nu eigenlijk zo slecht gesteld? Het 
behoort nog altijd tot de rijkste landen van Europa. De 
staatsschuld is, met 95% van het bruto nationale pro-
duct, aan de hoge kant, maar die van België bijvoorbeeld 

Wat het Macron-effect op 

de Franse en Europese 

transportwereld zal zijn is 

onzeker. De liberalisering 

en investeringen die de 

nieuwe president nog dit 

jaar wil doorvoeren, 

worden verwelkomd in 

sommige sectoren, zoals 

de binnenvaart, bij een 

voortvarende aanleg van 

het kanaal Seine-Nord. Het 

kan ook de andere kant op 

gaan, waarbij de vernieu-

wingsdrang van Macron 

wordt gesmoord in een 

heet najaar van stakingen, 

tractorblokkades en sociale 

onrust. Daar zit de logistiek 

al helemaal niet op te 

wachten.
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merk Citroën, de eerste vormen van automatisering in 
de automobiliteit: de computer aan boord. De TGV 
bracht, tegelijk met de Japanse Shinkansen, het concept 
van zeer snelle treinen. De Mirage kon zich jarenlang 
meten met de beste gevechtsvliegtuigen die de Ameri-
kanen, de Russen en de Zweden in de lucht brachten.

Chauvinistisch
Maar misschien heeft Macron, waar het ’t heden be-
treft, wel een beetje gelijk. De Fransen hebben soms de 
neiging op hun lauweren te rusten, in de chauvinisti-
sche veronderstelling dat niemand ter wereld hun pro-
ducten zou kunnen verbeteren of zelfs maar evenaren. 
Een mooi voorbeeld is de blinde wijnproeverij die in de 
jaren zeventig werd gehouden, waarbij superieure wij-
nen uit grote Franse wijnstreken het moesten opnemen 
tegen Amerikaanse tegenhangers, met een proefpanel 
van Franse en Amerikaanse wijnkenners.
In alle categorieën wonnen de Amerikaanse wijnen. Die 
proeverij was weliswaar ‘blind’, maar opende de Franse 
wijncultuur wel de ogen. Niet alleen produceert het 
land te veel matige wijnen die zich op de wereldmarkt 
niet meer kunnen meten met al even generieke produc-
ten uit andere werelddelen. Zelfs in het topsegment zit 
de concurrentie overzee kennelijk niet stil.

Een oude refl ex van Frankrijk is dan dat naar protecti-
onistische maatregelen wordt gegrepen. In de Europe-
se Unie werkt dat niet meer: bij de ‘hypermarchés’ gaan 
de Chileense en Argentijnse wijnen even gemakkelijk 
over de toonbank als het eigen Franse product. Soms 
helpt de Unie de Fransen juist wél hun eigen voort-
brengselen te beschermen. Heel wat Franse kazen, die 
ook in het buitenland kunnen worden nagemaakt, ge-
nieten naamsbescherming: ze mogen door niet-Franse 
producenten niet onder die naam op de markt worden 
gebracht. Dat remt dus de neiging in Frankrijk om zich 
bij de wereldmarkt aan te passen.

Heffi ng
Van die relatieve veiligheid wil Macron af, Frankrijk 
moet zich met nieuwe producten een plaats in de we-
reld veroveren en niet alleen de oude succesnummers 
koesteren. De grote vraag is of hij hiermee in eigen land 
wegkomt. Aan het Franse bedrijfsleven zal het niet lig-
gen, maar nogal wat Fransen laten zich gemakkelijk mo-
biliseren voor betogingen die gericht zijn tegen elke 
verandering in hun persoonlijke bestaan – zelfs als die 
op termijn een verbetering belooft. La France mag dan 
wel ‘En Marche’ zijn, over de marsroute zal nog einde-
loos worden gedebatteerd.
Inmiddels is Frankrijk dus ook ‘en pause’. De hand 
moet op de knip en de staat gaat op zoek naar extra in-
komsten om de schatkist te vullen. Vrijwel daags na de 
redevoering van Macron liet zijn met verkeer en ver-
voer belaste minister, Elisabeth Borne, zich ontvallen 
dat aan een vorm van ‘andere beprijzing’ van het weg-
vervoer niet valt te ontkomen. Een ‘écotaxe poids 
lourds’ wordt de nieuwe tol niet. De heffi  ng komt er al-
leen op secundaire staatswegen, de ‘routes nationales’ 
en wordt in een aantal regio’s van het land niet inge-
voerd.
Zo zal de nieuwe heffi  ng er zeker niet komen in Bretag-
ne, waar een paar jaar terug hevige betogingen werden 
gehouden tegen de écotaxe. Macron zal niet in een Ély-
sée willen wakker worden met een volksopstand voor 
de paleispoorten. Hij zal er overigens aan moeten wen-
nen: Frankrijk heeft weliswaar in veruit de meeste kies-
districten ruimschoots voor de kandidaten van En Mar-
che gekozen, maar weet in de praktijk eigenlijk niet 
waarvóór gekozen is. Het najaar in Frankrijk zou al roe-
rig kunnen worden. Daar zijn de Fransen zelf alvast wel 
aan gewend.

Frankrijk weet eigenlijk niet 

waarvoor het heeft gekozen. 

Macron wil dat 

Frankrijk zijn 

rol als tweede 

economie van 

de EU weer 

gaat spelen, 

met gezonde 

staatsfinanciën 

en innovatieve 

bedrijven.

Foto: Reuters

komt ruim boven de 100% uit. Die van Japan, ook een 
van de rijkste landen ter wereld, bedraagt zelfs 228%. 
Het Franse overheidstekort stond vorig jaar op 3,4%. 
Dat ligt wel boven de 3% die door de Europese Unie en 
het Internationaal Monetair Fonds wenselijk wordt ge-
acht. Maar het tekort is de laatste jaren evengoed ge-
staag gedaald en er zijn dus weinig redenen om de 
alarmklok te luiden.

Radeloos
Het Franse arbeidsbestel is misschien bedenkelijker. 
Vorig jaar zat bijna 10% van de beroepsbevolking zon-
der werk. In Nederland was dat 5,6%. Vooral veel jonge 
Fransen zijn radeloos op zoek naar een betaalde baan. 
Het probleem is hier dat, zoals in meer landen in Euro-
pa, beroepsopleidingen slecht aansluiten op de arbeids-
markt. Wie in Frankrijk wel werk heeft, werkt zich in-
tussen drie slagen in de rondte. De tevredenheid over 
het werkende bestaan is er geringer dan in bijvoorbeeld 
Duitsland en Nederland. Dat komt niet doordat de 
Fransen hun werk als zodanig onaangenamer vinden, 
maar omdat ze denken niet te kunnen voldoen aan de 

standaard die zij zichzelf opleggen. Het aantal werkge-
relateerde zelfmoorden in Frankrijk is een der hoogste 
ter wereld.
De vraag zal zijn wat Macron en ‘premier ministre’ Phi-
lippe hieraan denken te doen. Voorgaande regeringen 
zochten het in arbeidstijdverkorting, om werk voor jon-
geren te zoeken en de arbeid voor ouderen te verlich-
ten. Dat culmineerde in de ‘loi Aubry’, die aan het einde 
van de vorige eeuw werd doorgevoerd en een algemene 
begrenzing van de werkweek op 35 uur inhield. Of deze 
wet meer werkzoekenden aan een baan heeft geholpen, 
is nooit grondig aangetoond. Dat werkenden er meer 
moeite door kregen hun taken goed en volledig te ver-
vullen, is volgens de Franse werkgeversorganisaties uit 
en te na bewezen. Ook de vakbeweging geeft dat nu 
schoorvoetend toe.
Ontbreekt het Frankrijk aan innovatief vermogen? His-
torisch gezien is dat beslist onzin. De Franse defensie-
industrie behoort nog steeds tot de vernieuwendste ter 
wereld. De auto-industrie kennen we van baanbreken-
de ontwerpen, zoals die van de Traction Avant en de Ci-
troën DS, maar introduceerde vooral, ook weer via het 
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Het kanaal Seine-Nord had dit jaar af 
moeten zijn, maar waarschijnlijk 
wordt het niet eerder dan 2025. Het is 
onderdeel van de Seine-Scheldever-
binding, een van de grootste projec-
ten in het trans-Europese transport-

netwerkenprogramma (TEN-T). Doel is Rotterdam, 
Antwerpen, Brugge en Gent beter te verbinden met de 
Franse havens Le Havre, Rouen en Duinkerken. Over de 
wateren moeten schepen tot 4.500 ton en drielaags con-
tainers gaan varen. Nu is Parijs vanuit Nederland slechts 
bereikbaar voor schepen van maximaal 500 ton en de 
tocht duurt een week. Het gehele project kost 4,5 miljard 
euro en de Europese Unie draagt daaraan 980 miljoen 
euro bij.
Aan Nederlandse en Belgische zijde vorderen de werk-
zaamheden gestaag. Dit najaar begint de bouw van de 
nieuwe sluis bij Terneuzen. Deze wordt 427 meter lang, 
55 meter breed en 16 meter diep, aanzienlijk omvangrij-
ker dan de bestaande sluis. Daardoor kunnen er grote 
zeeschepen doorheen van en naar de haven van Gent. 
De verwachting is dat dit de zee- en binnenvaart tussen 
Nederland en België aanzienlijk stimuleert, evenals 
verdere doorvoer naar Noord-Frankrijk. Van de ruim 
een miljard investeringskosten neemt de EU 48 miljoen 
voor haar rekening, Nederland 188 miljoen en de rest is 
voor rekening van Vlaanderen.
 
Aanpassing Leie
In België gaat het vooral om aanpassing van bruggen en 
verbetering van bestaande vaarwegen. Het traject loopt 
in Vlaanderen hoofdzakelijk via de Leie en de Ringvaart 
rond Gent naar het kanaal Gent-Terneuzen. De Leie, nu 
3,5 meter diep, wordt uitgebaggerd en krijgt een diepte 
van 4,5 meter. Bochten worden verbreed, bruggen ver-
hoogd tot 7 meter en er komen nieuwe passeerstroken 
en sluizen. Eind mei is de nieuwe brug bij Wervik ge-
opend en vorige maand is begonnen met afbraak van de 
oude brug bij Ingelmunster. Volgens de planning moet 
in 2020 de Leie tussen Wervik en Gent gereed zijn om 
schepen met een laadvermogen van 4.500 ton en een 
lengte van 185 meter te ontvangen. De rivier is dan 32 
meter breed – nu is dat 20 meter - en het vaartraject is 
door vier afsnijdingen rechter getrokken. Bij oplevering 
in 2020 is veertig jaar gewerkt aan de waterverbinding 
voor een som van 350 miljoen euro. België verwacht 
door de opwaardering een verdrievoudiging van het 
verkeer op de rivier.
Grootste en kostbaarste onderdeel van de ‘watersnel-

We hebben nog geen 

indicatie van de gedachten 

van de nieuwe regering.

De Nederlandse 

binnenvaart 

ziet kansen voor 

belevering van 

Parijs via het 

water. 

Foto: Wikimedia

weg naar Parijs’ is het nieuw aan te leggen kanaal in 
Noord-Frankrijk. Dit moet de stroomgebieden van de 
Seine en Schelde met elkaar verbinden en komt tussen 
Compiègne (ten noorden van Parijs) en Marquilon (ten 
zuiden van Lille) te liggen. Het kanaal wordt 107 kilo-
meter lang, 54 meter breed en 4,5 meter diep. Juist aan-
leg hiervan verloopt uitermate stroperig. Keer op keer 
hebben Franse lokale, regionale en nationale overhe-
den de boel vertraagd, vooral uit onwil om de investe-
ringskosten te betalen. In 2015 kwam er enig schot in de 
zaak, toen Wallonië en Frankrijk een overeenkomst te-
kenden over fi nanciering van het grenstraject. Er werd 
een projectmaatschappij opgericht voor voortgang en 
beheer. De vier noordelijke departementen gingen ak-
koord met een investeringsbijdrage van 500 miljoen 
euro. Eerder hadden consortia, die zich aangemeld had-
den voor de bouw, zich teruggetrokken, omdat ze het 

budget te laag vonden en geen vertrouwen hadden in de 
investeringsbereidheid van de overheden. Op landelijk 
niveau toonde toenmalig president Hollande zich een 
groot voorstander van het project en maakte zich er 
sterk voor dat begin 2017 werd begonnen met de bouw. 
Hij zag het vooral als belangrijke stimulator voor werk-
gelegenheid.

Duidelijk signaal
Anno 2017 is er inderdaad voortgang te bespeuren. De 
eerste werkzaamheden zijn van start. Ook zijn onteige-
ningsprocedures en lokale bouwplannen in gang gezet. 
Desalniettemin zijn marktpartijen en Europese politici 
voorzichtig. Peter van Dalen, lid van het Europees Par-
lement voor de ChristenUnie, zegt: ‘Op papier ziet het 
er goed uit. Je ziet ook dat de Europese Unie zwaar in-
zet op dit project. Ze dragen voor bijna een kwart aan 
de fi nanciering bij. Dat is een duidelijk signaal naar de 
regering in Parijs. Dat is allemaal hoopvol, maar ik heb 
één vraag. Gaat de nieuwe regering-Macron, met als 

verantwoordelijke minister Elisabeth Borne, doen wat 
is afgesproken? Dat is afwachten. We hebben nog geen 
indicatie van de gedachten van de nieuwe regering over 
dit project.’
 
Gevaar
Erik Schultz, vice-voorziter van BLN-Koninklijke 
Schuttevaer, ziet een ander gevaar, namelijk de hoogte 
van de kanaalgelden. Frankrijk heeft eerder laten we-
ten de investering te willen terugverdienen via ge-
bruiksheffi  ngen. Schultz: ‘Het kan niet zo zijn dat er 
straks torenhoge tarieven worden geheven en de bin-
nenvaart onrendabel wordt ten opzichte van weg- en 
spoorvervoer. Dat is wel onze zorg. We hebben nog 
geen indicatie gekregen van Franse partijen dat het 
voor ons onwerkbaar wordt, maar we zeggen wel: let 
op.’ Van Dalen begrijpt die vrees. ‘De heffi  ng zal mede 
gebaseerd zijn op de investeringen en kosten van on-
derhoud. Dat kan kritiek worden voor de kansen en 
ontwikkeling voor dit kanaal. Interessant wordt welke 
afschrijvingstermijn ze gaan hanteren. Als dat veertig 
tot vijftig jaar is, dan kan de hoogte van de heffi  ng 
meevallen. In een studie over de mogelijke aanleg van 
een vaarweg tussen het Twente- en het Mittellandka-
naal werd in de kosten-batenanalyse de afschrijfter-
mijn gesteld op 25 jaar. Dat is heel kort. Ik hoop bij 
Canal Seine Nord op minstens vijftig jaar.’
De Europarlementariër heeft zijn twijfels bij het be-
lang van het kanaal voor de Nederlandse binnenvaart. 
Nu gaat van alle vracht naar Parijs circa 3% over water. 
‘Ik denk dat dat een bescheiden belang is. Het zijn niet 
de grootste schepen die er straks kunnen varen. Toch 
kan het een impuls geven aan dit verkeer.’ Schultz is 
optimistischer. ‘Met deze nieuwe verbinding wordt de 
binnenvaart een beter alternatief voor het wegver-
voer, zeker voor vervoer naar Parijs. Er worden daar 
steeds meer beperkingen aan het wegvervoer gesteld. 
Ook neemt de congestie toe. Prijstechnisch wordt de 
binnenvaart interessant.’ De geringere snelheid van 
binnenvaartschepen is in zijn ogen geen probleem. ‘Er 
zijn veel producten waarbij vervoerszekerheid belang-
rijker is dan snelheid. Frankrijk heeft veel agrarische 
producten en een grote staalindustrie. Verschillende 
producten die nu over de weg of over zee gaan kunnen 
straks per binnenschip. Het biedt kansen voor nieuwe 
transporten.’ Schultz heeft vernomen dat de nieuwe 
Franse regering achter het project staat. Het wachten 
is nu op een duidelijke stellingname van transportmi-
nister Borne.

Watersnelweg 
naar Parijs 

langzaam op 
stoom

KARIN KOSMEIJER

De eerste werkzaamheden voor het nieuwe 

kanaal naar Parijs zijn begonnen. Of de Seine-

Scheldeverbinding inderdaad binnen afzienbare 

tijd gereed is, hangt af van de voortvarendheid 

van de nieuwe regering-Macron.

 De Nederlandse binnenvaart ruikt kansen.
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TRUCKSTAR FESTIVAL 
29 EN 30 JULI
Even alles vergeten, de dure diesel, 

de oneerlijke concurrentie en ander 

gedoe; tijdens het Truckstar Festival 

is het ieder jaar simpelweg genieten 

van meer dan tweeduizend trucks. 

Want dat is de kern van het festival.  

• truckstar.nl

WERELDHAVENDAGEN 
1 T/M 3 SEPTEMBER 
Het grootste jaarlijkse maritieme 

evenement van Nederland.  Jong en 

oud kunnen schepen bezichtigen, 

demonstraties op het water zien en 

krijgen presentaties van havenbe-

drijven. 

• wereldhavendagen.nl

TRANSPORT COMPLEET 
5 T/M 7 SEPTEMBER 
Dit netwerkevenement brengt de 

gehele transportbranche samen. 

Van (inter)nationale marktleiders 

tot regionale aanbieders tonen hier 

de nieuwste producten en oplossin-

gen. En een heuse wereldprimeur! 

• evenementenhal.nl

VLAAMSE HAVENDAG 
17 SEPTEMBER 
Vlamingen onderschatten soms 

hoe veelzijdig hun havens zijn. Tij-

dens de Vlaamse Havendag krijgt ie-

dereen de kans om zich onder te 

dompelen in de havens van Antwer-

pen, Zeebrugge, Gent en Oostende.  

• mow.vlaanderen.be

HARBOUR TOUR 
24 SEPTEMBER 
De eerste editie van deze wieler-

toertocht. Maak op de racefi ets op 

unieke wijze kennis met de Rotter-

damse haven. Met start en fi nish in 

de Waalhaven en een parcours dat 

zich uitstrekt tot Maasvlakte 2. 

• harbourtour.nl

AGENDA

Feature

PILOT  Het hele proces wordt transparanter, effi ciënter en goedkoper

Experiment met blockchain in de 

Bas van Dijk (Havenbedrijf Rotterdam) en Alfred Botterhuis (ABN Amro) hebben grote verwachtingen van blockchain. Foto: NT

De goederenstroom, de documenten 

en de fi nanciën komen hierin samen.

MALINI WITLOX

Wilt u snel betaald krijgen voor 
uw prestatie? Kies dan voor  
blockchain.
 
ABN Amro, Havenbedrijf Rotter-
dam, Royal Flora Holland, de TU 
Delft en twaalf andere partijen wer-
ken samen om blockchainkansen in 
de logistiek te ontdekken. Het 2,2 
miljoen euro kostende project richt 
zich op supply chain-fi nanciering, 
voorraadfi nanciering en de circulai-
re economie. 
Blockchaintechnologie kan het lo-
gistieke proces transparanter, effi  ci-
enter en goedkoper maken, zo me-
nen de deelnemers aan de pilots. 
Met één druk op de knop – of zelfs 
automatisch – betaalt bijvoorbeeld 
de bank de leverancier (voorfi nan-
ciering) zodra de goederen zijn ge-
leverd.
Laten we even een gemiddeld logis-
tiek proces in kaart brengen: bij het 
transport van een container zijn 
meer dan tien partijen betrokken, 
van verzender, stuwadoor, douane, 
havenautoriteiten, transporteur, 
ontvanger tot bank. Samen zijn 
deze partijen goed voor meer dan 
dertig documenten, van track & 
trace informatie tot verschepings-
documenten. Als het om het trans-
port van eten gaat, komen daar nog 
documenten van de Keuringsdienst 
van Waarde bij. Alle partijen in de 
keten voegen hun eigen document 
toe. Soms omdat dat moet, soms 
wegens gebrek aan vertrouwen. En 
dan laten we de vele telefoontjes, e-
mails en faxen nog buiten beschou-
wing.

Veilig
Bas van Dijk, adviseur strategic fi -
nance bij Havenbedrijf Rotterdam, 
geeft een voorbeeld van de voorde-
len van blockchain: ‘De scheep-
vaartketen is groot en complex. 
Soms is de kwaliteit van de goede-
ren niet zoals verwacht. Normaliter 
zou je alle papieren of digitale docu-
menten handmatig moeten vergelij-
ken om te kijken wie er eventueel 
geknoeid heeft. De oude waarheid 
kan herschreven worden met een 
nieuwe waarheid. Bij blockchain zie 
je in één oogopslag waar iets is mis-
gegaan.’ (zie kader over blockchain-
technologie)
Track & trace in de logistiek is na-
tuurlijk niet nieuw, dat geldt ook 
voor bijvoorbeeld de douanesyste-
men die al nauwkeurig in beeld 
brengen waar goederen vandaan ko-
men en eventuele ict-systemen die 
bedrijven onderling gebruiken voor 

voorfi nancieren. Zodra de begun-
stigde de digitale vrachtbrief afte-
kent wordt dit signaal direct naar 
het smartcontract gestuurd op de 
blockchain en is de prestatie van de 
vervoerder onafhankelijk getoetst. 
Op dat moment kunnen wij de fac-
tuur van de vervoerder fi nancieren. 

We kopen de factuur eigenlijk in.’

Papierwinkel
Door blockchaintechnologie in te 
zetten tijdens het controleproces 
van containers kan de doorstro-
ming van de lading in de haven fl ink 

verbeteren, aldus Van Dijk. Van de 
36 tot 40 dagen dat containers on-
derweg zijn van Midden-China naar 
Midden-Europa zijn ze ongeveer 30 
dagen in beweging en staan ze 6 tot 
10 dagen stil, berekende het Haven-
bedrijf. De papierwinkel met ver-
schillende documenten speelt hier-
bij een rol. De vertraging ontstaat 
verder onder meer doordat de be-
trokken partijen niet realtime hun 
informatie delen. Als een vrachtwa-
genchauff eur bijvoorbeeld op het 
moment van vertrek uit de binnen-
haven in een andere stad al weet dat 
het schip vertraagd is, kan hij zijn 
logistieke proces nog aanpassen. 
Van Dijk: ‘Stel, goederen moeten 
met haast naar de eindafnemer en je 
weet vooraf al dat ze een dag ver-
traagd zijn. Dan kun je ervoor kie-
zen om voor het eindtransport de 
truck te pakken in plaats van de 
trein.’ Elk uur dat een schip langer 
aan de kade ligt, gaat het om duizen-
den euro’s aan kosten. Op jaarbasis 

informatie-uitwisseling. De partijen 
in de haven delen bovendien al in-
formatie via het Port Community 
System (Portbase).
Volgens Alfred Botterhuis, business 
developer bij ABN Amro komen bij 
het blockchain supply chain-fi nan-
ce project al deze losse elementen 
echter samen. ‘De goederenstroom, 
de documentenstroom en de fi nan-
ciële stroom. Al die losse elementen 
zijn geïntegreerd. Bovendien heb-
ben bedrijven soms angst om infor-
matie te delen, bij blockchain weten 
ze dat het veilig en niet te manipu-
leren is. In onze blockchaintoepas-
sing kan een partij alleen dat deel 
van de informatie inzien dat voor 
die partij relevant is.’
Inzet van blockchaintechnologie 
kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat 
een logistiek proces versneld wordt 
of dat de partijen in de keten eerder 
hun geld hebben. Als de klant ont-
vangt wat is afgesproken (smart 
contracts) en daar digitaal voor te-

kent, dan vertrouwen de computers 
in het netwerk de transactie. De be-
taling kan dan direct worden afge-
wikkeld, zonder tussenkomst van 
andere partijen. Botterhuis: ‘Regu-
lier krijgt een vervoerder pas be-
taald, als hij de goederen heeft afge-
leverd, de factuur heeft verstuurd 

en de verlader de factuur heeft 
goedgekeurd. Maar door het ge-
bruik van de digitale vrachtbrief 
(TransFollow), track & trace en de 
veiligheid van blockchain heb je ei-
genlijk al bewijs van afl evering. Als 
bank kunnen wij de transactie dus 
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Van Daalen Transport in Maasdijk 

heeft in totaal twintig Volvo FH 

500 6x2- bakwagens voor 

geconditioneerd transport 

besteld. Tien trucks worden in het 

najaar afgeleverd, de overige tien 

staan gepland voor 2018. Van 

Daalen Transport is, samen met 

zusterbedrijf Cargoboss, gespecia-

liseerd in internationaal gecondi-

tioneerd groupagetransport van 

met name groenten, fruit, 

bloemen en planten. Het geza-

menlijk wagenpark telt 120 

vrachtwagens. De twintig nieuwe 

bakwagens zullen voornamelijk 

worden ingezet op dagelijkse 

ritten richting Duitsland. De 

trucks zijn voorzien van een 

gekoelde laadbak en milieuvrien-

delijke TRS aggregaatkoeling. 

 

De distributiecentra van Fries-
landCampina in Hoogeveen, 

Heerenveen en Veendam verhui-

zen naar Meppel. Op een perceel 

van 70.000 vierkante meter wordt 

daar een nieuw dc gebouwd. Het 

distributiecentrum komt op 

bedrijventerrein Noord 2 en levert 

voor ongeveer 35 mensen werk op. 

Het centrum gaat zuivelproduc-

ten van de productielocaties in 

Beilen en Meppel opslaan.

A.G. van Geffen Transportbedrijf 
B.V. uit Hedel heeft de primeur. 

Het bedrijf is de eerste in 

Nederland met de nieuwe DAF XF. 

Het betreft een XF 450 FT met 

Space Cab. Het transportbedrijf in 

Hedel heeft 41 eenheden en 65 

man in dienst. De transportwerk-

zaamheden bestaan grotendeels 

uit distributie voor grote lande-

lijke supermarktketens en 

retailorganisaties. De nu gele-

verde XF is de eerste van een order 

die twee nieuwe DAF XF’s en drie 

CF’s omvat. De DAF XF rijdt daarbij 

vooral nationaal tussen distribu-

tiecentra. De CF modellen zitten 

in de meer regionale fi jndistribu-

tie naar winkelvestigingen. 

Het transportbedrijf Euro Mex uit 

Machelen (België) kocht onlangs 

een MAN TGX PerformanceLine 

Edition. Het gaat om een speciale 

uitvoering van de TGX waarvan 

slechts honderd exemplaren 

worden gemaakt. Euro Mex legt 

zich vooral toe op geconditio-

neerd vervoer en op dedicated 

transport of GDP (Good Distribu-

tion Practice), zowel op korte als 

lange afstand. De meeste van de 

opdrachten zijn koeltransporten 

voor de farmaceutische industrie. 

Mammoet Road Cargo ontving 

onlangs de laatste Mercedes-Benz 

Actros 1845 LS uit een order van 

dertig. Dit transportbedrijf uit Ou-

denbosch is gespecialiseerd in 

exceptioneel wegtransport, 

machinetransporten en projectla-

ding. De dertig Actros trucks 

werden, verspreid over een 

periode van ruim twee jaar, 

afgeleverd. Het 49 eenheden 

tellende wagenpark van Mam-

moet Road Cargo bestaat 

voornamelijk uit trucks van 

Mercedes-Benz. Het bedrijf richt 

zich op de Europese markt van 

uitzonderlijk wegtransport, 

machinetransporten en projectla-

ding. In deze nichemarkten 

bepalen afmetingen, gewichten, 

volumes en vooral de limieten en 

de strakke tijdsplanning de 

moeilijkheidsgraad. 

BEDRIJFSNIEUWS

logistiek

kan dus miljoenen bespaard wor-
den.

Sensoren
Dit najaar wordt een proef uitge-
voerd waarbij de technologie wordt 
getest, in samenwerking met Royal 
FloraHolland en TransFollow. Bot-
terhuis: ‘Blockchain is het meest ef-
fi ciënt als er meerdere partijen bij 
betrokken zijn. Maar we beginnen 
de test met verlader, vervoerder en 
wegtransporteur binnen Neder-
land. Later willen we de pilot uit-
breiden, wereldwijd en naar zee-
transport.’ Een zeecontainer kun je 
immers voorzien van sensoren die 
van alles kunnen meten, van tempe-
ratuur tot vochtigheid en locatie. 
‘Door de informatie van deze senso-
ren op de blockchain te plaatsen 
krijgen alle partijen in de waardeke-
ten online realtime inzage in dezelf-
de niet te manipuleren informatie. 
Dit zorgt voor transparantie, ver-
trouwen en effi  ciency.’

U kent blockchaintechnologie 

misschien al van de digitale 

munt bitcoin. Het digitale geld 

wordt beheerd zonder een derde 

partij (bank) maar via een 

blockchain en kan via het 

internet realtime en veilig naar 

andere mensen met een 

bitcoinadres verstuurd worden. 

Vijf jaar geleden bekeken 

overheden en banken de 

technologie nog met argusogen, 

inmiddels verkennen ze zelf de 

mogelijkheden van de block-

chain. Overheden, bedrijven en 

instellingen verwachten veel van 

de technologie. ‘Wat het internet 

deed voor informatie, zal de 

blockchain doen voor transac-

ties’, stelde Ginni Rometty, CEO 

van IBM in juni 2016.

Maar hoe werkt het? Blockchain 

werkt in een netwerk waar de 

deelnemers op aangesloten zijn. 

Complexe handelstransacties 

met veel partijen en documenten 

lenen zich uitstekend voor 

blockchain. Alfred Botterhuis, 

business developer bij ABN Amro, 

legt uit dat heel veel werk dat nu 

nog gedaan wordt door ver-

trouwde derde partijen zoals 

banken, notarissen, kadaster, kan 

worden overgenomen door een 

netwerk van computers. ‘De 

blockchain is een platform van 

computers dat waarde – van 

cryptovaluta tot vastgoed en tot 

overeenkomsten – op een veilige, 

transparante en betrouwbare 

manier opslaat en overdraagt 

zonder de tussenkomst van 

derden.’ Blockchain is een 

decentraal register (grootboek) 

waarin transacties worden 

bijgehouden. Die administratie 

staat niet op één computer maar 

op elke computer die participeert 

in het blockchain netwerk. Zo’n 

netwerk kan uit duizenden of 

enkele computers (‘nodes’) 

bestaan. 

De blockchain ontleent zijn 

betrouwbaarheid aan cryptogra-

fi e en aan de nodes in het 

netwerk. Tijdens een transactie 

vindt er communicatie plaats 

tussen de nodes die de transactie 

verifi ëren. Om een transactie te 

initiëren moet je aan iedereen 

laten zien dat je daartoe ook 

bevoegd bent. Daarom heeft 

iedereen een unieke digitale 

sleutel. Als de gegevens niet 

overeenkomen, wordt de 

transactie geweigerd. Volgens 

Botterhuis is vertrouwen 

verankerd in het systeem: ‘De 

authenticiteit van de documen-

ten is gewaarborgd via eenweg-

communicatie. Ook al wijzig je 

een punt of een komma, dan is 

dat nog zichtbaar. Knoeien met 

de documenten is dus niet 

mogelijk.’ Op deze wijze kunnen 

verschillende soorten transacties 

veilig en transparant worden 

uitgevoerd zonder de tussen-

komst van een vertrouwde derde.

Het onderzoek naar blockchain in 

de logistiek wordt deels gefi nan-

cierd door de overheid via TKI 

Dinalog. Er moeten drie concrete 

user cases uitkomen: op het 

gebied van ketenfi nanciering, 

voorraadfi nanciering en circu-

laire economie. Er zijn zestien 

partners bij het project betrok-

ken: TU Delft, Windesheim, de 

SCF Community, TNO, Centric, 

Exact, ABN Amro, SmartPort, 

Royal FloraHolland, Havenbedrijf 

Rotterdam, FB Basic en Cirmar, 

BeSCOPE Solutions, NBK, Innopay 

en Transfollow. 

Hoe werkt blockchain-
technologie?

MAERSK
Specialisten van Maersk & Royal FloraHolland volgden vanaf 2014 

exportcontainers met rozen van Kenia naar Nederland. Per container 

bleken er tweehonderd interacties tussen meer dan dertig verschil-

lende partijen nodig te zijn om de container van A naar B te krijgen. 

Dit onderzoek was de basis voor de samenwerking met IBM aan een 

blockchainoplossing die het papierwerk rondom containertransport 

digitaliseert. IBM en Maersk gaan onderzoeken hoe zij blockchain-

technologie kunnen inzetten om alle betrokken partijen eenvoudig 

online toegang te geven tot het volledige administratieve transport-

proces, zo kondigden ze in maart 2017 aan.
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16 De Marge

Ronald van de Laar (CEO Sandd) in De Telegraaf.

Ik proef tussen de regels 
door dat de politiek niet 
langer afwijzend staat 
tegen een samengaan 
van Sandd en PostNL.

QUOTE VAN DE WEEK

COLUMN

Louise, de uitbaatster van de Coq Hardi, werd geïnaugureerd 
als burgemeester van Artichaut-les-Bains. Haar voorganger, 
Claude, had haar tijdens een korte plechtigheid in de gemeen-
teraad de driekleurige sjerp omgehangen en er twee zoenen op 
laten volgen. Daarna vroeg hij de raadsleden een applausje te 
geven voor Madame le Maire. Het leidde tot enige discussie, 
want moest het niet la Maire zijn, wilde het lid Jean Dubois, 
een bejaarde varkensfokker, wel eens weten.

Of Monsieur le Maire, opperde Sylvain Leclerc, de laatste 
slager van het dorp. Zo doen ze dat in Engeland, voegde hij er 
aan toe. Een vrouwelijke burgemeester noemen ze daar gewoon 
Lord Mayor, ook al heeft ze overduidelijke bewijzen van het 
tegendeel. Allez, Sylvain, ga je mond spoelen, waarschuwde de 
gemeentesecretaris. Dit neem ik zo niet op in het verslag. De 
kwestie hield de vergadering nog enige tijd bezig, totdat Claude 
voorstelde de nieuwe burgemeester een glas aan te bieden in 
haar eigen Coq Hardi.

Later, tijdens de afwas – Louise hanteerde de borstel en Claude 
de theedoek –, vroeg madame le maire haar grote voorbeeld om 
advies. Wat is er, kind, informeerde Claude. Louise gaf het glas 
van Sylvain een extra boenbeurt en zei: het zijn de plannen van 
de nieuwe regering. Er komen natuurlijk betogingen, bijvoor-
beeld tegen die écotaxe poids lourds, die Parijs nu toch weer 
wil invoeren. Ik heb maar drie agenten om de demonstraties in 
de hand te houden.

Toevallig wel de beste agenten in de Hexagone, merkte Claude 
op. Je kunt trouwens ook Charles, onze trouwe facteur, een 
politiepet opzetten. Je kunt de préfet om assistentie vragen. Je 
kunt de betogers vriendelijk verzoeken het rustig aan te doen. 
Met jouw vrouwelijke charmes... Woest zette Louise het glas 
van Sylvain op de zinc. Claude, zei ze, je bent al net zo’n seksist 
als die mannetjes in de raad.

Claude sloeg een arm om haar schouders. Kom, zo bedoel ik 
het niet. Die écotaxe gaan ze zeker niet heff en op het platte-
land. En als het op betogen aankomt, heb je hier in Artichaut 
hooguit de oude Dubois te duchten, die voor de Mairie komt 
protesteren tegen de hoge belastingen voor de agrarische sec-
tor. Die geef je een pastis en alles is pais en vree. La France, ce 
n’est pas Paris.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Paris est loin 

24 Nederlandse wegver-
voerders zijn samen twaalf 
miljoen gulden kwijt door 
de ineenstorting van de 
Ierse shortsea-vervoerder 
Bell Lines. D. Werter van 
het Rotterdamse regiokan-
toor van TLN heeft alle 
hoop opgegeven dat de 
vervoerders nog iets van 
hun geld terugzien. Hij 
sluit niet uit dat Bell ande-
re bedrijven in zijn val zal 
meesleuren.
Stuwadoors ECT en Deka hebben 
laten weten dat ze de gloednieuwe 
terminal van Bell in Rotterdam wil-
len voortzetten. Het Gemeentelijk 
Havenbedrijf speelt daarin een be-
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Enorme strop door Bell-debacle
5 juli 1997

wijst erop dat de overname 
nog lang niet zeker is. Vol-
gens hem is het de bedoe-
ling dat Deka zijn huidige 
pakket van ruim honderd-
duizend containers van 
onder meer OPDR en Sea-
wheel overhevelt naar de 
Bell-terminal, waardoor 
het volume zou groeien tot 
350.000 containers. ‘Daar-
mee is de terminal uitste-
kend gevuld.’

24 Wegvervoerders hebben onder-
tussen in Ierland een advocaat in de 
arm genomen en hopen op een 
overname van de hele Bell-groep, 
die  al sinds februari uitstel van be-
taling heeft. 

middelende rol, enerzijds omdat 
het ruim twintig miljoen in de ter-
minal heeft geïnvesteerd en ander-
zijds omdat het de ladingstromen 
voor Rotterdam veilig wil stellen. 
Bestuurslid Bosselaer van ECT 

werken. Zo hebben  de havens in de 
Hamburg-Le Havre range hun capa-
citeit gebundeld en ondergebracht 
in één gezamenlijke havenautori-
teit, LHARHPA. Die zal om de klan-
dizie van MMCCAACA te behouden 
direct een vast haventarief vaststel-
len, waarschijnlijk van zo’n 5 dollar 
per teu. 
De Wereldbank zal becijferen dat 
rederijen erin zijn geslaagd om de 
transportkosten te verlagen tot 
0,001% van de uiteindeljike ver-
koopwaarde van de goederen. 
Met een totale capaciteit van 5 mil-
jard teu weet de sector voor het 
eerst sinds jaren weer een indruk-
wekkende  bezettingsgraad van 2% 
te realiseren. Economen verwach-
ten dat de toevoeging van nog meer 
capaciteit voor een verdere toena-
me in het ladingaanbod zal zorgen. 

TOBIAS PIEFFERS

De volgende consolidatieslag in 
de containervaart zal door ver-
schillende sectoren heen breken.  
Reders, retailers en banken gaan 
nauw samenwerken. Professor 
Jean-Paul Rodrigue van de parti-
culiere Hofstra University (New 
York) schreef een satirische toe-
komstvoorspelling op LinkedIn. 
   
Op termijn verwacht Rodrigue de 
oprichting van de Maersk-MSC-
CMA-CGM-Amazon-Alibaba-Citi-
bank-Allianz containerrederij, ook 
wel MMCCAACA. Dankzij de fi nan-
ciële slagkracht en de gegarandeer-
de volumes van bepaalde aandeel-
houders zal een nieuw type 
containerschip worden geintrodu-
ceerd, de Mariana Max Class, die 

350.000 tot 400.000 teu kan ver-
voeren, afhankelijk van de bela-
dingsgraad. Met dit nieuwe schip 
willen de directieleden waarde voor 
hun klanten creëren door de trans-
portkosten met 20% te verlagen, 
van vijf naar vier cent.
Om een regelmatige frequentie van 
eens per 90 dagen te garanderen zal 
MMCCAACA bij de VN lobbyen om 
enkele delen van de Pacifi sche en 
Atlantische Oceaan te baggeren tot 
de Mariana Trog-standaard. De ef-
fecten daarvan op de tectonische 
platen zullen gering zijn. Verder zal 
de Chinese Republiek van Nicara-
gua zijn kanaal opnieuw moeten 
verbreden, ook al wordt er nu al be-
twijfeld of het land daarvoor nog 
voldoende oppervlakte heeft. 
Om de megarederijen te accommo-
deren zijn ook havens gaan samen-

SATIRE  Reders, banken en retailers slaan handen ineen

‘Een indrukwekkende bezettingsgraad van 2%.’ Beeldbewerking: NT

Alliantiedoorbraak

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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