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NIEUWE REGERING  Twee miljard extra voor infrastructuur

FOLKERT NICOLAI

De logistieke sector verzet zich 
tegen de kilometerheffi  ng die de 
nieuwe coalitie in petto heeft 
voor alleen het vrachtvervoer.

De kilometerheffi  ng gaat het weg-
vervoer 850 miljoen euro kosten, 
verwacht Transport en Logistiek 
Nederland (TLN). De heffi  ng heeft 
volgens de organisatie nauwelijks 
eff ect op de duurzaamheid van het 
wegverkeer en evenmin op de fi les.
De coalitie van VVD, CDA, D66 en 
ChristenUnie, die zich deze week in 
Den Haag presenteerde, wil voor 
vrachtvervoer een kilometerheffi  ng 
invoeren naar Duits en Belgisch 
voorbeeld. In ruil wordt de motor-
rijtuigenbelasting voor vrachtauto’s 

cordlengte duurde, haar plannen be-
kend. De coalitie beschikt zowel in 
de Tweede als de Eerste Kamer over 
een nipte meerderheid van één zetel. 
Rutte III presenteerde zich volgens 
Alexander Pechtold als het ‘groenste 
kabinet ooit’. Het zal snel één kolen-
centrale sluiten en wil in 2030 de 
CO2-uitstoot met bijna de helft te-
rugbrengen. Het voert een ‘vliegtaks’ 
in om de luchtvaart te dwingen scho-
ner te worden.
In de komende regeringsperiode 
worden verder proeven genomen 
met ‘autonome’ voertuigen. Spits-
stroken worden vaker opengesteld 
voor het verkeer om fi les te bestrij-
den en het kabinet belooft een snel-
le aanpak van postbusbedrijven om 
de sociale dumping in het wegver-
voer tegen te gaan.

to’s. Verladers- en exporteursver-
eniging Evofenedex sluit zich 
hierbij aan. Deze ziet niets in een 
trucktol en wil ‘rekeningrijden voor 
alle voertuigen bespreekbaar ma-
ken’. Koninklijk Nederlands Ver-
voer (KNV) daarentegen, dat tegen-
woordig geen wegvervoerders meer 
vertegenwoordigt, zegt juist ‘blij’ te 
zijn met de Maut.
Positief zijn de organisaties over de 
twee miljard extra die het komende 
kabinet Rutte III wil uittrekken 
voor de infrastructuur. Evofenedex 
vraagt zich wel af of dit voldoende 
zal zijn. Alleen al het onderhoud van 
bestaande wegen, vaarwegen en het 
spoor komt volgens de organisatie 
jaarlijks een half miljard te kort.
De nieuwe coalitie maakte deze 
week na een informatie die een re-

verlaagd en worden de opbrengsten 
van de heffi  ng besteed aan subsidies 
voor innovatie en verduurzaming in 
de branche.
TLN-voorzitter Arthur van Dijk 
spreekt van een ‘sigaar uit eigen 
doos’. Het plan, inclusief de com-
pensatie door fi scale lastenverlich-
ting, ‘klinkt sympathiek’. Maar de 
lasten voor een gemiddelde wegver-
voerder worden er wel met 4% door 
verhoogd, terwijl veel bedrijven aan 
een rendement van 2% of minder 
komen. Voor de fi les op de weg 
heeft de trucktol ook geen beteke-
nis, zegt Van Dijk. Er rijden in Ne-
derland acht miljoen personenau-
to’s en slechts 130.000 trucks.
TLN wil snel met de nieuwe coalitie 
praten over het plan voor een kilo-
meterheffi  ng alleen voor vrachtau-

De kilometerheffing die de vier partijleiders afspraken, ligt al meteen onder vuur. Foto: ANP

Wegvervoer fel tegen
tol voor alleen trucks

De Tweede Kamer heeft in meer-

derheid deze week voor een 

CDA-motie gestemd om niet 

mainportgebonden vrachtvluch-

ten op Schiphol ruimte te geven 

op Maastricht Aachen Airport 

(MAA). Verder willen de Ka-

merleden een beter hergebruik 

van niet benutte slots waar de 

vrachtsector van kan profi te-

reren. Een motie van de SP om 

deze winter met het oog op de 

slotschaarste en het verlies aan 

vrachtvluchten specifi ek ruimte 

toe te wijzen aan vrachtvliegtui-

gen haalde het niet. Alle partijen 

in de nieuwe regeringscoalitie 

stemden tegen het voorstel. 

Tweede Kamer voor 
meer vracht op MAA
VRACHTVLUCHTEN

Met een 

paar simpele 

maatrege-

len kan de 

binnenvaart 

het energieverbruik met wel 

45% terugbrengen: langzamer 

varen, optimaal onderhoud en 

een betere reisplanning. De 

Europese binnenvaartclub CCR 

heeft dit becijferd. Genoemde 

maatregelen zijn veel effec-

tiever dan varen op LNG. Dat 

verlaagt weliswaar de uitstoot 

van stikstofoxiden en fi jnstof, 

maar niet die van kooldioxide.

45
Binnenvaart moet 
langzamer varen 

Rolls-Royce gaat samenwerken 

met Google om zijn software 

voor zelfvarende schepen te 

verbeteren. De Britten gaan 

de Cloud Machine Learning 

Engine gebruiken. Die spit met 

zelfl erende algoritmen ber-

gen data door om patronen te 

herkennen en voorspellingen te 

doen. Het systeem is gebaseerd 

op dat van Siri, het spraakher-

kenningssysteem van Google. 

Rolls-Royce wil vooral de anti-

aanvaringssoftware verbeteren 

en gaat het systeem voeden 

met radar- en AIS-gegevens.

Rolls-Royce in zee 
met Google
ZELFVAREND

Invoering ERTMS 
kost 5 miljard

Expediteurs: 
meer lading, 
niet meer geld

Spookhaven in 
Noord-Duitsland
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‘Staar je niet 
blind op mooie 
volumes’
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DOSSIER

COMMENTAAR

Vertrouwen in de toekomst. Dat is het motto van het nieuwe 
kabinet, dat over goed een week samen met de koning zal po-
seren voor de offi  ciële regeringsfoto. Het is uit logisch oogpunt 
een raar motto. Kun je immers vertrouwen in het verleden heb-
ben? Maar vooruit, we zullen het er de komende vier jaar mee 
moeten doen en ‘vertrouwen in de toekomst’ klinkt in elk geval 
opmonterend.

Zoveel wordt uit de coalitieplannen duidelijk: de gemiddelde 
Nederlander gaat er per saldo fi scaal op vooruit. Een modaal 
huishouden houdt maandelijks een paar tientjes aan Rutte III 
over. Wel moet oma, met alleen haar AOW’tje, straks geen 6, 
maar 9% btw betalen voor haar tas met boodschappen. Ze is 
ook meer kwijt aan haar permanentje. Dat zal haar, eenmaal 
weer thuisgekomen, niet spontaan in het Wilhelmus doen 
uitbarsten.

Voor wegen, vaarwegen en openbaar vervoer wordt 2 miljard 
euro extra uitgetrokken. Dat is mooi, maar volstrekt ondui-
delijk is nog waar deze pot met geld precies aan wordt be-
steed. Goed nieuws is er voor het midden- en kleinbedrijf: de 
loondoorbetaling bij ziekte van een werknemer wordt terug-
gebracht tot één jaar. Voor het hele bedrijfsleven is de verlaging 
van de dividendbelasting een opsteker.

Tegelijk komt er een ‘Klimaatwet’, op grond waarvan bedrijven 
die hun CO2-uitstoot niet onder controle weten te brengen, 
voortaan juridisch kunnen worden aangepakt. En, o ja, we voe-
ren een kilometerheffi  ng in die alleen voor het vrachtverkeer 
geldt. De tarieven zullen zonder twijfel aankoppelen bij die in 
Duitsland en België, zodat een vrachtauto per gereden kilome-
ter ruim een dubbeltje aan de schatkist afdraagt.

De meest komische bepaling in het coalitieakkoord van VVD, 
D66, CDA en ChristenUnie is misschien – hier baseer ik me op 
een ANP-analyse – dat schoolkinderen straks in de klas niet 
alleen een paar coupletten van het nationale volkslied moeten 
zingen, maar ook eens een bezoek aan de Tweede Kamer en 
aan het Rijksmuseum moeten brengen. Waarom niet ook aan 
de Eerste Kamer? Waarom niet ook aan het Stedelijk, het Van 
Gogh-museum, het Van Abbe-museum, het Anne Frankhuis, 
Teylers Museum, het Boijmans Van Beuningen, het Concertge-
bouw, de Koninklijke Schouwburg en al die andere cultuurtem-
pels in ons land die de afgelopen decennia door de staat zijn 
uitgeknepen door te bezuinigen op hun subsidies?

Vertrouwen in de toekomst. Holle woorden.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Holle woorden
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Verduurzaming 

brengt forse 

investeringen 

met zich mee.

Bart Banning: ‘Je moet wetgeving vóór 

willen zijn.’

Kostas Mamalingkas: ‘Modernisering is 

tijdens de crisis blijven liggen.’

INTERVIEW  BART BANNING EN KOSTAS MAMALINGKAS, ABN AMRO

MELS DEES

De economie draait op volle toe-
ren, maar in de logistiek weet niet 
iedereen ervan te profi teren. De 
sectorbankiers van ABN Amro ge-
ven een analyse. 

Economisch gezien gaat het goed in 
Nederland. ‘Het tij is gekeerd, we 
merken dat het aan alle kanten be-
ter gaat, ook in de logistiek’, meldt 
Bart Banning, Sector Banker Trans-
port & Logistiek bij ABN Amro. Het 
beeld behoeft wel enige nuancering. 
‘Als je dieper kijkt binnen de ver-
schillende niches, dan zie je in elke 
subsector dat er naast vele kansen 
ook nieuwe uitdagingen zijn die 
aandacht behoeven.’
Zijn collega Kostas Mamalingkas, 
Sectordirecteur Transport & Logis-
tiek Nederland, geeft een voor-
beeld: ‘Als je naar het wegtransport 
kijkt, dan is het beeld diff uus. Trans-
port en Logistiek Nederland (TLN) 
meldt de beste resultaten in 6 à 7 
jaar tijd, maar we moeten ons niet 
blindstaren op mooie vervoersstro-
men alleen, want onderliggend is in 
de sector veel aan de hand.’ Mama-
lingkas benoemt onder meer digita-
lisering en andere noodzakelijke in-
novaties. ‘Modernisering bleef 
tijdens de crisis liggen, maar moet 
opgepakt worden. Ondernemen op 
basis van volume is niet voldoende 
meer.’

Transitie
Een onderwerp dat actueel is, is de 
ontwikkeling van duurzame stads-
distributie, weet Banning. ‘Er zijn 
beslist geschikte oplossingen, maar 
die zijn pas succesvol als ze breed 
gedeeld worden, dus niet als elke 
gemeente zelf regelgeving optuigt.’ 
Mamalingkas ziet meer uitdagin-
gen. ‘Het wegtransport had tot voor 
kort genoeg personeel, maar heeft 
nu echt problemen bij het vinden 
van geschikte medewerkers. Dat 
heeft een prijsopdrijvend eff ect. 
Nog los van het feit dat de kwaliteit 
van medewerkers omhoog moet.’
ABN Amro is niet alleen actief in het 
wegtransport. Ook een sector als 
shortsea wordt nauwlettend ge-
volgd. Banning: ‘Als je naar de short-
sea kijkt, dan zie je bij de traditione-
le off shore, dus de activiteiten die 
gerelateerd zijn aan olie- en gaswin-
ning, echt wel problemen. Dit on-
danks de goede economie. Off shore 
wind is booming, maar off shore olie 
is dramatisch.’ 
Wat voor alle logistieke activiteiten 
geldt, is dat de sector in transitie is. 
Mamalingkas neemt de binnenvaart 
als voorbeeld. ‘De binnenvaart is ge-
voelig voor externe omstandighe-
den, denk aan laag water, of geblok-
keerde sluizen. Maar los van die 
traditionele volatiliteit is het ook 
een sector in transitie.’ De twee 
bankiers onderkennen natuurlijk 
dat de binnenvaart duurzamer is 
dan wegvervoer, maar daarmee 

kunnen de schepen zélf ook nog 
winnen aan duurzaamheid. ‘Dat zie 
je nu gebeuren’, weet Mamalingkas, 
‘LNG vindt zijn weg als brandstof 
en ook de eerste elektrische sche-
pen komen in de vaart.’ Banning 
concludeert dat zowel shortsea als 
binnenvaart verder zullen moeten 
verduurzamen. ‘Er is een grote op-
gave voor de scheepvaart.  Er wor-
den kleine, maar belangrijke stap-
pen gezet. De markt moet echter 
accepteren dat verduurzaming door 
innovatie niet enkel meerwaarde, 
maar ook een meerprijs heeft.’

Uitdaging
Vanuit het perspectief van fi nancie-
ring, uiteindelijk een belangrijk the-
ma voor een bank, is bij die verduur-
zaming sprake van een spagaat. 
Banning: ‘Naast de nieuwe busi-
nesscase zien we dat de technologi-
sche ontwikkeling heel snel gaat; 

anderzijds heeft het schip dat uit-
eindelijk wordt gebouwd een le-
vensduur van decennia. Die twee ui-
tersten moet je met elkaar in 
verbinding brengen. Dat is, en niet 
alleen in de scheepvaart, de uitda-
ging die ook op het bord ligt bij ban-
kiers.’ Ook de bankier wil de nieuwe 
technologie graag ondersteunen, en 
de volgende stap maken in duur-
zaamheid. Er is immers niemand in 
Europa die nog zegt zich geen zor-
gen te maken over het klimaat of de 
uitstoot van CO2 en zwavel. Mama-
lingkas: ‘De sector kan dat echter 
niet alleen, ook wij als fi nancier 
moeten meedenken.’ 
 
Regelgeving
Verduurzaming is overigens al lang 
niet meer vrijblijvend. Van terminal 
tot schip, van vrachtwagen tot bin-
nenvaart worden steeds vaker in 
wetgeving duurzaamheidseisen 
vastgesteld. Ook hier is het belang-
rijk te anticiperen, gezien de lange 
levensduur van de assets waarin ge-
investeerd wordt. Banning: ‘Je moet 
wetgeving vóór willen zijn en dat 
lukt eigenlijk alleen als je bij innova-

ties nauw samenwerkt met alle 
partners in de keten. Natuurlijk, 
voor de transitie heb je een fi nan-
cier nodig, maar de verlader moet 
ook zakelijk willen participeren, zo-
dat zijn duurzaamheidsdoelstelling 
in partnership gehaald kan worden.’ 
Mamalingkas vult direct aan: ‘Het 
gebeurt gelukkig vaak dat de keten-
partners ook investeren. Een bin-
nenvaartschipper of een shortsea-
bedrijf met een of twee schepen kan 
die investeringen niet alleen dra-
gen, dat is een opdracht aan de hele 
keten.’
Daarbij is het goed te weten dat ook 
de Europese Investerings Bank 
(EIB) gelden heeft gereserveerd 
voor verduurzaming, met name in 
de shortsea-sector – en daar spelen 
de fi nanciers op in. 
Dit geldt overigens niet alleen voor 
nieuwbouw, maar ook bij het ver-
duurzamen van bestaande schepen, 
die deels wordt afgedwongen door 
nieuwe regelgeving omtrent bal-
lastwater of ontzwavelen. ‘Verduur-
zaming van de vloot zal forse inves-
teringen met zich meebrengen’, 
zegt Mamalingkas. Als de EIB daar 
een stuk van garandeert en wij als 
bank het andere stuk mogelijk ma-
ken, dan kunnen we die verduurza-
ming in de logistiek realiseren. 

‘Niet blindstaren op 
mooie volumes’
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BOW laat oog 
vallen op Eemshaven 

Haven van Gent 
stevent af op jaarrecord

‘Ecocombi vermindert 
CO2-uitstoot met 11%’

‘Hyperloop biedt 
kansen voor Nederland’ 

OFFSHORE WIND
De Vlissingse BOW-terminal, 

gespecialiseerd in offshore wind 

dienstverlening, opent mogelijk 

een tweede terminal in de 

Groningse Eemshaven. Het 

bedrijf, onderdeel van de 

Kloosterboer-groep, heeft het 

oog laten vallen op een stuk 

grond van 27 hectare met een 

kade van 220 meter aan zestien 

meter diep water. BOW en 

Groningen Seaports onderte-

kenden een intentieverklaring 

voor de ontwikkeling van een 

moderne offshore hub.

OVERSLAG
Net als vorig jaar bereikt de 

haven van Gent over de eerste 

negen maanden het hoogste 

peil ooit in goederenoverslag. 

Dit is vooral te danken aan de 

zeevaart, al overstijgt ook de 

binnenvaart het niveau van 

2016. Vermoedelijk zal Gent 2017 

net als 2016 afsluiten met een 

nieuw jaarrecord. Dat kan zelfs 

al eind november zover zijn. Het 

totale goederenverkeer komt uit 

op een stijging met 9%.

WEGVERVOER
De ecocombi, de 25,25 meter 

lange vrachtautocombinatie, 

heeft een gunstige invloed op 

het milieu. Bij vervoer met 

ecocombi’s wordt de uitstoot 

van CO2 met 11% verminderd. 

Dat heeft een onderzoek van de 

bureaus Prognos en Thinkstep 

uitgewezen. De studie werd 

uitgevoerd in opdracht van 

Daimler en de milieudienst van 

de Duitse deelstaat Baden-

Württemberg.

INFRASTRUCTUUR
Voor een testtraject van een 

hyperloop zijn in Nederland 

volop mogelijkheden. Dat heeft 

minister Schultz (Infrastructuur) 

de Tweede Kamer laten weten. 

De hyperloop moet in de 

toekomst reizigers en goederen 

met een snelheid tot 1.200 

kilometer per uur door een 

vacuümbuis vervoeren tussen 

Amsterdam, Rotterdam, 

Eindhoven, Den Bosch, 

Arnhem en Lelystad. 

KORT

palletplaatsen. STEF legt meer de 
nadruk op Midden- en Zuid-Euro-
pa, met 47 koel- en vrieshuizen in 
Frankrijk, België, Nederland, Span-
je, Portugal, Zwitserland en Italië, 
waar capaciteit is voor 650.000 pal-
lets. De twee samen hebben 82 ves-
tigingen met een capaciteit van 
ruim 1,3 miljoen palletplaatsen.

Speksnijder
De samenwerking van STEF en 
Nordfrost past in de concentratie in 
de Europese voedingsmiddelenlo-
gistiek. STEF versterkte zich eerder 
al in de Benelux, door onder meer 
de overname van het Nederlandse 
Speksnijder. Nordfrost opent begin 
volgend jaar een koel- en vrieshuis 
in de containerhaven van Wilhelms-
haven. 

FOLKERT NICOLAI

Het Franse STEF en het Duitse 
Nordfrost werken sinds een jaar 
nauw samen in de koel- en vrieslo-
gistiek en meten de prille samen-
werking breed uit deze week op 
de internationale beurs Anuga 
voor levensmiddelen. 

De twee specialisten behoren tot de 
grootste Europese bedrijven in de 
opslag en het vervoer van gekoelde 
en diepgevroren levensmiddelen. 
Daarnaast vullen zij elkaar geogra-
fi sch in Europa goed aan. Nordfrost 
beschikt over 35 koel- en vrieshui-
zen in Duitsland, Scandinavië, Oos-
tenrijk, Zwitserland, de Benelux, 
het Verenigd Koninkrijk, Italië en 
Oost-Europa, met in totaal 680.000 

tium van particuliere investeerders 
waaronder projectontwikkelaar 
Vanke en Hillhouse Capital Ma-
nagement de meerderheid van  de 
aandelen hebben overgenomen. 
Het Singaporese staatsfonds GIC is 
nog wel de grootste aandeelhouder.
Gazeley bezit in Europa rond de 1,6 
miljoen vierkante meter aan loods-
oppervlakte. Zo’n 98% daarvan is 
verhuurd. Ruim 57% van het vast-
goedaanbod is in Groot-Brittannië, 
terwijl Duitsland (25%) en Frankrijk 
(14%) op grote afstand volgen. Ne-
derland heeft een ondergeschikte 
rol in de warehouse-activiteiten van 
Gazeley. Slechts 4% van het logistie-
ke vastgoed staat in Nederland. 
GLP kijkt vooral naar de sterk groei-
ende e-commerce markt en was in 
Europa nog niet actief. JV

Global Logistics Properties 
(GLP) heeft de Europese logistie-
ke activiteiten van Gazeley over-
genomen.

GLP, met hoofdkantoor in Singa-
pore,  telt een bedrag van 2,4 miljard  
euro neer voor de magazijnen van 
Gazeley in Europa. 
De verkopende partij is het Canade-
se vastgoedfonds Brookfi eld Asset 
Management dat Gazeley nog geen 
vier jaar geleden kocht van Dubai 
World. Het was de bedoeling van de 
Canadezen om in de Europese Unie 
sterk te expanderen, maar van die 
ambitie is niet veel terechtgeko-
men. 
GLP, de grootste aanbieder van wa-
rehouses in Azië,  zit in een privati-
seringsproces, waarbij een consor-

STEF EN NORDFROST GAZELEY VERKOCHT

Koelgiganten vieren 
partnership op beurs

Mega-overname in 
contractlogistiek

Weg is weg. We komen niet meer 

terug op Schiphol met die vluchten.

Oostende Airport, stelt Van Keulen. 
Ook heeft AirBridgeCargo gekeken 
naar Maastricht Aachen Airport 
(MAA), maar er waren grote vraag-
tekens over voldoende afhande-
lingscapaciteit en de lengte van de 
landingsbaan. ‘We komen altijd vol 

aan en gaan er ook weer vol uit en 
dan levert de baan restricties op. 
Daarnaast is de tweede vrachtloods 
van MAA pas volgend jaar klaar. Zo 
lang kunnen wij niet wachten.’
Eerder heeft Singapore Airlines 

Cargo op Schiphol aangegeven de 
helft van de bestaande vrachtvluch-
ten op Schiphol naar Brussels Air-
port te verplaatsen. Daardoor ver-
liest Schiphol nog eens vijf vluchten 
in de week. Suparna Airlines (het 
oude Yangtze River Express) ver-
plaatst de meeste vluchten naar het 
Duitse Hahn Airport. 
Het is nog niet precies duidelijk  
wat de andere gedupeerde vracht-
vervoerders zoals Emirates Sky-
Cargo en het Amerikaanse Kalitta 
Airways gaan doen. De laatste 
maatschappij zou wel naar MAA 
kijken, terwijl Emirates deze week 
aankondigde de strategische ope-
rationele samenwerking met Car-
golux tussen Luxemburg en Dubai 
te zullen versterken met een co-
deshare  partnership. Dat duidt 
erop dat Emirates Schiphol ver-
ruilt voor Luxemburg.

JOHN VERSLEIJEN

AirBridgeCargo Airlines ver-
plaatst bijna 60% van zijn vracht-
vluchten van Schiphol naar het 
Belgische Liège Airport. Dat is 
meer dan eerder verwacht en een 
klap voor de Nederlandse main-
port.
 
De Russische vrachtmaatschappij is 
met 23 vrachtvluchten in de week de 
grootste buitenlandse operator van 
vrachtvluchten op Schiphol. Twaalf 
daarvan worden verplaatst naar 
Luik, waar nu ook het zwaartepunt 
van de vrachtoperatie van Air-
BridgeCargo Airlines komt te liggen 
in West-Europa. Schiphol behoudt 
er nog tien en zakt in het Europese 
vrachtnetwerk van de Russen naar 
een derde plek qua  omvang.
De maatregel van de Russen is een 
direct gevolg van de slotschaarste 
op de Nederlandse luchthaven 
waardoor een aantal vrachtmaat-
schappijen tot hun grote verrassing 
hun oude slotrechten op de lucht-
haven door een verscherpte hand-
having van de regels hebben verlo-
ren. Daardoor kreeg AirBridgeCargo 
nog maar dertien vluchten in de 
week toegewezen dit najaar.
Het hoofdkantoor van de Russische 
vrachtmaatschappij had vorige 
week vrijdag een ultimatum gesteld 
aan het ministerie van Infrastruc-
tuur, waarin werd opgeroepen een 
garantie te geven voor het behoud 
van zeker 22  vluchten in de week op 
Schiphol voor het komend winter-
seizoen. Indien dat niet gebeurde 
zou AirBridgeCargo de vrachtvluch-
ten op Schiphol grotendeels naar 
het buitenland verplaatsen. ‘En weg 
is weg. We komen  dan niet op ter-
mijn terug met die vluchten op 
Schiphol’, aldus landenmanager 
Henk-Jan van Keulen van AirBridge-
Cargo Airlines. 
Het ultimatum werd uiteindelijk 
verlengd tot dinsdagochtend 10 ok-

tober. Den Haag werd toen gecon-
fronteerd met een persbericht uit 
Londen waarin AirBridgeCargo 
aankondigde naar Luik te gaan zon-
der overigens maar een keer Schip-
hol of de vastgelopen gesprekken in 
Nederland te noemen.

AirBridgeCargo zegt met Luik te 
kiezen voor een luchthaven in West- 
Europa waar geen geluids- en nacht-
restricties gelden. Daarom vielen 
andere alternatieven voor Schiphol 
ook af, zoals Brussels Airport en 

AirbridgeCargo kiest met Luik voor een luchthaven zonder restricties. Een signaal aan Schiphol en de politiek. Foto: AirBridgeCargo

AIRBRIDGECARGO  Twaalf vrachtvluchten in de week verkassen naar Luik, nog tien over

Vrachtexodus op Schiphol
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CONGRES

DE NIEUWE ZIJDEROUTE

Sinds 2015 investeert de Chinese staat grootschalig in het One Belt, One Road (OBOR)-project. Dit immense netwerk 

van spoor-, auto- en waterwegen, havens, vliegvelden, bruggen en pijpleidingen is beter bekend als de Nieuwe Zijderoute. 

Inmiddels verplaatsen veel Europese transport- en logistieke aanbieders hun goederen via deze verbinding.

Het CONGRES DE NIEUWE ZIJDEROUTE leert u waar nieuwe kansen liggen. In een middag wordt u geïnformeerd over de (nieuwe)

corridors, de risico's en de betrouwbaarheid van de huidige verbindingen. Daarnaast ontmoet u medeprofessionals zoals verladers, 

vervoerders, spoorexploitanten en logistiek dienstverleners. Naar goed gebruik praten we na afl oop na tijdens de netwerkborrel. 

WWW.CONGRESZIJDEROUTE.NL
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OPENING DOOR DAGVOORZITTER DIETER TROUBLEYN

KEYNOTE: INZETTEN OP DE ZIJDEROUTE
Karl Gheysen, KZT Express

OBOR: GEOGRAFISCHE DOORLOOP: DE ROUTES, VOLUMES EN AMBITIES
Theo Notteboom, researchprofessor aan Shanghai Maritime University
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Guojin Liu, Port of Antwerp
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Brussel eist 250 miljoen 
euro terug van Amazon

Beveiligde truckparking 
Hazeldonk geopend 

Noord-Limburg weer 
beste hub Nederland

FNV: speciale belasting 
op robotisering

STAATSSTEUN
Internetwinkel Amazon krijgt 

een navordering van een kwart 

miljard euro van EU-commissa-

ris Margrethe Vestager (Mede-

dinging). Ze eist dat EU-lidstaat 

Luxemburg, waar Amazon het 

hoofdkantoor heeft in Europa, 

dit bedrag plus rente terugvor-

dert van de Amerikanen. 

Volgens Vestager ontving 

Amazon illegale staatssteun van 

het Groothertogdom door een 

gunstige belastingdeal uit 2003, 

die in 2011 nog eens werd 

verlengd.

WEGVERVOER
De beveiligde truckparking op 

industrieterrein Hazeldonk is 

geopend. Hier kunnen ongeveer 

tweehonderd vrachtwagen-

chauffeurs veilig overnachten. 

De parking voorziet in een 

behoefte. Er rijden in Nederland 

steeds meer buitenlandse 

chauffeurs die ergens moeten 

overnachten. Daarnaast wordt 

steeds strenger gecontroleerd 

op het naleven van rust- en 

rijtijden van chauffeurs. 

LOGISTIEK
Voor de tweede keer op rij is 

Noord-Limburg uitgeroepen tot 

beste logistieke draaischijf in 

Nederland. Op de tweede plaats 

van de lijst van vastgoedmake-

laar JLL eindigde Utrecht en 

derde werd Zuidoost-Brabant, 

Utrecht steeg op de ranglijst 

liefst zes plaatsen. De Domstad 

wordt vooral gezien als aantrek-

kelijke locatie voor stadsdistri-

butie. De regio Rijnmond 

scoorde ook goed. 

LOGISTIEK
De FNV wil dat een speciale be-

lasting wordt ingevoerd voor 

bedrijven die zwaar investeren 

in automatisering en robotise-

ring van hun warehouses. De 

opbrengst moet in een fonds 

worden gestort waaruit de om-

scholing wordt gefi nancierd van 

werknemers die door robots 

worden vervangen. De hoogte 

van de belasting moet worden 

bepaald aan de hand van de 

productiviteitsstijging.

KORT

MARIEKE VAN GOMPEL

Spoorbeheerder ProRail wordt 
omgevormd tot een zelfstandig 
bestuursorgaan met eigen rechts-
persoonlijkheid (zbo). Dat staat 
in het regeerakkoord van VVD, 
CDA, D66 en ChristenUnie. 

De spoorbeheerder komt daarmee 
weer rechtstreeks onder het minis-
terie van I en M. ProRail is nu nog 
een besloten vennootschap met een 
eigen raad van commissarissen. 
Staatssecretaris Dijksma stuurde 
vorig jaar al aan op de omvorming 
tot zbo, maar de Tweede Kamer wil-
de eerst een grondig onderzoek 
naar de gevolgen van de structuur-
wijziging.
ProRail zegt in een reactie op het re-

geerakkoord dat de omvorming 
‘niet over één nacht ijs gaat’ en de 
‘grootst mogelijke zorgvuldigheid’ 
vraagt. Voor die operatie moet de 
Spoorwegwet worden aangepast. 
De spoorbeheerder vindt ‘dat de 
stakeholders goed moeten worden 
meegenomen in het proces’. De or-
ganisatie wijst er ook op dat de pres-
taties zijn verbeterd.
Het nieuwe kabinet wil verder het 
gebruik van stillere goederentrei-
nen en de Betuweroute stimuleren 
om overlast langs andere routes zo-
veel mogelijk te beperken. Ook wil 
de nieuwe regering de gebruikers-
vergoeding in de pas laten lopen 
met die in de buurlanden. Duitsland 
kondigde onlangs plannen aan om 
de tarieven voor het gebruik van het 
spoor te halveren.

FOLKERT NICOLAI

Het Poolse OT Logistics verzorgt 
de komende zeven jaar de totale 
overslag in de haven van het 
Kroatische Rijeka aan de Adriati-
sche kust. 

De logistieke dienstverlener wil zijn 
belang in deze haven op termijn uit-
breiden tot 50% plus één aandeel. 
Een precies tijdspad is daarbij nog 
niet aangegeven 
Rijeka geldt als een grote concur-
rent van onder meer de Sloveense 
haven van Koper en die in het Itali-
aanse Triëst. Deze havens zien zich 
als de belangrijke alternatieven 
voor de Noordwest-Europese ha-
vens in de containeroverslag van
lading met zuidelijke en oostelijke 

bestemmingen in Europa.
OT Logistics heeft zijn belang in het 
plaatselijke havenbedrijf Luka Rije-
ka inmiddels uitgebreid van 20,81% 
naar 32,56%. De andere aandeelhou-
ders zijn Allianz ZB, de Kroatische 
dochter van de Duitse verzekeraar, 
en de bank ERSTE.

Internationaliseren
Topman Zbigniew Nowik van OT 
Logistics ziet goede internationale 
groeikansen voor de Kroatische ha-
ven, die nu nog vooral een regionaal 
belang dient. Rijeka moet volgens 
hem een veel grotere rol gaan spe-
len voor de in- en uitvoer van Mid-
den- en Oost-Europa, waaronder 
Polen. Daarom wil hij zijn minder-
heidsbelang uitbreiden naar een 
controlerend meerderheidsbelang.

REGEERAKKOORD CONTAINEROVERSLAG

ProRail komt weer 
onder ministerie

OT wil meerderheid 
in haven van Rijeka

De omslag is vooral te danken aan de 

elektrifi cering van het spoornet.

het met 1,8 gram 200 keer slechter, 
maar een vrachtwagen met opleg-
ger van 30 ton komt op slechts 0,3 
gram uit. Bij de binnenvaart liggen 
die waarden tussen 0,17 gram 
(4-baksvaart) en 0,52 gram (Kempe-
naar).

Langzamer varen
Het rapport geeft een reeks sugges-
ties waarmee de binnenvaart haar 
milieuprestaties kan verbeteren, 
zoals nieuwe motoren, roetfi lters, 
katalysatoren en aanpassing van de 
scheepsvorm. De meeste daarvan 
zijn alleen toepasbaar op nieuwe 
schepen en kennen lange terugver-
dientijden. Het meest eff ectief vol-
gende CCR is een simpele maatre-
gel: langzamer varen. In combinatie 
met een betere planning en opti-
maal onderhoud kan dat 30 tot 45% 
op het energieverbruik besparen.

ROB MACKOR

Het spoorvervoer heeft de bin-
nenvaart op vrijwel alle fronten 
ingehaald als schoonste modali-
teit in het vervoer binnen Europa.
 
Ook de vrachtwagen, traditioneel 
de meest vervuilende inland ver-
voertechniek, heeft het binnen-
schip in een aantal gevallen inge-
haald. Deze opmerkelijke conclusies 
zijn gepubliceerd door een gezag-
hebbende organisatie in de Europe-
se binnenvaart, de Centrale Com-
missie voor de Rijnvaart (CCR).  
Daarbij zijn de Rijnoeverstaten 
Duitsland, België, Frankrijk, Neder-
land en Zwitserland aangesloten.
De binnenvaart heeft zich altijd, 
met recht, geprofi leerd als de meest  
milieuvriendelijke manier van in-
land vervoer.  De CCR schrijft de 
omslag ten gunste van de trein 
vooral toe aan de voortschrijdende 
elektrifi cering van het Europese 
spoornet. De uitstoot van broeikas-
gassen en fi jnstof van de elektrische 
trein zelf is nihil, maar ook als de 
opwekking van elektriciteit wordt 
meegerekend is de trein veel scho-
ner dan de op gasolie (diesel) varen-
de binnenschepen.

Well-to-wheel
De CCR meldt dit in zijn Marktob-
servatie 2017 en heeft zich geba-
seerd op data van het onderzoeks-
bureau CE Delft en de Nederlandse 
brancheorganisatie BLN-Schutte-
vaer. In het rapport wordt de zoge-
noemde well-to-wheel-aanpak ge-
bruikt, waarin het energieverbruik 
en de emissies van de brandstofwin-
ning tot en met het daadwerkelijke 
vervoer zijn verwerkt.
Qua CO2-uitstoot blijkt niet alleen 
de elektrische maar ook de diesel-
trein beter te scoren dan alle verge-
leken typen binnenschepen. Daarbij 
gaat het om goederentreinen van 

1.900 ton versus binnenvaarteenhe-
den van 600 ton (Kempenaar) tot 
11.000 ton (4-baks duwstel). De uit-
stoot van de elektrische trein is 10 
gram CO2 per tonkilometer (tkm) 
en 18 voor de diesel, tegen 20 tot 40 
voor de binnenschepen. Vrachtwa-

gens stoten per tkm minimaal 82 
gram uit.
Bij fi jnstof is het beeld vergelijkbaar. 
De emissie daarvan is bij een elek-
trische trein nul en bij een diesel zes 
kilo per tkm. Bij de binnenvaart lig-

gen die waarden tussen de vijf en 21 
kilo. Opmerkelijk: een vrachtwagen 
met oplegger van bijna dertig ton 
scoort met elf kilo op dit punt beter 
dan de Kempenaar, maar ook dan 
het veel gebruikte Rijn-Herne ka-
naalschip van 1.500 ton.

Ook bij de uitstoot van stikstofoxi-
den (NOx) is het beeld niet heel an-
ders. De elektrische trein scoort 
met 0,009 gram per tkm opnieuw 
veruit het best. Een gewone vracht-
wagen van tien tot twintig ton doet 

Baas boven baas: de binnenvaart is haar positie als meest milieuvriendelijke vervoerder kwijt.  Foto: ANP

EMISSIES  Volgens CCR-rapport is ook de vrachtwagen in sommige gevallen schoner

Trein verslaat binnenschip
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TOBIAS PIEFFERS

De curator van Hanjin Shipping 
in Nederland heeft het moederbe-
drijf in Zuid-Korea gedagvaard. 
Dat heeft de dochteronderne-
ming volgens hem ‘onbehoorlijk 
bestuurd’.

Om de schade voor Nederlandse 
schuldeisers zoveel mogelijk te be-
perken is er beslag gelegd op de in 
Nederland uitstaande vorderingen 
van Hanjin Shipping, zo blijkt uit 
een faillissementsverslag dat cura-
tor Carl Hamm van Borsboom & 
Hamm Advocaten heeft ingediend 
bij de rechtbank in Rotterdam.
Volgens Hamm werkte het Neder-
landse kantoor exclusief voor het 
moederbedrijf in Seoul en kreeg het 
daarvoor een minimale vergoeding, 
waardoor het geen fi nanciële reser-
ves kon opbouwen. Als gevolg daar-
van zijn Nederlandse schuldeisers 
gedupeerd.
De dagvaarding is op 6 april dit jaar 
uitgebracht en de procedure is nog 
lopende. Hamm was niet bereikbaar 
voor commentaar, maar uit het fail-
lissementsverslag blijkt dat mo-
menteel de door Hanjin Shipping 
afgegeven verklaringen worden on-
derzocht en er nog geen concrete 
einddatum voor de procedure in 
zicht is.
Uit het verslag blijkt verder dat een 
aantal voormalige werknemers vor-
deringen bij Hanjin Shipping heb-
ben ingediend.

Surseance
Hanjin Shipping vroeg op 31 augus-
tus 2016 surseance aan nadat ge-
sprekken met crediteuren over een 
herstructurering van de schulden 
mislukten. De surseance-aanvraag 
leidde wereldwijd tot chaos. Sche-
pen mochten havens niet meer in of 
uit, waardoor tienduizenden con-
tainers strandden in havens en op 

zee. Het moederbedrijf zag zich al 
snel genoodzaakt om de Europese 
kantoren te sluiten en Hanjin Ship-
ping Netherlands werd eind novem-
ber failliet verklaard. 
Voor het personeel was de onder-
gang van Hanjin Shipping, ondanks 
jaren van fi nanciële moeilijkheden, 
een verrassing. ‘Hanjin stond net als 
Hyundai fi nancieel altijd in de on-
derste regionen’, zegt voormalig 
verkoopmanager Rob van den Eijn-
den in een recent interview met 
Nieuwsblad Transport. ‘We maakten 
ons wel zorgen als er weer slechte 
kwartaalcijfers binnenkwamen, 
maar vanwege de positie van Hanjin 
– als grootste rederij van Zuid-Ko-
rea en de zevende containerrederij 
van de wereld – had iedereen het ge-
voel dat wij het wel zouden redden.  
De dag voor de surseance-aanvraag 
kregen we nog te horen dat er de 
volgende dag goed nieuws zou ko-
men.’

Vorderingen 
Het faillissement heeft in Neder-
land ruim vijftig bedrijven gedu-
peerd achter gelaten, blijkt uit een 
eerder door Hanjin gepubliceerde 
lijst van schuldeisers. Overslagbe-
drijf ECT heeft de grootste vorde-
ring uitstaan. Dat heeft volgens die 
lijst een vordering van bijna negen 
miljoen euro ingediend. Andere 
schuldeisers zijn onder meer het 
UWV, de Belastingdienst, de Kra-
mer Group en het Havenbedrijf 
Rotterdam. 
De Wall Street Journal berichtte in 
augustus dat schuldeisers niet veel 
hoop op hun claims hoeven te ves-
tigen. Een jaar na de surseance-aan-
vraag is er door de curator van Han-
jin slechts 220 miljoen dollar 
vrijgespeeld, terwijl er voor ruim
10 miljard dollar aan schadeclaims 
is ingediend. De grootste claim is 
van scheepseigenaar Seaspan. Die 
heeft nog 37 miljoen euro tegoed.

FAILLISSEMENT

Nederlandse curator 
dagvaardt Hanjin 

wing van materieel dat in verband 
met de crisis in de off shore-indus-
trie is opgelegd.
Andersom zegt ROG-directeur 
Martin van Leest dat de samenwer-
king hem in staat stelt om com-
plexere klussen aan te nemen en 
met IHC aan zogenoemde turnkey 
projecten te kunnen samenwerken. 
Hoeveel IHC voor de participatie 
betaalt, is niet bekendgemaakt.

Uitbreiding
ROG heeft zijn locatie op Pier 4 van 
de Waalhaven dit jaar overigens fors 
uitgebreid. De kadelengte ging van 
200 naar 320 meter en de terreinop-
pervlakte van 14.000 naar 21.700 
vierkante meter. ROG kwam twee 
jaar geleden tot stand via een krach-
tenbundeling van Serdijn Ship Re-

ROB MACKOR

Royal IHC in Kinderdijk neemt 
een belang van 50% in Rotterdam 
Off shore Group (ROG). Deze in 
de Waalhaven gevestigde scheeps-
werf is gespecialiseerd in verbou-
wing en aanpassing van allerhan-
de off shore-vaartuigen.

Door die overeenkomst krijgt IHC, 
dat vooral voor de bagger- en off -
shore-industrie werkt, toegang tot 
de ruim 300 meter lange werkkade 
en de overige faciliteiten van ROG. 
Daarbij gaat het onder meer om een 
forse kraancapaciteit en opslag-
ruimte voor werktuigen en onder-
delen. IHC-directeur Diederik van 
Rijn zegt dat er een groeiende be-
hoefte in de markt is aan verbou-

pair en Zwagerman Off shore Servi-
ces.

Snijkopzuigers
Eerder deze maand haalde IHC een 
grote Egyptische opdracht binnen 
voor de bouw van twee zware 
snijkopzuigers met een vermogen 
van bijna 30.000  kilowatt. De sche-
pen worden bijna 150 meter lang, 
zullen in Nederland worden ge-
bouwd en in 2020 opgeleverd. 
Opdrachtgever is de Suez Canal Au-
thority (SCA), de beheerder van het 
gelijknamige kanaal tussen de Mid-
dellandse Zee en de Rode Zee. Die 
gaat de schepen inzetten om het ka-
naal in eigen beheer te onderhou-
den en te verbeteren. De schepen 
kunnen tot een diepte van 35 meter 
materiaal opzuigen.

OFFSHORE

IHC krijgt met belang in ROG 
voet aan de grond in Rotterdam

WEKELIJKS EX EEMSHAVEN (GR.)

Westkust Noorwegen o.a. 
Stavanger – Bergen –  
Ålesund – Trondheim –  
Bodø – Tromsø

-  fcl/lcl/rc/br/cv

-  vaste afvaarten

-  snelle transittijden

-  huis-huis

-   andere havens  

op verzoek
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BOEKINGSAGENT VOOR

Coldstorage  |  Warehousing  |  Stevedoring  |  Forwarding  |  Agency

Ook de sterk groeiende e-com-
merce-markt zou een optie kunnen 
zijn waarin de expediteur zijn vleu-
gels kan uitslaan. Ook daar lijkt de 
expediteur net als in de perishable-
logistiek een achterstand te heb-
ben opgelopen tegenover de con-
currentie. Panalpina heeft ooit in 
het verleden onderhandeld met 
TNT over een samenwerking, maar 
die Nederlandse partij is verkocht 
aan FedEx. Een ander nadeel is dat 
er voor een miljard euro weinig 
substantieels te koop is in de koe-
riersmarkt. 

Wegvervoer
Overnames in het Europees land-
vervoer zou ook nog een mogelijk-
heid kunnen zijn voor Panalpina. 
Het bedrijf bezit in tegenstelling tot 
de meeste grote concurrenten geen 
wielen. Ulber zelf ziet een eigen wa-

genpark als een oud en achterhaald 
bedrijfsconcept. Wat hij niet uit-
sluit is dat Panalpina met nieuwe IT 
wel actief gaat worden op deze 
markt, maar dan meer als een virtu-
ele agent. 
De Ernst Göhner Stiftung heeft ver-
der volgens hem ‘geen plannen’ om 
zelf zijn omvangrijk belang In Pa-
nalpina geheel of deels af te stoten. 
‘Wij blijven verbonden als stichting 
aan Panalpina en onze visie is dat 
we een sterke aandeelhouder willen 
blijven in het expeditiebedrijf. Dat 
geldt ook voor het geval dat Panal-
pina in het kader van een grote 
overname met een andere partij 
verbonden wordt.’

DVZ/JOHN VERSLEIJEN

Panalpina heeft recent al enkele 
kleine bedrijven in de bloemenlo-
gistiek overgenomen, maar als 
het aan voorzitter Peter Ulber 
van de raad van commissarissen 
van de Zwitserse expediteur ligt, 
moet het grote overnamewerk 
nog beginnen. 

Ulber, voormalig topman van Panal-
pina, vertegenwoordigt in de toe-
zichtsraad van Panalpina de Ernst 
Göhner Stiftung, de grootaandeel-
houder. Deze stichting heeft met 
46% van de aandelen nog steeds de 
controle over de tweede Zwitserse 
logistieke grootmacht na Kuehne+ 
Nagel (K+N). Volgens Ulber, zelf 
ooit dertig jaar werkzaam voor ri-
vaal K+N, heeft Panalpina na enkele 
slechte jaren door de crisis in de off -
shore industrie, een steekpennin-
genaff aire in de VS en Afrika en een 
ingrijpende reorganisatie nu ‘de 
juiste structuur, een fl exibele IT en 
de fi nanciële mogelijkheden’ voor 
wat hij een ‘transformatie-transac-
tie’ noemt. ‘Dat kan een grotere 
overname zijn, maar het kunnen 
ook meerdere middelgrote aanko-
pen zijn’, legt hij uit. Ulber wijst er 
verder op dat het Zwitsers expedi-
tiebedrijf een acquisitie ter waarde 
van rond de 1 miljard euro makkelijk 
kan fi nancieren. ‘Het netto-vermo-
gen van het bedrijf ligt op zo’n 400 
miljoen euro, terwijl Panalpina 
schuldenvrij is.’ 
Consolidatie zal in zijn ogen de ko-
mende tijd de expeditiemarkt be-
heersen. ‘Er is door de nieuwe 
technologische ontwikkelingen 
ruimte om te groeien’, stelt hij. 
‘Kijk naar de vijf grote bedrijven in 
onze markt. Die hebben nog niet 
eens een marktaandeel van 20% in 
de wereld. Er is dan ook een enor-
me markt om te consolideren. Wij 
zijn daar klaar voor.’

Volgens de voorzitter valt een grote 
overname voorlopig nog niet te ver-
wachten. Het gaat dit jaar nog voor-
al om kleine acquisities zoals recent 
die van het Nederlandse Interfresh 
en het Duitse deel van de Cool 
Chain Group in de perishable-sec-
tor. Daar heeft Panalpina nu een 
netwerk opgebouwd in vijftien lan-
den, terwijl onder meer in Latijns-
Amerika, de VS en Azië naar een 
verdere uitbouw wordt gekeken via 
overnames, zegt hij.

Ceva 
Panalpina behoort tot de top-5 in de 
mondiale expeditie en in de lucht-
vrachtexpeditie neemt de Zwitserse 
vrachtbemiddelaar zelfs een plek in 
de top-3 in. In welke gebieden en re-
gio’s Panalpina eventueel grote 
overnames wil plegen blijft voorlo-
pig nog onduidelijk. Diverse analy-

ses uit het verleden wijzen op zwak-
ke plekken op het gebied van 
contractlogistiek. Dat kan beteke-
nen dat Panalpina wellicht geïnte-
resseerd is in de logistieke poot van 
concurrent Ceva, die al enkele jaren 
in de etalage staat. ‘Op papier’ 
noemt Ulber die divisie ‘aantrekke-
lijk’. Het biedt volgens hem ‘veel sy-
nergievoordelen’, niet alleen voor 
Panalpina maar ook voor spelers in 
de markt. Het grote probleem van 
Ceva blijft in zijn ogen een akkoord 
over de overnameprijs. Ulber: ‘Het 
staat al enige tijd te koop en nie-
mand schijnt er over te vechten.’ 
Een teken dat de vraagprijs te hoog 
is.

EXPEDITIE  Grootaandeelhouder zegt dat Zwitserse expediteur 1 miljard euro wi

‘Panalpina klaar voor

Ceva aantrekkelijk in contractlogistiek, 

maar akkoord overnameprijs probleem.
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Bpost neemt na de mislukte over-
namepoging van het Nederlandse 
PostNL verrassend in de VS voor 
een bedrag van 700 miljoen euro 
de middelgrote pakketvervoer-
der Radial over.

Voor het Belgische postbedrijf is het 
de grootste overname in zijn ge-
schiedenis. Via de aankoop verwerft 
Bpost alsnog de noodzakelijke ex-
pertise in het pakketvervoer.
Radial is een vrij onbekende koerier 
met als hoofdzetel de staat Pennsyl-
vania (King of Prussia). Het net-
werk van de pakketvervoerder telt 
24 sorteerdepots in de VS. Het aan-
tal verwerkte pakketten bedroeg   
meer dan 306 miljoen pakketten vo-
rig jaar. Er werken bij het expresbe-
drijf rond de 6.700 mensen.
Radial probeert zich in de Ameri-
kaanse e-commercemarkt vooral te 
profi leren bij kleine webwinkels als 
het vervoersalternatief waarmee zij 
de concurrentieslag met Amazon 
kunnen volhouden.
De omzet van de Amerikaanse koe-
rier wordt voor dit jaar geschat op 1 
miljard dollar bij een verwacht be-
drijfsresultaat van 65 miljoen dollar. 
Radial is een nieuwkomer in de pak-

ketmarkt in de VS en eigendom van 
de Amerikaanse investeerder Ster-
ling Partners. Het pakketbedrijf 
werd pas vorig jaar gevormd via een 
fusie tussen het Amerikaanse Inno-
trac en een aantal oude pakketacti-
viteiten van eBay. 
Bpost verkrijgt via de acquisitie niet 
alleen een waardevolle strategische 
positie in de tweede pakketmarkt 
van de wereld, maar verwerft ook 
veel kennis van de e-commerce-
markt. Daar ligt volgens de directie 
de toekomst voor het nationale 
postbedrijf. Volgens de partijen zal 
de overname in het laatste kwartaal 
van dit jaar worden afgerond.

Landmark
Radial is niet de eerste internatio-
nale acquisitie van Bpost. Het Belgi-
sche postbedrijf bezit al het bedrijf 
Landmark Global, dat mondiaal on-
line-winkels helpt bij het verbreden 
van hun netwerk.
Bpost probeerde vorig jaar een slag 
te slaan in Nederland door PostNL 
over te nemen. Met die overname 
had het postbedrijf gehoopt zijn po-
sitie in de pakketmarkt in de Bene-
lux aanzienlijk te kunnen verster-
ken. JV

E-COMMERCE

Pakketavontuur in VS 
kost Bpost 700 miljoen

Panalpina behoort tot de top-3 in de mondiale luchtvrachtexpedtie. Foto: Panalpina

l investeren, ook meerdere middelgrote acquisities worden niet uitgesloten

r grote overname’

NIEUWSBLAD TRANSPORT 11-17 OKTOBER 2017



8 Feature

De Europese Commissie heeft de 

investeringen absoluut onderschat.

betreft de aanleg van een derde 
spoor vanaf Oberhausen centraal 
station via Emmerich tot aan de 
grens tussen Duitsland en Neder-
land. De spoorlijn wordt 73 kilome-
ter lang en wordt uitgerust met 
ERTMS.
In enkele gevallen leidde een gebrek 
aan coördinatie tot tegenvallers bij 
de implementatie van ERTMS. Zo 
kocht Polen rollend materieel dat is 
uitgerust met ERTMS, maar werkt 
dit materieel slechts op 218 kilome-
ter spoor van de 3.763 kilometer aan 
Poolse kernnetwerkcorridors. 

Daarnaast kunnen de treinen 
slechts op 89 kilometer van de 218 
kilometer spoor met 200 kilometer 
per uur rijden. Verder beperkt in 
Italië het gebruik van ERTMS zich 
nog slechts tot hogesnelheidslijnen.

Financiering
De EU-fi nanciering voor ERTMS 
vertegenwoordigt slechts een be-
perkt percentage van de totale kos-
ten van de invoering. Het grootste 
deel van de fi nanciering daarvan 

MARIEKE VAN GOMPEL

De volledige uitrol van het Euro-
pese treinbeïnvloedingssysteem 
ERTMS gaat Nederland in totaal 
4,9 miljard euro kosten. Dat heeft 
de Europese Rekenkamer vastge-
steld in een rapport.

Volgens de Rekenkamer was de in-
voering van ERTMS destijds een 
strategische politieke keuze en is 
gestart zonder raming van de totale 
kosten en een adequate planning. 
Dit heeft nu tot gevolg dat veel in-
frastructuurbeheerders en vervoer-
ders aarzelen om te investeren in 
het systeem vanwege het gebrek aan 
een individuele businesscase. De 
commissie moet volgens de Euro-
pese Rekenkamer samen met iedere 
lidstaat een sluitende businesscase 
maken. 
‘Nederland heeft 2,36 miljard euro 
vrijgemaakt voor de uitrol van
ERTMS op de belangrijkste spoor-
trajecten. Maar de kosten van de 
uitrol van het systeem op het volle-
dige Nederlandse railnetwerk zul-
len uitkomen op 4,9 miljard euro’, 
meldt een woordvoerder van de Eu-
ropese Rekenkamer desgevraagd.
De Europese Rekenkamer verwacht 
dat de totale kosten van de uitrol 
van ERTMS in Europa kunnen oplo-
pen tot 190 miljard euro. Vanwege 
de hoge kosten en de terughou-
dendheid van lidstaten in de uitrol 

zou het risico ontstaan dat de streef-
doelen voor de invoering van het 
systeem in 2030 niet worden be-
haald. Ook dreigt een van de belang-
rijkste beleidsdoelstellingen van de 
Europese Commissie niet te wor-
den bereikt: het verwezenlijken van 
één Europese spoorwegruimte.

Lappendeken
Europarlementariër Wim van de 
Camp (CDA/EVP): ‘De investerin-
gen zijn absoluut onderschat door 
de Europese Commissie en door 
ERA (European Railway Agency). 
De nationale lidstaten nemen mede 
daardoor niet hun verantwoorde-
lijkheid. Wij onderscheiden bij 
ERTMS vier invoeringsniveaus. Ne-
derland en Denemarken kunnen zo 
door naar Level 4, maar veel andere 
lidstaten hebben nog lagere ni-
veaus. De Europese Rekenkamer 
zegt terecht dat het daardoor een 
lappendeken is.’
‘Persoonlijk denk ik dat er geen weg 
meer terug is. Als we zaken hightech 
willen regelen, dan moeten we door-
gaan met ERTMS. Je ziet vaak bij de 
Europese Commissie veel enthousi-
asme voor de invoering van een sys-
teem. Als het om de daadwerkelijke 
implementatie en uitrol gaat, dan 
blijft de Commissie achter. Ik ga 
voorstellen om dit in de Transport-
commissie van het Europees Parle-
ment te bespreken, zodat dit hoog op 
de agenda komt te staan.’

Voor het onderzoek bezocht de Eu-
ropese Rekenkamer de zes lidstaten 
Denemarken, Duitsland, Spanje, 
Italië, Nederland en Polen. Samen 
dekken deze lidstaten delen van alle 
negen kernnetwerk-corridors waar 
ERTMS voor 2030 volledig moet 
zijn ingevoerd. 
De Rekenkamer stelt op basis van 
dit onderzoek dat het Europese sys-
teem op fragmentarische wijze is in-
gevoerd en daardoor veel trajecten 
niet met elkaar verbonden zijn. Het 
gebrek aan compatibiliteit van
ERTMS-apparatuur is het gevolg 
van het feit dat de spoorwegsector 
op maat gemaakte oplossingen le-
vert die zijn aangepast aan de speci-
fi eke eisen van elke lidstaat.

Uitrol ERTMS
Denemarken is het eerste land dat 
heeft gekozen om ERTMS volledig 
op het spoor uit te rollen, zonder 
daarbij terug te vallen op het natio-
nale signaleringssysteem (green 
fi eld). Het land koos daarvoor, om-
dat het oude beveiligingssysteem in 
2020 het einde van de levensduur 
zou bereiken.
De overige bezochte lidstaten heb-
ben ervoor gekozen om ERTMS te 
gebruiken als aanvullend software 
gebaseerd systeem voor hun natio-
nale signaleringssystemen (brown 
fi eld). Nederland kiest er bijvoor-
beeld voor om de belangrijkste 
spoortrajecten met ERTMS uit te 

rusten, waardoor het huidige bevei-
ligingssysteem ATB nog op een aan-
tal spoorlijnen behouden zal blij-
ven. Mogelijk wordt er in een later 
stadium nog gekozen om deze tra-
jecten alsnog met ERTMS uit te rus-
ten.
Duitsland staat volgens de Reken-
kamer niet te springen om ERTMS 
uit te rollen, omdat het land op dit 
moment over twee goed presteren-
de beveiligingssystemen beschikt. 
Deze systemen gaan nog bijna vijf-
tien jaar mee. Het achterblijven van 
Duitsland met de invoering van 

ERTMS heeft negatieve gevolgen 
voor Nederland, omdat via Duits-
land veel goederenvervoer vanuit 
de Nederlandse haven wordt afge-
wikkeld.
Van de Camp: ‘Duitsland is een ge-
vaarlijke sneeuwbal. De Betuwerou-
te in Nederland, die uitgerust is met 
ERTMS, is supermodern. De aanleg 
van het Duitse deel is niet eerder 
klaar dan 2022 en dit heeft een ne-
gatieve impact op het Nederlandse 
spoorgoederenvervoer.’ Het project 

RAPPORT  Invoering gaat nog ‘met terughoudendheid’

Volledige uitrol ERTMS 
kost Nederland 5 miljard 
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Illustratie: Barry Hage

moet uit andere bronnen komen. 
Omdat er geen zicht is op het totaal-
plaatje van de kosten (de kosten van 
de volledige implementatie, onder-
houd van treinen en infra en soft-
ware-upgrades van de systemen) 
zijn infrastructuurmanagers en ver-
voerders terughoudend om te in-
vesteren.

Een van de geëvalueerde projecten 
in Nederland betrof de uitrusting 
van verschillende multisysteem-
locomotieven voor het goederen-
vervoer met Baseline 2.3.0d. De kos-
ten van de aanpassing, inclusief 
verplichte upgrades, kwamen uit op 
een bedrag tussen de 663.000 en 
970.000 euro per locomotief. Zodra 

installatie aan boord van de trein 
worden door spoorwegonderne-
mingen in de bezochte lidstaten 
geschat op ongeveer drie ton.
De Europese Rekenkamer doet di-
verse aanbevelingen in het rapport 
om de uitrol van ERTMS tot een 
goed einde te brengen. De Rekenka-
mer stelt dat de Europese Commis-

sie en de lidstaten de totale kosten 
van de invoering van het systeem 
(zowel baan- als treinapparatuur) 
per lidstaat moeten analyseren. 
Daarbij moet rekening gehouden 
worden met een tijdshorizon van 
dertig tot vijftig jaar. Dit moet voor 
eind 2018 gebeuren.

Stappenplan
Verder adviseert de Rekenkamer de 
Commissie om gecoördineerde en 
wettelijk bindende streefdoelen 
met de lidstaten af te spreken voor 
het defi nitief uitschakelen van de 
nationale beveiligingssystemen. 
Hiermee moet worden voorkomen 
dat ERTMS slechts een aanvullend 
systeem wordt.
Daarnaast dienen samen met de le-
veranciers van ERTMS fi nanciële 
mechanismen te worden onder-
zocht die de individuele businessca-
ses ondersteunen voor de invoering 
van ERTMS, los van de EU-begro-
ting. De Rekenkamer zegt te ver-
wachten dat technologische ont-
wikkelingen en schaalvergroting in 
de toekomst leiden tot een daling 
van de totale kosten van de invoe-
ring van ERTMS.
Verder ligt er een rol weggelegd 
voor de European Railway Agency 
om samen met de commissie en de 
toeleveringsindustrie een stappen-
plan te maken voor gestandaardi-
seerde treinapparatuur die op alle 
ERTMS-lijnen werkt.

Baseline 3 ingevoerd wordt, zal er 
naar verwachting nog een verplich-
te upgrade moeten worden uitge-
voerd.
Nieuwe locomotieven of treinstel-
len moeten worden uitgerust met 
ERTMS, ongeacht of zij op lijnen 
rijden die ermee zijn uitgerust. De 
gemiddelde kosten van de ERTMS-

SUCCESSEN ERTMS
ERTMS heeft al diverse successen opgeleverd 

voor infrastructuurmanagers en spoorvervoer-

ders, blijkt uit het rapport. In Spanje heeft 

ERTMS voordelen opgeleverd op het gebied van 

snelheid en capaciteit. Op diverse trajecten 

kunnen treinen met snelheden van 300 

kilometer per uur rijden in plaats van 200 

kilometer. Dit geldt met name voor voorstede-

lijke spoorlijnen voor het reizigersvervoer in 

Madrid en Barcelona.

Verder valt het op dat ERTMS ook in andere 

landen buiten de EU wordt ingevoerd, door-

gaans zonder EU-fi nanciering. Zwitserland is 

een ambitieus investeringsplan voor ERTMS 

gestart om de capaciteit en de snelheid van 

treinen te verhogen op de drukste delen van 

het nationale spoorwegnet. Doordat de 45 

kilometer lange spoorlijn tussen Mattstetten 

en Rothrist met ERTMS is uitgerust, is de reistijd 

tussen Zürich en Bern met 15 minuten verkort 

(van 70 minuten tot minder dan een uur). 

Daarnaast zijn de volgafstanden tussen treinen 

teruggebracht tot 110 seconden en de snelhe-

den verhoogd tot 200 kilometer per uur.

ERTMS:
 in werking (baseline 2)

 wordt ingevoerd (baseline 2)

 wordt ingevoerd (baseline 3)
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Het is een prachtige zonnige dag, de 
JadeWeserPort ligt er glimmend bij. 
Maar het is akelig stil. Voor de kade 
geen schip, geen beweging ook bij de 
machtige containerkranen, die bere-
kend zijn op het razendsnel ontladen 

van megacarriers. Een stuk of 25 straddle carriers staan 
werkloos naast elkaar op een parkeerplaats. Er komt 
alleen af en toe een truck binnen om een container op 
te halen. ‘Je hebt pech, het schip dat vandaag zou bin-
nenlopen heeft vertraging’, heet het aan de poort. 
Terminal operator Eurogate houdt de moed erin met 
optimistische berichten. In augustus ging een wekelijk-
se spoorshuttle richting Duisburg en Dortmund van 
start. En eerder dit jaar, in april, kwam het grote nieuws 
dat de 2M Alliantie (MSC en Maersk) de JadeWeserPort 
in zijn lijndienst naar Azië heeft opgenomen. Kort erna 
volgde de Ocean Alliance (CMA CGM, Cosco, Ever-
green en OOCL). De Eurogate claimt dat de overslag-
cijfers tussen mei en september daardoor zijn verdub-
beld ten opzichte van de eerste vier maanden van het 
jaar. Betekent dit dat de weg naar boven defi nitief is ge-
vonden? Hoogleraar Jan Ninnemann van de Hamburg 
School of Business heeft zijn twijfels. De specialist in 
zeehavenconcurrentie wijst erop dat Maersk al sinds de 
uitgifte van de terminalconcessie aan boord is. Ninne-
mann: ‘De rederij heeft destijds concrete toezeggingen 
gedaan over volumes. En naar mijn mening worden die 
nog altijd niet gehaald.’
 
Veel capaciteit, weinig overslag
In zijn korte bestaan heeft de JadeWeserPort een naam 
verworven als ‘Spookterminal’ van Noord-Duitsland: 
veel capaciteit, maar weinig overslag. De containerter-
minal werd ontworpen voor een jaarlijkse overslag van 
2,7 miljoen containers, met een optie tot uitbreiding 
naar 4,2 miljoen teu. Het huidige terminalterrein van 
130 hectare werd tussen 2008 en 2012 aangelegd met 
een kade van 1.725 meter. Vooraf werd rekening gehou-
den met een fl inke aanlooptijd, maar 76 duizend con-
tainers in het startjaar 2013 was zwaar onder de maat. 
Natuurlijk, het zat de nieuwe haven niet mee. Tegen de 
tijd dat de containerterminal operationeel werd, was de 

‘Spookterminal’ 
economische crisis op zijn hoogtepunt. Maar met 482 
duizend containers in 2016 zit de JadeWeserPort nog 
lang niet op koers. Ter vergelijking: in Hamburg werden 
vorig jaar 8,9 miljoen dozen verwerkt. Dat is beroerd 
voor de investeerders – de deelstaat Nedersaksen en de 
stad Bremen, maar ook voor de 400 havenarbeiders. Er 
is slechts sporadisch werk voor hen. 
 
Duel met Hamburg
De JadeWeserPort heeft wat lading overgenomen van 
Bremerhaven en hoopt wat af te knabbelen van Ham-
burg. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het 
havenbedrijf van Hamburg heeft vaak onderstreept dat 
het Wilhelmshaven helemaal niet als concurrentie ziet. 
Want de derde haven van Europa heeft infrastructuur en 
achterlandverbindingen waartegen de nieuwkomer 
nooit op kan. Aansluiting op een binnenvaartnetwerk 
ontbreekt en de spoorbanen die zijn aangelegd, zijn pas 
voor een deel geëlektrifi ceerd. Als er een treinlading vol 
is, moet er voor sommige trajecten een dieselwagon ko-
men. ‘Het staat nog te bezien of de JadeWeserPort er in 
zal slagen om meer diensten naar Wilhelmshaven te 
trekken dan er nu zijn’, zegt Ninnemann. ‘De zwakke 
achterlandverbindingen zijn niet het enige probleem, 
het gaat ook om de lage Loco-Quote.’ Met dat laatste 
doelt hij op het feit dat slechts een klein aantal contai-
ners bestemd is voor de lokale markt. Wilhelmshaven is 
een stad in verval. Nergens in de Bondsrepubliek is de 
bevolkingskrimp zo sterk als hier. Eind jaren zestig had 
de stad nog 103 duizend inwoners, daar zijn er nog slechts 
75.000 van over. De dure nieuwe haven heeft er nog geen 
verandering in kunnen brengen. Ter vergelijking: in 
Hamburg wonen 1,8 miljoen mensen, in de metropoolre-
gio zelfs 5 miljoen. De haventerminals die midden in die 
bruisende stadsregio liggen zijn druk bezet. Containers 
gaan vanuit de Hamburgse havenbekkens per feeder naar 
Scandinavië, de Baltische staten en Rusland of ze gaan 
per trein of truck Duitsland in of richting Polen en Tsje-
chië. Veel rederijen slaan daarom Wilhelmshaven over. 
De kosten van een tussenstop zijn te hoog. 
Toch is de Hamburgse zorgeloosheid schijn, want de 
Hanzestad heeft een haven met beperkingen. Simpel-
weg met een 10.000 tot 12.000 teu-schip binnenvaren 

EDO BEERDA

Uit Wilhelmshaven komen de laatste tijd positieve berichten over de 
JadeWeserPort, die exact vijf jaar geleden openging. Rederijen beginnen 
nieuwe diensten, spoordiensten worden opgestart. Toch is het lek nog niet 
boven bij de enige diepzeehaven van onze oosterburen. 

Duitsland heeft vier op 

containers gerichte 

zeehavens. Dat zijn er te 

veel, vindt Erich Staake, 

directeur van de grote 

binnenhaven van Duisburg. 

Hij voorspelt dat 

Wilhelmshaven fl ink gaat 

groeien – een bezoek dat 

deze krant bracht aan deze 

precies vijf jaar oude haven 

leerde ons echter dat er 

niet te veel activiteit 

waarneembaar is.

In Hamburg gaan ze er 

overigens van uit dat de 

stijgende lijn weer wordt 

gevonden als de Elbe 

eindelijk is verdiept.
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Modaliteiten
Synchromodaal, trimodaal, multimodaal – je zou bijna het overzicht 

verliezen bij het lezen van een veelvoud aan termen. Uitdrukkingen 

die eigenlijk hetzelfde aanduiden, namelijk het gebruik van meerdere 

modaliteiten. Beter gezegd: het afscheid nemen van uitsluitend 

het gebruik van wegtransport. Niet dat vrachtwagens geen functie 

hebben – maar de keuze voor de weg is vaak te snel gemaakt en 

levert soms te weinig meerwaarde. ‘Water waar het kan, wielen 

waar het moet’ is een uitdrukking in de logistiek – en niet voor niets. 

Wie de moeite neemt zich, samen met een partner, te verdiepen 

in de verschillende mogelijkheden van transport, zal ontdekken 

dat een betrouwbare planning in combinatie met een fijnmazige 

distributie beslist op een meer efficiënte, meer duurzame en vaak 

zelfs goedkopere manier mogelijk is, als meerdere modaliteiten 

gecombineerd worden.

De mogelijkheid verschillende modaliteiten in te zetten is geen luxe, 

maar soms noodzaak. Wegversperringen, laag water en problemen 

op het spoor zijn in het internationale transport immers regelmatig 

optredende problemen. Wie zijn of haar transportketen flexibel en 

multimodaal inricht kan steeds weer op tijd voldoen aan de vraag 

van de klant – en dat is toch uiteindelijk de opgave van de logistieke 

ondernemer. En, doordat de vervoersstructuur van tevoren is 

bepaald, hoeft deze flexibiliteit niet te leiden tot hogere kosten. 

Voorspelbaarheid en betrouwbaarheid dus, voor zowel de klant als de 

logistieke dienstverlener. 

Over deze vorm van innovatie, over deze vorm van multimodaliteit 

gaat deze In the Spotlight. Tijdens de beurs Transport & Logistics zal 

dit onderwerp immers vaak besproken worden.

Mels Dees

Hoofdredacteur Nieuwsblad Transport

Contargo zet in  
op uitbreiding 
terminalnetwerk  
en spooraandeel

Nieuwe telematica- 
en track en 
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UVO Technologies: 
Hoge flexibiliteit 
dankzij modulaire,  
mobiele transport-
systemen
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M 
et een jaarlijks transportvolume 
van 2,3 miljoen TEU behoort 
Contargo tot de grote 

logistieke containernetwerken in 
Europa. De onderneming integreert het 
containervervoer tussen de westelijke 
zeehavens, de Duitse Noordzee-havens 
en het Europese achterland. Contargo 
heeft zo’n 25 eigen containerterminals 
in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland 
en Tsjechië. Contargo verzorgt de 
verbindingen tussen de havens en het 
achterland met efficiënt en duurzaam 
trimodaal transport. De onderneming 
heeft eigen binnenvaart- en spoorlijnen 
en biedt daarnaast een uitgebreid pakket 
trucking- en direct trucking-diensten aan.

Terminalnetwerk versterken

Om klanten nog beter te kunnen 
bedienen, breidt Contargo zijn 
terminalnetwerk steeds meer uit. Om 
klanten nog beter te kunnen bedienen, 
breidt Contargo zijn terminalnetwerk 
steeds meer uit. Zo wordt één van de 
twee trimodale terminals in Neuss op 
dit moment sterk uitgebreid met twee 
extra kranen, een derde spoorlijn en extra 
50.000 m2 aan oppervlakte. In april 2018 
zijn de werken rond.
Eind vorig jaar versterkte Contargo 
zijn positie langs de Nederrijn door zijn 
aandeel te vergroten in de Rijn-Waal-
Terminal. Contargo Rhein-Waal-Lippe 
GmbH exploiteert sinds 1 januari 2017 
de containerterminals in Emmerich en 
Emmelsum. In Noord-Frankrijk begint in 
oktober de uitbreiding van de terminal 

De trimodale logistieke 

dienstverlener Contargo is 

continu bezig zijn dienstverlening 

te optimaliseren en vroegtijdig in 

te spelen op de ontwikkelingen in 

de markt. Dit komt onder meer tot 

uiting in de verdere uitbreiding 

van het eigen terminalnetwerk 

en het fors vergroten van de 

spooractiviteiten.

Bruay-sur-l’Escaut. De oppervlakte wordt 
verdubbeld naar 40.000 m² en de kade 
uitgebreid tot 450 meter. De stockage-
capaciteit van die terminal wordt 
daarmee uitgebouwd tot 3.200 TEU. 
Verder komt er een extra portaalkraan bij.

Het doel: synchromodaliteit

Parallel hieraan is Contargo het 
spooraandeel in zijn de vervoers-
activiteiten fors aan het uitbreiden, om zo 
meer volumes van weg naar het spoor te 
verschuiven en meer synchromodaliteit te 
bieden. De huidige ontwikkelingen op het 
gebied van automatisering en data-
uitwisseling (Industrie 4.0) scheppen de 
mogelijkheid om de verschillende 
vervoersmodi flexibeler, efficiënter en 
duurzamer in te zetten. Alexander Van 

Contargo zet in op uitbreiding 
terminalnetwerk en 
spooraandeel

Wichelen, Sales 
Representative bij 
Contargo in Antwerpen: 
“Bij voldoende vrije capaciteit 
en door hierover passende 
afspraken met onze klanten te maken, 
kunnen wij containers in plaats van 
over de weg ook per spoor vervoeren. 
Daarnaast is het mogelijk, bijvoorbeeld bij 
hoogwater, lading van onze 
binnenschepen over te hevelen naar het 
spoor.”

Alexander Van Wichelen, 

Sales Representative  

bij Contargo.

In the Spotlight Transport & Logistics



UBIDATA NV
Louis Schmidtlaan 87, B-1040 Brussel
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T +32 2 793 77 78
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E info@ubidata.com

I  www.ubidata.com

www.linkedin.com/company/3136947

www.facebook.com/UbidataBelgiumNv

twitter.com/ubidata1

papierloos mee afhandelen, inclusief 
digitale handtekening, en kan er een 
automatische ´Proof of Delivery´ mee 
worden gegenereerd, eventueel met foto. 
Tegelijkertijd kunnen er extra personen, 
zoals klanten, gemachtigd worden, 
zodat zij toegang hebben tot realtime 
informatie over zendingen.

Innovatieve oplossingen 
Ubidata ontwikkelt, produceert en 
implementeert mobiele oplossingen 
voor het volgen, analyseren en 
verbeteren van logistieke processen. 
De producten van het Brusselse bedrijf 
worden onder andere toegepast voor 
chauffeur- en vlootbeheer en realtime 
tracking, tracing en monitoring van 
goederenstromen. Opher Yaron, Vice 
President van de afdeling Research 
en Development, vertelt dat Ubidata 
alle software en apparatuur volledig in 
eigen huis ontwikkelt en produceert. 
De klanten zijn  vooral bedrijven die 
actief zijn in de voedingsindustrie, de 
farmaceutische sector en de logistiek: 

‘Het zijn zowel grote bedrijven (o.a. 
Samskip, Movianto en Delhaize) 
als middelgrote en kleine bedrijven 
met minder dan 20 bestelauto’s. Onze 
producten verschaffen hen realtime 
gegevens over hun logistiek. Ze 
gebruiken deze data voor de controle 
van processen en om producten en 
diensten te verbeteren. Bijvoorbeeld het 
efficiënter inrichten van operationele 
activiteiten, doelmatiger inzetten van 
personen en assets en optimaliseren  
van het beheer en onderhoud van hun 
vloot.’ 
Ubidata onderscheidt zich op de markt 
door de innovatieve oplossingen, 
grote kennis en expertise, goede 
serviceverlening en korte lijnen met de 
klant. ‘Binnen onze organisatie heeft 
iedere klant een eigen aanspreekpunt’, 
zegt Yaron. ‘We onderhouden persoonlijk 
contact met hen en denken met ze mee. 
Het is één van de redenen waarom 
we telkens opnieuw de beste mobiele 
logistieke beheertools voor hen kunnen 
ontwikkelen.’

D e Research & Development 
afdeling van Ubidata heeft het 
afgelopen jaar niet stilgezeten. 

Kortgeleden presenteerde het bedrijf 
een nieuw telematica-apparaat: de 
MX. Dit toestel is speciaal ontwikkeld 
voor het tracken, tracen en monitoren 
van de condities in wagons, trailers 
en containers, zoals temperatuur, 
vochtigheid, schokken en de geolokatie. 
De Get-IT-versie van dit toestel kan 
door de energiezuinige modules en 
zuinige slaapstand ongeveer 10 jaar lang 
autonoom werken op één batterij en is 
daardoor bijzonder geschikt voor het 
vervoer van producten in situaties zonder 
externe stroombron en voor multimodale 
transporten. Maar dat is niet alles. 
Tegelijkertijd vernieuwde Ubidata de 
online dashboard management tool en de 
mobiele logistieke applicatie voor PDA, 
tablets en smartphones. De vernieuwde 
software kan volledig worden ingericht 
op de specifieke omstandigheden 
van een bedrijf. Zo kunnen chauffeurs 
er bijvoorbeeld vrachtbrieven 

Nieuwe telematica- en track-  
en trace-oplossingen van Ubidata

Ubidata bracht recentelijk de MX op de markt, een 

nieuw telematica- en trackingapparaat dat ook 

geschikt is in situaties zonder externe stroombron. 

Tegelijkertijd werden de online dashboard management 

tool en de mobiele logistieke applicatie voor PDA en 

smartphone verbeterd en in een nieuw jasje gestoken.
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UVO TECHNOLOGIES
Rozenlei 37, 2540 Hove
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T +32 3 455 43 22

E info@uvotec.eu

I  www.uvotec.eu/bestconnect

‘O p het gebied van e-commerce 
is momenteel nog weinig 
geautomatiseerd. Dat zorgt 

voor veel handmatig werk. Daarnaast zijn 
er retourzendingen die voor extra kosten 
zorgen. Zo wordt bijvoorbeeld bij de online 
verkoop van confectie tot de helft van de 
aangekochte producten geretourneerd, 
waardoor ook het efficiënt verwerken 
van retourstromen inmiddels een grote 
logistieke uitdaging is. Gelukkig bieden 
mobiele rollenbaansystemen in veel 
gevallen uitkomst.’ 
Aan het woord is Michel Uvo, oprichter van 
UVO Technologies, leverancier van interne 
transportsystemen. Hij doelt op  
de conveyors van het Amerikaanse 
merk FMH Conveyors (Flexible Material 

Tegenwoordig 

ontwikkelt e-commerce 

zich in een razend snel 

tempo tot een belangrijk 

verkoopkanaal voor 

bedrijven. Toch valt 

er qua logistiek 

op het gebied van 

e-commerce nog veel 

te verbeteren. Gelukkig 

bieden de mobiele 

rollenbaansystemen die 

UVO Technologies levert 

meestal uitkomst.

Handling) die UVO Technologies 
mee bedacht heeft en levert aan 
klanten in Midden en Zuid-Europa: 
‘Flexibele rollenbanen en telescopische 
transportbanden van FMH Conveyors 
zijn bijzonder geschikt voor het snel 
en ergonomisch laden en lossen van 
stukgoederen uit vrachtwagens en 
containers en worden al sinds midden 
vorige eeuw veelvuldig ingezet. 
Mobiele rollenbaansystemen die 
modulair zijn opgebouwd en telkens 
herconfigureerbaar zijn, hebben 
echter de laatste jaren aan interesse 
gewonnen. Ze maken tegenwoordig 
dan ook een belangrijk deel uit van 
het productenassortiment van FMH 
Conveyors.’

UVO Technologies: 
Hoge flexibiliteit dankzij modulaire,  
mobiele transportsystemen

BestConnect conveyor systeem

Het mobiele BestConnect conveyor 
systeem werd ontwikkeld en bedacht in 
de Europese productiefaciliteit van FMH 
Conveyors, maar wordt vandaag de dag 
wereldwijd in iedere productie-afdeling 
van de groep geproduceerd. Bedrijven 
kunnen met het BestConnect systeem 
kleinschalig beginnen en het vervolgens 
eenvoudig en snel verder uitbreiden. 
De operationele diensten die met 
e-commerce te maken hebben kunnen 
zelf dag in dag uit hun goederenstroom 
aanpassen aan nieuwe omstandigheden 
of behoeften om zo hun flexibiliteit hoog 
te houden. Daarom zijn deze systemen 
uitermate geschikt voor bedrijven die zich 
bezighouden met e-commerce. 

‘Bepaalde delen van het e-commerce 
process kunnen en laten zich niet 
verankeren in een statisch conveyor 
systeem. UVO Technologies heeft 
BestConnect onder andere geïnstalleerd 
in de sorteercentra en logistieke hubs 
van Amazon in Frankrijk, Italië en 
Spanje. Sommige 2PL en 3PL bedrijven 
hebben deze stap naar meer flexibiliteit 
reeds gezet, zodat de multifunctionele 
inzetbaarheid van onze mobiele systemen 
zich blijven bewijzen. Toch ben ik ervan 
overtuigd dat nog veel andere bedrijven 
er hun logistieke efficiëntie mee kunnen 
verhogen, niet enkel in de e-commerce 
branche. Wij zijn altijd bereid hen daarover 
te adviseren.’
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Duitsland

Nergens in Duitsland is de 

bevolkingskrimp zo sterk.

houdt de moed erin
zoals in Wilhelmshaven is er onmogelijk. Kapiteins van 
containerreuzen krijgen exacte tijden door voor de rou-
te over de Elbe naar de terminals nabij het stadscen-
trum. Wie daarin niet slaagt binnen een tijdsframe van 
ongeveer dertig minuten, moet onverbiddelijk 12 uur 
wachten op het volgende tij. Want anders loopt het 
schip vast op de rivierbodem of het blijft steken onder 
de Köhlbrandbrug, nabij het stadscentrum. Een schip 
moet sowieso een fl ink deel van zijn containers elders 
gelost hebben, wil het terechtkunnen op de Elbe, met 
zijn diepgang van 12,80 meter. Het toenemende trans-
port per megacarrier is voor Hamburg daarom een zor-
gelijke ontwikkeling. De stad mikt op een bijna 1 miljard 
kostende verdieping van de Elbe, maar die wordt al tien 
jaar aangevochten door milieuorganisaties en kan bo-
vendien niet alle beperkingen opheff en. 

In theorie lijkt daarom een gezamenlijke Noord-Duitse 
strategie – alle megacarriers naar Wilhelmshaven, klei-
nere carriers en feeders naar Hamburg – logisch. En die 
strategie leek er ook ooit te zijn: Hamburg was bij aan-
vang vennoot in het JadeWeserPort project. Maar de 
Hamburgers stapten er te elfder ure uit: verlies van
lading zou de stad te veel schade opleveren in geld en 
banen. De andere vennoten Bremen en deelstaat Ne-
dersaksen draaiden op voor de 650 miljoen euro aan-
legkosten van de JadeWeserPort. Sindsdien trekken ha-
vens, steden en deelstaatregeringen hun eigen plan. 
Hamburg jaagt op zijn Elbeverdieping, Wilhelmshaven 
mikt in zijn recente toekomstvisie op uitbreiding van de 
JadeWeserPort in 2025. Rederijen laten zich in dat spel 
niet sturen, zij kiezen de route die hun de scherpste 
marge biedt. Eén partij spint garen bij het Noord-Duit-
se steekspel: de diepzeehaven van Rotterdam. 

Het is ‘akelig stil’ 

in de JadeWeser-

Port.

Foto: Ries van 

Wendel de Joode
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DVZ / MELS DEES

Een nieuwe regeringscoalitie, 

tussen CDU en de Groenen, 

trad onlangs aan in 

Düsseldorf, de hoofdstad van 

Noordrijn-Westfalen. DVZ, de 

Duitse partner van 

Nieuwsblad Transport, sprak 

met Erich Staake, chef van 

Duisport, de haven van 

Duisburg, over veranderingen 

in de branche.

‘Duitse zeehavens hadden  

Erich Staake: 

‘Wat me zorgen 

baart is de 

ontwikkeling in de 

Duitse zeehavens 

– daar is eigenlijk 

nauwelijks nog 

sprake van groei.’

Foto: NT Archief

NIEUWSBLAD TRANSPORT 11-17 OKTOBER 2017



13Duitsland

Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Audio Technica huurt sinds 1 

oktober 5.600 m2 logistieke 

bedrijfsruimte op bedrijventerrein 

IIsselveld in Montfoort. Audio 

Technica is wereldwijd actief met 

het ontwerpen en fabriceren van 

probleemoplossende geluidsap-

paratuur. 

René Holweg Cargo Service BV 

(HCS) uit Den Bosch neemt vijf 

MAN’s TGS 18.480 LX in gebruik. 

De nieuwe trucks rijden in 

opdracht van de internationale 

logistieke dienstverlener Raben 
Group. Het gaat om vier trekkers 

en later komt er nog een bakwa-

gen bij. Ze gaan aan de slag voor 

Raben in de nationale distributie 

en krijgen een vaste citytrailer 

waarmee ze op de meest moeilijk 

bereikbare adressen in diverse 

binnensteden kunnen komen. 

Holweg is een familiebedrijf met 

twintig trekkende eenheden. Ze 

rijden ook voor andere opdracht-

gevers dan Raben en rijden alleen 

in Nederland.

Directeur Bert Smidtman van het 

Rotterdamse Vectura Transport  
& Trading B.V heeft per eind 

september alle aandelen terug-

gekocht van Vectura. Hij was de 

oprichter van Vectura in 1989, 

maar had de aandelen in 2012 

verkocht aan investeerders uit 

Letland, Kazakhstan, Rusland en 

Uzbekistan. Die zagen geen brood 

meer in een eigen kantoor in 

Rotterdam. Door toedoen van 

EU-sancties op Rusland per 2012 is 

de export op met name Rusland 

behoorlijk teruggelopen. Vectura 

blijft gewoon doorgaan met het 

verlenen van wereldwijde 

logistieke diensten, onder andere 

als expediteur, NVOCC en 

cargadoor.  

Trucks Service Simons in Echt 

heeft een nieuwe vestiging 

geopend aan de A2/A73. Het 

bedrijf is nu ook offi cieel Merce-

des-Benz Trucks aftersales dealer. 

De nieuwe locatie heeft maar 

liefst acht straten, waarvan één 

APK en één truckwasstraat. 

Distriport Tilburg is nu volledig 

verhuurd aan XPO Logistics. In 

2015 startte ProDelta gefaseerd 

met de bouw van het distributie-

complex dat gelegen is op 

bedrijventerrein Vossenberg West 

II, direct aan de Barge Terminal 

Tilburg. Het distributiecomplex 

omvat ruim 62.500 m2 logistieke 

ruimte, verdeeld in zes onderling 

te combineren units. Onlangs zijn 

unit 5 en unit 6 opgeleverd aan 

ProDelta en verhuurd aan XPO 

Logistics. XPO Logistics, een 

wereldwijde top-tien leverancier 

van transport- en logistieke 

diensten, huurde eerder al unit 1 

tot en met unit 4. 

De Deense trailerverhuurder PNO 
gaat een kantoor openen in 

Nederland. PNO heeft al langer de 

wens om buiten Scandinavië en 

hun overzeese gebiedsdelen zoals 

Åland, de Faeröer en Groenland, te 

opereren. De Nederlandse markt, 

met een aantal geregistreerde 

trailers van 13.000 in 2016, past 

prima in de strategie van PNO. 

Het bedrijf kiest voor Venlo als 

vestigingsplaats. Dicht bij 

Duitsland en een echt logistiek 

knooppunt, volgens de Denen. 

Bij Van den Broek Logistics in 

Helmond zijn veertien nieuwe 

Daf’s CF afgeleverd. Later volgen 

nog zes exemplaren. Van den 

Broek prijst de lage en plezierige 

instap. Dat stapt sneller in. Dat 

waardeer je gauw als je veertig 

keer per dag moet instappen, iets 

wat heel normaal is voor een 

distributiechauffeur. Het wagen-

park van Van den Broek Logistics 

bestaat met de jongste aanwin-

sten nu uit 78 voertuigen. Het 

transport gebeurt met name 

binnen Nederland, van en naar 

distributiecentra. De lading 

bestaat vooral uit food-gerela-

teerde producten en gebruiksarti-

kelen. Voor een deel gaat het om 

temperatuurgecontroleerd 

transport.

4PL logistiek dienstverlener Van 
der Helm-Hudig, met vestigingen 

in onder andere Moerdijk en 

Rhoon, heeft zijn naam gewijzigd 

in Van der Helm. De naamsveran-

dering zorgt ervoor dat de 

bedrijfsnaam internationaal 

makkelijker te gebruiken is. Bij 

een nieuwe naam hoort natuur-

lijk een nieuw logo, een nieuwe 

huisstijl én een nieuwe website: 

www.vanderhelmlogistics.com. 

De voornaamste diensten die Van 

der Helm aanbiedt om de 

logistieke keten van zijn klanten 

succesvol te verzorgen, zijn lokaal 

en wereldwijd transport, douane 

en fi scale formaliteiten, IT-tools, 

warehousing en VAS activiteiten.

BEDRIJFSNIEUWS

Met hoeveel ministers van Verkeer werkte u al samen?
Achttien, geloof ik, zowel op nationaal als op regionaal 
niveau. 
 
Was er een favoriet onder die achttien?
Als dat al zo zou zijn, zou ik het u niet zeggen.
 
Wat verwacht u van de nieuwe minister?
Ik wens en hoop dat hij de belangen van de logistieke 
sector in het oog houdt en versterkt. Noordrijn-West-
falen is de belangrijkste logistieke omgeving in Midden-
Europa. Maar we mogen niet verslappen. We moeten de 
positie blijven versterken.
 
Hoe kan een verkeersminister daarbij helpen?
Door goede omstandigheden te scheppen voor een ef-
fi ciënte logistiek, opdat de industriële activiteiten in 
het land worden verzekerd.
 
Wat bedoelt u daarmee?
Als u naar de industriële ondernemingen hier kijkt (dat 
zijn immers onze klanten) dan ziet u dat er weinig au-
tonome groei zal zijn de komende tien jaar. Het komt 
daarom aan op een zo effi  ciënt mogelijke logistiek.
 
Is het toeval dat u de infrastructuur niet vermeldt?
Ik heb dat niet genoemd, omdat het een nationaal pro-
bleem is. Natuurlijk is de situatie hier in Noordrijn-
Westfalen dramatisch. Bruggen over kanalen zijn te 

laag, de snelwegen overbelast. Maar de grootste catas-
trofe speelde zich de voorbije weken in Rastatt af –  
Zuid-Duitsland dus. We zullen over de maanden augus-
tus en september een terugval in het gecombineerde 
verkeer moeten rapporteren. Zonder Rastatt had ik 
kunnen melden dat we dit jaar 4 miljoen teu zouden 
overslaan. Kortom: spoorvervoer moeten we nationaal 
aanpakken, dat is groter dan Noordrijn-Westfalen.
 
En de wegen?
Nationaal gezien heeft Noordrijn-Westfalen het groot-

ste aandeel aan rijkswegen. En we hebben door 
de Rijn een bijzonder probleem: tien 

van de twaalf Rijnbruggen moe-
ten gerenoveerd worden.  

Kunnen aannemers dan geen betere wegen bouwen?
Als je ziet dat een nieuwe snelweg al na drie of vier jaar 
spoorvorming laat zien op de rechter rijbaan, dan komt 
dat doordat we transportondernemingen niet toetsen 
op de maximale belading van vrachtwagens. Het is toch 
bepaald geen geheim dat zeer veel vrachtwagens niet 
met 44 maar met 50 ton of meer onderweg zijn en daar-
mee wegen en bruggen slopen. Daar zou de politiek 
eens wat aan moeten doen.
 
Laten we het hebben over de containeroverslag. U zou 
zich hogere groeicijfers kunnen wensen, of niet?
Dat klopt. Maar het verrast me niet, want ik heb er al 
vaker op gewezen dat we ons niet meer moeten blind-
staren op tweecijferige groeicijfers. Wat me wel echt 
zorgen baart is de ontwikkeling in de Duitse zeehavens 
– daar is eigenlijk nauwelijks nog sprake van groei.
 
Hoe komt dat?
Wie in Hamburg containers wil overslaan, wordt ge-
confronteerd met veel beperkingen. De nog steeds niet 
gerealiseerde verdieping van de Elbe is eigenlijk maar 
één aspect. Vergeet niet dat de opkomst van de havens 
in Zuid-Europa de concurrentie in de Hamburg – Le 
Havre range verscherpt heeft. Of het gezien die ontwik-
kelingen raadzaam is drie Duitse zeehavens met de 
daarbij behorende achterland-infrastructuren in de 
huidige vorm verder te ontwikkelen, vraag ik me wel 
eens af. Het wordt in elk geval lastig.
 
Wat bedoelt u daarmee?
Ik wil me natuurlijk niet met het beleid van mijn colle-
ga in Hamburg bemoeien, maar volgens mij kan het 
voor die haven zeker zinvol zijn over samenwerkingen 
na te denken. Aan bepaalde nadelen zullen we niet veel 
kunnen veranderen. 
 
Zou u iets preciezer kunnen zijn?
Hamburg is weliswaar historisch gezien sterk in expe-
ditie en heeft een goede achterlandverbinding. Maar de 
containerschepen worden nog steeds groter en daar-
mee hangt een groot aantal maatregelen in de infra-
structuur samen. Je moet die volumes wel kunnen ver-
werken in de haven. Daarom denk ik eigenlijk niet dat 
slechts het verdiepen van de Elbe voldoet om de steeds 
grotere schepen probleemloos te ontvangen. Dat feit 
heeft Hamburg wellicht onderschat. Kortom: mijn in-
druk is dat verschillende havens in de laatste tien jaar 
geen plan-B ontwikkelden, maar hebben aangenomen 
dat de groei in overslag wel zou doorgaan.
 
Blijven er van de drie Duitse zeehavens slechts twee 
over?
Dat hoeft niet. Ik was aanvankelijk heel sceptisch over 
de kansen van Wilhelmshaven. Maar ik ben er nu van 
overtuigd dat we het uit nationaal belang moesten doen 
toen eenmaal duidelijk werd dat schepen groter dan 
20.000 teu realiteit zouden worden. De JadeWeserPort 
zal de winnaar zijn in deze ontwikkeling en kan dan zijn 
draaischijff unctie uitbouwen. Overigens willen we als 
Duisport de samenwerking met deze zeehaven uitbou-
wen. Sinds mei rijdt al wekelijks een trein tussen Duis-
burg en de CTW-containerterminal.
 
Rotterdam is voor Duisport de belangrijkste partner.
Dat is een feit. Maar Antwerpen is ook heel belangrijk. 
We hebben bijvoorbeeld een dagelijkse spoorverbin-
ding met Antwerpen, die we zelf uitvoeren en waar we 
geld op toeleggen. Het is een service voor onze klanten. 
Zonder een dergelijke verbinding had Audi zich niet 
hier gevestigd met zijn logistieke centrum. We kunnen 
niet altijd naar de staat kijken als we iets willen, we 
moeten het zelf doen.
 
U bent geboren in 1953. Hoe lang wilt u de chefsfunctie 
in Duisburg nog invullen?
Daar heb ik nog niet serieus over nagedacht. Waar-
schijnlijk vanwege het feit dat ik dagelijks veel plezier 
beleef aan het werken hier. Zolang ik meer plannen heb 
dan we qua personeel en fi nancieel kunnen realiseren, 
klopt wat mij betreft de basis voor het succes van deze 
haven.

geen plan-B’ 

Dat de Elbe nog steeds niet 

is verdiept, is maar één van 

Hamburgs beperkingen.
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De haven van 

Hamburg 

heeft 2.000 op 

containers gerichte 

spoorverbindingen. 

Foto: Havenbedrijf 

Hamburg

‘W e hebben een dergelijk 
plan helemaal niet nodig’, 
zegt Ingo Egloff , chef van 
Hafen Hamburg Marke-
ting, vol overtuiging. ‘Uit-
eindelijk zal de uitdieping 

van de Elbe gerealiseerd worden, waardoor ook de 
grootste schepen hier kunnen komen.’ Egloff  geeft aan 
dat de plannen inmiddels voor 92% zijn goedgekeurd, 
‘en aan de laatste 8% wordt nu intensief gewerkt’, zegt 
de marketeer. Onder die ontbrekende 8% schaart 
Egloff  de klachten van enkele privé personen en van 
een jagersvereniging – naast bezwaren die de steden 
Otterndorf en Cuxhaven hebben geuit. De rechter doet 
in twee verschillende processen op 16 november en 13 
december uitspraak. 
Niet te ontkennen valt echter dat economen én politici 
van de deelstaat Noordrijn-Westfalen zich de laatste tijd 
op verrassende wijze distantieerden van Duitslands 
grootste zeehaven. De minister president van de deel-
staat, Armin Laschet, noemde Rotterdam en niet Ham-
burg dé thuishaven van de regio. Erich Staake ging daar 
in het eerdergenoemde interview dieper op in. Hij her-
kende ‘veel beperkingen’ bij de containeroverslag in 
Hamburg. Hindernissen die ‘verder gingen dan slechts 
de ondiepte van de Elbe’. Volgens Staake, die overigens 
in het interview nog wel meldde zich ‘niet met het beleid 
van zijn collega’s te willen bemoeien’ had Hamburg de 
volumegroei van de individuele containerschepen wel-
licht onderschat en zou een verdere uitdieping van de 
Elbe niet garanderen dat de schepen probleemloos zou-
den kunnen worden afgehandeld in de Noordduitse stad. 
In dat perspectief zou het, voor Hamburg, volgens Staake 
‘zinvol zijn over samenwerkingen met anderen na te 
denken’ – bijvoorbeeld met Wilhelmshaven.

Negatief spreken
De vertegenwoordigers van de haven van Hamburg kun-

DVZ / MELS DEES

Hamburg reageert opvallend 
gelaten op de uitspraken van Erich 

Staake, chef van de haven van 
Duisburg. In een interview met 

onze Duitse partnerpublicatie DVZ 
(zie pagina 12 van deze krant), 

meldde Staake dat de haven van 
Hamburg ‘geen plan-B’ heeft nu

 de groei van de containeroverslag 
stokt. 

nen weinig liefde opbrengen voor de ideeen van Staake. 
‘We hebben in Duitsland met Hamburg, Bremen, Bre-
merhaven en Wilhelmshaven vier containerhavens voor 
de im- en export van goederen’, benadrukt Egloff s colle-
ga Axel Mattern. Hij neemt met die uitspraak afstand van 
Staake die het nadrukkelijk over drie containerhavens 
heeft (en Bremen en Bremerhaven als één geheel noemt). 
‘Elke haven heeft zijn eigen sterkten en zwakten, en het 
helpt bepaald niet wanneer we negatief over elkaar spre-
ken. Het gaat er juist om de overslagvolumes samen aan 
de Duitse havens te binden.’
Hamburg kan daarbij, als haven die met 2.000 op con-
tainers gerichte spoorverbindingen in Europa over de 
beste spoorverbindingen beschikt, de rol van achter-
landhub claimen. ‘En daarom moeten de spoorverbin-
dingen continu uitgebreid worden.’ Staake vraagt zich 
in het interview af of het werkelijk nuttig is voor ‘drie 
Duitse zeehavens de noodzakelijke achterland-infra-
structuur te ontwikkelen’. Mattern stelt daar tegenover 
dat ook Bremen/Bremerhaven en Wilhelmshaven van 
de sterke positie van Hamburg als spoorhaven profi te-
ren, vooral op het moment dat de geplande oostelijke 
corridor naar het zuiden wordt gerealiseerd. Voor het 
transport naar Duisburg, vanuit Hamburg en de havens 
aan de Oostzee, zijn uiteindelijk ook spoorverbindin-
gen nodig, merkt Mattern op. Om eraan toe te voegen 
dat ‘Hamburg geografi sch gunstiger ligt voor de groei-
markten in Oost-Europa dan Duisburg.’

Andere telmethode
Een onderwerp stoort de beide chefs van HHM echter 
zeer. ‘Meneer Staake telt het aantal containers dat zijn 
haven afhandelt niet op de manier die internationaal 
gebruikelijk is. Hij telt de containers die bijvoorbeeld 
eerst gelost worden en vervolgens op een vrachtwagen 
geladen twee keer. Als wij zo zouden tellen dan kwamen 
we in de metropoolregio Hamburg op minstens 16 mil-
joen teu en 250 miljoen ton. In onze haven houden we 

‘Hamburg is en blijft de 
belangrijkste spoorhaven 
van Europa’
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ons echter aan de internationaal gebruikelijke defi nitie 
van de overslag, opdat een vergelijking met andere ha-
vens mogelijk is.’ Inderdaad communiceerde Hamburg 
over 2016 een zeecontaineroverslag van 8,9 miljoen teu. 
Duisport rapporteerde offi  cieel over dat jaar een con-
taineroverslag van 3,7 miljoen teu.
Ondanks deze tegenwerping, is duidelijk dat Staake en-
kele vragen op heeft geworpen die ook in Hamburg spe-
len. Dat de containeroverslag niet meer zo snel groeit 
als enkele jaren geleden nog het geval was is niet te ont-
kennen. Met die wetenschap moeten de managers in 
Hamburg en bij de andere containerhubs zichzelf de 
vraag stellen welke rol hun haven in de toekomst moet 
gaan spelen.

Egloff  en Mattern omschrijven het toekomstige profi el 
van de haven aan de Elbe zo: ‘Hamburg is en blijft de 
belangrijkste spoorhaven van Europa en ontwikkelt 
zich tot de aanjager van innovatie als het gaat om digi-
talisering.’ Volgens de heren is er geen haven in de we-
reld die de uitwisseling van data zo goed ontwikkelde 
als Hamburg. 
De in Hamburg gevestigde industrie is daarbij een ‘le-
vensverzekering’ voor Hamburg als vestigingsplaats, zo 
stelt Egloff . Die zorgt er immers voor dat er genoeg lo-
kale exportlading voorhanden is voor de haven. ‘Ham-
burg profi teert van de goede samenwerking tussen in-
dustrie, logistiek en de energiebranche.’

Hamburg is aanjager van 

innovatie en digitalisering. Join our expanding 
European Inland 

Intermodal Network:

DP World Germersheim

DP World Stu� ga� 

DP World Mannheim

DP World Liège

DP World Antwerp East   
Germersheim@dpworld.de

Stu� ga� @dpworld.de

Mannheim@dpworld.de

Liege@dpworld.com

Antwerpeast@dpworld.com

WWW.DPWORLDLOGISTICS.EU 

DP World Logistics 
Europe GmbH
Schanzenstrasse 102

40549 Düsseldo� 

Germany

Tel: +49 21 19 42 12 34
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TOBIAS PIEFFERS

Zijn scrubbers een goede oplos-
sing om in 2020 aan nieuwe zwa-
veleisen te voldoen? Over die 
vraag woedt een hevige discussie 
nu Maersk de techniek publieke-
lijk heeft bekritiseerd.

De discussie is opgelaaid nadat 
Marc Refsø Holm van Maersk Oil 
Trading op een conferentie in New 
York zei dat Maersk niet zal investe-
ren in scrubbers, onder meer omdat 
de systemen te duur zijn en reders 
in staat stellen om vals te spelen.
De uitspraken hebben tot veront-
waardiging en irritatie geleid onder 
fabrikanten en leveranciers van 
scrubbers. Het argument dat met 
scrubbers vals kan worden gespeeld 
gaat niet op, zegt Sigurd Jenssen, di-
recteur Uitlaatgassenreiniging bij 
motorfabrikant Wärtsilä. ‘Het klopt 
dat scrubbers aan en uit gezet kun-
nen worden, maar de apparaten zijn 
uitgerust met beveiligde datalog-
gers. Die meten continu de uitstoot 
en kunnen gemakkelijk door in-
spectiediensten worden uitgele-
zen’, zegt hij. Jenssen beaamt wel 
dat het systeem niet 100% water-
dicht is. Iemand die erg handig is 
met computers kan de sensoren 
volgens hem mogelijk wel hacken, 
maar over het algemeen vallen vals-
spelers snel door de mand.

0,5%
Reders worstelen momenteel met 
de vraag hoe zij aan de nieuwe zwa-
velregelgeving gaan voldoen die per 
2020 ingaat. Brandstof mag per die 
datum niet meer dan 0,5% zwavel 
bevatten (tegen 3,5% nu), tenzij re-
ders hun uitlaatgassen nabehande-
len en de zwavel eruit verwijderen. 
Er zijn drie opties om aan de we-
reldwijde zwavelcap te voldoen. 
Overstappen op LNG, een scrubber 
installeren of op laagzwavelige 

brandstof gaan varen. LNG is voor 
de intercontinentale scheepvaart 
nog geen serieuze optie, omdat het 
ontbreekt aan een dekkend bun-
kernetwerk. Dus zijn reders ge-
noodzaakt te kiezen tussen scrub-
bers en laagzwavelige brandstof.
De 0,5%-brandstof zal duurder zijn 
dan de stookolie die nu in scheeps-
motoren wordt verbrand. Volgens 
een schatting van Wood MacKenzie 
kan de totale bunkerrekening door 
de nieuwe zwaveleis met 60 miljard 
dollar per jaar stijgen. Bovendien 
bestaat er twijfel of raffi  naderijen 
voldoende voorraad kunnen opbou-
wen voordat de nieuwe regels in-
gaan. Dat pleit voor het gebruik van 
scrubbers, maar de installatiekos-
ten van die apparaten zijn dusdanig 
hoog dat de investering voor oudere 
schepen niet meer de moeite waard 
is omdat die zich niet meer terug-
verdient. De aanschaf en installatie 
van een scrubber kost enkele mil-
joenen per schip.
Maersks openlijke kritiek op scrub-
bers heeft volgens Adrian Tolson, 

oprichter van consultancybureau 
20/20 Marine Energy, geleid tot een 
afname van interesse in scrubbers. 
Juist omdat de Deense rederij wordt 
gezien als leider in het onttrekken 
van de maximale waarde uit zware 
stookolie. ‘Als iemand de duidelijke 
kostenvoordelen van scrubbers zou 
omarmen, dan zouden zij het zijn, 
maar nu is deze notie verworpen’, 
schrijft hij in een ingezonden brief 
op Splash 24/7. 
Het probleem daarvan is dat er in 
berekeningen die moesten inschat-
ten of raffi  naderijen tegen 2020 ge-
noeg laagzwavelige brandstof ge-
produceerd kunnen hebben, 
uitgegaan is van een bepaald niveau 
van scrubbergebruik, stelt Tolson. 
Als die reders nu in plaats van scrub-
bers ook voor de overstap op laag-
zwavelige brandstof kiezen, neemt 
het risico op een tekort aan beschik-
baarheid van de brandstof toe.
Maersk staat overigens niet alleen 
in zijn kritiek op scrubbers. Ook 
bulkrederijen zoals het Noorse Tor-
vald Klaveness en het Thaise Preci-
ous Shipping hebben in media hun 
kritiek geuit. Kort samengevat komt 
die neer op: te hoge investeringen 
voor techniek die nog niet volwas-
sen is.

Positieve ervaring
Er zijn ook rederijen die wel te spre-
ken zijn over de techniek, zoals 
DFDS. De veerdienstmaatschappij 
heeft sinds de invoering van een 
zwavelzone (SECA) op de Noord-
zee, Oostzee en het Engelse Kanaal 
op achttien schepen een scrubber 
geïnstalleerd en ook vier nieuwe 
schepen worden ermee uitgerust. 
‘Onze ervaring is zowel operatio-
neel als fi nancieel goed en wij be-
schouwen het als een voordeel’, 
zegt directeur Milieu & Duurzaam-
heid Paul Woodall. 
Hij benadrukt dat DFDS vrijwel uit-
sluitend vaart in het SECA-gebied 

waar een zwaveleis van 0,1% geldt. 
De brandstof die nodig is om aan die 
eis te voldoen is per ton 150 tot 200 
dollar duurder dan stookolie, dat in 
Rotterdam voor 311 dollar per ton 
(10 okt 2017) de tank in gaat. Net als 
Jenssen ziet hij geen mogelijkheid 
om vals te spelen. ‘Er zitten bevei-
ligde sensoren in en inspectiedien-
sten kunnen de metingen daarvan 
downloaden’, zegt hij. 

Milieu
Naast kritiek op de werking en de 
kosten wordt er ook aan het duur-
zame karakter van scrubbers getwij-
feld. Er zijn verschillende soorten 
scrubbers, maar de meest populaire 
systemen gebruiken zeewater om 
de zwavel uit de uitlaatgassen te 
wassen en lozen dat vervolgens 
weer in zee. Dat is slechts een ver-
plaatsing van het probleem, klinkt 
het in de markt. 
‘Ik begrijp dat dit zo gezien kan wor-
den, maar het klopt niet’, zegt Jens-
sen. ‘Het probleem van zwaveluit-
stoot in de lucht is dat het als zure 

Ook als alle reders scrubbers hanteren 

stijgt het zwavelgehalte slechts licht.

voorwaarden. Zo moeten de pH-
waarde, de troebelheid en het gehal-
te koolwaterstoff en worden gemo-
nitord.’ Er zijn volgens Van Gelder 
ook landen die juist voor de tegen-
overgestelde aanpak hebben geko-
zen. Daar mag het scrubberwater 
niet overboord totdat bewezen is 
dat het veilig kan worden geloosd. 
Ook als de lozing wel schadelijk 
blijkt is het nog zeer de vraag of het 
scrubberwater ooit zal uitgroeien 
tot een werkelijk probleem. Voor-

regen weer naar beneden komt en 
zo zoet- en grondwater verontrei-
nigt, dat normaal gesproken geen 
zwavel bevat. Zeewater bevat dat 
van zichzelf wel.’ Data van Stanford 
University bevestigen dat. Gemid-
deld gaat het om 2,7 promille wat 
gelijk is aan 884 ppm (parts per mil-
lion). Veelvuldig gebruik van scrub-
bers zal volgens Jenssen ook niet di-
rect leiden tot een grote stijging van 
het zwavelgehalte. ‘Als alle schepen 
scrubbers installeren en het scrub-

berwater lozen in zee duurt het 150 
jaar voordat het zwavelgehalte met 
1 ppm stijgt’, aldus de directeur. 
In Nederlandse havens geldt dan 
ook geen verbod op het lozen van 
het scrubberwater, laat Havenbe-
drijf Rotterdam desgevraagd weten. 
‘Dit zal gelden totdat blijkt dat het 
havenwater vervuild raakt, maar dat 
is niet de verwachting’, zegt Ron van 
Gelder van het Havenbedrijf. ‘Het 
scrubberwater mag tenslotte alleen 
geloosd worden onder bepaalde 

Scrubbers:
oplossing of
geldverspilling?

ZWAVELUITSTOOT  Maersk opent het debat

DFDS heeft al achttien schepen laten uitrusten met een scrubberinstallatie. Foto: DFDS
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Ook met uw tweet in de 

krant? Met #NTnl springt u 

meer in het oog. Blijf op de 

hoogte en volg deze krant 

op twitter.com/ntnl

Het jaarcongres van 

@HavensNL is volgend jaar 

in Lelystad! Heel blij mee en 

we gaan er een interessant 

congres van maken!

@FlevokustHaven 

@DanserGroup feliciteert 

alle @HarbourRun 2017 

fi nishers en bedankt de 

organisatie van dit mooie 

event. 

@DanserGroup 

Lunchsessie Digitalisering 

bij @HavenRotterdam, 

belangrijk thema voor 

haven & klanten! Business 

opportunities vragen om 

nieuwe aanpak. 

@DonaldBaan 

Wij zijn voor.... #kmheffi ng 

voor vrachtauto’s net als in 

België en Duitsland  

@Nedcargo

Nieuwe service #Inspectie-

portaal biedt online zicht op 

alle importcontroles onder 

regie van de Douane in NL 

havens. 

http://bit.ly/2wsG5yT 

@Portbase 

De proefvijver voor varende 

Drones is nu nog toeganke-

lijker! Meld je aan bij @

ProdockAdam en kom te 

testen! 

@ProdockAdam 

Week van de veiligheid! 

Trots om prijswinnaar 

bekend te kunnen maken: 

Businesspark Nieuw-Ven-

nep!! 

@TLNnieuws

 Overschot oud papier 

door Chinees importver-

bod 

 APMT-R: tekort aan haven-

werkers 

 Maersk-schip vaart walvis 

aan 

 ‘Veel bedrijven overwegen 

overstap van binnenschip 

naar truck’ 

 AirBridgeCargo stelt 

ultimatum rond vracht-

vluchten 

 Panalpina zint op een 

grote of meerdere 

kleinere overnames 

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

alsnog is de animo onder reders ge-
ring. Volgens onderzoek van classi-
fi catiebureau DNV-GL zijn er  
inclusief nieuwbouwprojecten mo-
menteel 362 schepen met scrub-
bers, terwijl er per 2020 zo’n 70.000 
schepen aan de nieuwe zwavelregel-
geving moeten voldoen. Volgens 
Jenssen neemt de vraag naar de sys-
temen de laatste tijd wel sterk toe, 
met name in de nieuwbouw. Uit de 
cijfers van DNV-GL blijkt overigens 
dat de grootste toename in scrub-

berinstallaties plaatshad in 2014 en 
2015 vanwege de toenmalige invoe-
ring van de SECA-zone. 
Vanuit de reders is dan ook een an-
der geluid te horen dan bij de leve-
ranciers. Zo zegt Lasse Kristoff er-
sen, CEO van bulkrederij Torvald 
Klaveness, dat ‘gebaseerd op de uit-
spraken en acties van rederijen tot 
dusver, de verwachting is dat de 
meeste scheepseignaren zometeen 
kiezen voor het gebruik van een 
laagzwavelige brandstof.’

HOE WERKT EEN SCRUBBER
Scrubbers zijn er in verschillende soorten. Zo zijn er natte en droge 

scrubbers en wordt er onderscheid gemaakt tussen open, gesloten en 

hybride systemen. In de scheepvaart gaat de voorkeur uit naar natte 

scrubbers omdat het medium voor het verwijderen van de zwavel, 

zeewater, ruimschoots en gratis voorhanden is. Droge systemen 

gebruiken kalk- of granulaatsteen voor het reinigingsproces en dat 

moet na een x aantal draaiuren aan wal worden afgegeven.  

In open systemen wordt het zeewater na het wassen weer geloosd in 

zee. In gesloten systemen wordt het water opgeslagen in een 

vuilwatertank. Meest geliefd onder reders is het hybride systeem dat 

kan schakelen tussen een open en gesloten loop. Dit in verband met 

regio’s waar lozing verboden is. 

NIEUWSBLAD TRANSPORT 11-17 OKTOBER 2017



18

MOBILITEITSRAI  
19 T/M 21 OKTOBER 
RAI Carrosserie NL organiseert deze 

beurs op het gebied van transport-

materieel, werkplaatsuitrusting en 

lichte bedrijfswagens.  De beurs kan 

gezien worden als vervanger van de 

BedrijfsautoRAI.  

• raivereniging.nl

EUROPORT  
7 T/M 10 NOVEMBER 
Europort wordt iedere twee jaar ge-

organiseerd en heeft een kwalitatief 

hoogwaardig beursprogramma dat 

circa 30.000 bezoekers en ruim 

1.100 exposanten trekt. Ook dit jaar 

zijn er weer masterclasses.

• europort.nl 

SEMINAR KETENFINANCIERING 
IN TRANSPORT EN LOGISTIEK
8 NOVEMBER 
Ketenfi nanciering is een verzamel-

naam van fi nancieringsvormen tus-

sen bedrijven in de leverantieketen. 

Logistieke dienstverleners krijgen 

hier steeds meer mee te maken.

• ing-events.nl

ZEELAND CONNECT MEET UP
22 NOVEMBER  
Wat zijn de logistieke trends? Wat 

betekent dit voor Zeeland? Wij da-

gen u uit logistieke ideeën en uitda-

gingen met ons te delen. Met onder 

andere themasessies over actuele 

logistieke onderwerpen.

• zeeland-connect.nl/agenda

TLN LIVE   
25 NOVEMBER 
Transport en Logistiek Nederland 

presenteert het vernieuwde jaar-

congres. Het thema van dit jaar is 

innovatie. Met boeiende sprekers 

als  Jerome Guillen, VP Trucks and 

Programs bij Tesla. 

• tln.nl

AGENDA

Feature

en met oktober vast.
Het wereldwijde ladingaanbod in de 
scheepvaart neemt al sinds jaren ge-
staag toe. Dat laat de containerover-
slagindex van de Duitse onder-
zoeksinstituten RWI-Leibniz en het 
Institut für Seeverkehrswirtschaft 
und Logistik sinds 2010 zien. Deze 
index stond aan het begin van dit 
decennium op 95 punten en is in-
middels opgelopen tot 128,8 punten 
in augustus van dit jaar. De index is 
gebaseerd op overslagcijfers die 

Meer expediëren, maa
INDEX  De economie groeit, de klant is veeleisend en de vrachtprijzen dalen  

FOLKERT NICOLAI

De Europese economie doet het 
al een paar jaar goed. Expediteurs 
zijn tevreden, maar ze verdienen 
lang niet altijd meer aan de toene-
mende ladingvolumes.
 
Met de volumes in het Europese 
vrachtvervoer over het land, over-
zee en door de lucht zit het nog 
steeds wel goed, leert ons de Euro-
pean Freight Forwarding Index van 
Danske Bank. De bank houdt, sa-
men met een panel van Europese 
expediteurs, de vinger aan de pols 
van de wereldeconomie. Al een paar 
jaar is dat panel in meerderheid te-
vreden over de ontwikkeling van 
het ladingaanbod. Dat is natuurlijk 
te danken aan de algemene opgang 
van de Europese economie en de re-
delijke gang van zaken in de meeste 
andere werelddelen.
De laatste enquête van Danske Bank 
onder de expediteurs leverde op dat 
hun beoordeling van de volumes in 
de maand augustus andermaal op 
fl inke volumegroei uitkwam. De in-
dex stond in deze vakantiemaand, 
meestal een vrij zwakke maand, op 
57 punten. Elk getal boven de 50 
punten wijst op groei: de meerder-
heid van het expediteurspanel was 
in augustus dus tevreden over de 
vrachtgroei. Het oordeel over de 
maand juli was, met 63 punten, ove-
rigens nog iets gunstiger.
Deze graadmeter van de economie 
laat al een jaar of drie hetzelfde po-
sitieve beeld zien. Er is meer la-
dingaanbod en de groei houdt vol-
gens de experts ook nog wel even 
aan. Danske Bank vraagt de expedi-
teurs bij elke enquête ook naar hun 
verwachtingen voor de komende 
maanden. Voor oktober komen die 
in zowel zee- en luchtvracht als in 
het landtransport opnieuw op een 
vette plus uit. Heel verrassend is dat 
ook weer niet, omdat volumes na de 
vakantie veelal aantrekken. In cri-
sisjaren en periodes van laagcon-
junctuur is dat overigens minder ge-
bruikelijk.

Sterke groei
Het wegvervoer in Europa scoorde 
in augustus een index van 60 voor 
de volumes in die maand, een sterke 
groei dus. De verwachtingsindex 
voor oktober kwam op 69. Deze mo-
daliteit heeft het deze maand dus 
extra druk. Maar de andere modali-
teiten blijven nauwelijks achter. 
Zeevracht stond in augustus op 53 
en maakt voor oktober een sprong 
naar 65. Luchtvracht noteerde in 
augustus 57 en houdt die stand tot 

ruim tachtig mondiale containerha-
vens elke maand bij de beide insti-
tuten inleveren.
Deze stijging was te danken aan de 
toename van de wereldhandel, on-
der impuls van sterk groeiende eco-
nomieën als die van China, India en 
andere Aziatische regio’s. De vraag 
is niet alleen of de wereldeconomie 
de komende jaren fors blijft groei-
en, maar ook of dit gepaard zal gaan 
met een groei van het interconti-
nentale vervoer. Recente onderzoe-

RAAD & RECHT

Dat ik geen groot voorstander ben van de Brexit, steek ik niet 
onder stoelen of banken. Dat ik verbaasd ben over de naïeve 
en eendimensionale houding van de UK ook niet. Toch kan ik 
me de frustratie over de EU best goed voorstellen. Iedereen is 
er wel van overtuigd dat de ‘E’ in de EU voor ‘Europese’ staat. 
Maar dat de ‘U’ voor Unie staat is niet onomstreden. 

Vorige week sprak ik met een Italiaanse collega over de uitleg 
die de Italiaanse douane geeft aan de nieuwe douanewaarde-
bepalingen. Daarover is al veel geschreven, met name over de 
afschaffi  ng van de ‘fi rst sale’. In het kort: onder het CDW kon 
de douanewaarde (transactiewaarde) van ingevoerde goederen 
worden vastgesteld op basis van de verkoopprijs van de goede-
ren. Maar als een goed meerdere malen was verkocht voordat 
het werd ingevoerd, mocht je onder bepaalde voorwaarden 
kiezen welke verkoopprijs je wilde gebruiken als basis voor de 
douanewaarde. Met wat nauwkeurige planning kon een Euro-
pese importeur de aankoopprijs van zijn leverancier gebruiken 
als basis voor de douanewaarde. Die was normaal gesproken 
lager dan de doorverkoopprijs. Er was veel kritiek op deze sys-
tematiek, omdat daardoor niet altijd de volledige economische 
waarde van het ingevoerde goed werd belast. Het WCO heeft 
hierover gezegd dat de douanewaarde moet worden gebaseerd 
op een verkoop aan iemand die in de EU is gevestigd. En dat 
is normaliter de importeur. Om dat te bewerkstelligen is de 
hoofdregel in het DWU dat de douanewaarde wordt vastgesteld 
op basis van de verkoop die onmiddellijk voordat de goederen 
het douanegebied zijn binnengebracht, heeft plaatsgevonden.
 
Maar wat nu als een EU-importeur de goederen zelf ook al 
heeft doorverkocht? Met de nieuwe defi nitie zou ook die 
doorverkoop in beeld komen voor de douanewaarde. Dat voelt 
onrechtvaardig aan, omdat dan niet de aankoopprijs van een 
importeur wordt belast, maar zijn verkoopprijs. Dan gaan we 
ook EU-winsten belasten bij invoer. Iedereen was het erover 
eens dat dit niet de bedoeling kon zijn. Om die reden heeft 
de Europese Commissie een Guidance Document geschreven 
waarin wordt gesteld dat transacties tussen twee EU-partijen 
worden gezien als ‘domestic sales’ en om die reden niet als 
bepalend voor de transactiewaarde kunnen dienen. 

Douaneland kreeg een mooi compromis: ‘fi rst sale’ niet meer 
mogelijk, ‘domestic sale’ niet meer belast. Tot zover de theorie. 
Nu blijkt dat verschillende lidstaten inmiddels het standpunt 
innemen dat de introductie van de ‘domestic sale’ onwettig is. 
Die staat namelijk heel summier beschreven in een Guidance 
Document, maar nergens in de wetgeving. En formeel gezien 
is dat slechts een mening van de Europese Commissie. Terwijl 
de wetgeving vrij helder is en nergens ook maar een woord 
rept over dat een ‘domestic sale’ onbelast moet blijven. En zo 
worden importeurs in verschillende lidstaten van de EU anders 
behandeld als zij goederen invoeren. In Nederland kun je als 
EU-importeur gewoon je aankoopprijs gebruiken. In Italië zul 
je je verkoopprijs moeten gebruiken als douanewaarde. Om het 
complex te maken, kan die mening ook weer verschillen per 
douanedistrict. 

Ik was altijd in de veronderstelling dat het DWU stond voor 
het Douanewetboek van de Unie. Maar daarvoor moet toch 
wel sprake zijn van uniformiteit op gebied van beleid en uitleg 
van wetgeving. Vanzelfsprekend zullen de lidstaten goede 
redenen hebben om een eigen invulling te willen geven aan het 
DWU. Maar daarmee worden de beginselen van de EU op losse 
schroeven gezet. Of hadden de Britten misschien toch een punt 
en staat de ‘U’ in EU inderdaad voor Utopie? 

RAOUL RAMAUTARSING, CONSULTANT
rramautarsing@deloitte.nl

De Europese Utopie
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Kees de Vries is 

toegetreden tot 

de raad van 

commissarissen 

van de Coöpera-

tie NPRC. Hij 

volgt aftredend 

commissaris 

Jan Veldman op in de raad. De 

Vries is niet onbekend in de 

binnenvaart. Tot eind 2015 was hij 

24 jaar directeur bij de nautisch 

technische brancheorganisatie 

Koninklijke Schuttevaer. Naast de 

belangenbehartiging op infra-

structurele zaken was De Vries ook 

betrokken bij onder andere Bureau 

voorlichting Binnenvaart, Bureau 

Telematica Binnenvaart en Inland 

Navigation Europe. Sinds 2016 zet 

De Vries zijn opgebouwde kennis 

over de binnenvaart in als 

zelfstandig adviseur. 

Martin 
Dorsman, 

directeur van 

de KVNR, is per 

1 november 

benoemd tot 

secretaris-

generaal van de 

ECSA, de European Community 

Shipowners’ Associations. Deze 

positie kwam vacant door het 

vertrek van Patrick Verhoeven. 

Dorsman is sinds september 

2006 in dienst van de KVNR, eerst 

als plaatsvervangend directeur en 

vanaf juni 2011 als directeur. Hij 

vervulde veel internationale 

posities bij zowel de ECSA als bij 

de ICS, de mondiale koepel van 

redersverenigingen. 

Per 1 november treedt Jelle de 
Rooij in dienst bij Nederland 

Distributieland (NDL/HIDC) als 

senior manager Supply Chain 

Solutions. De Rooij (39) heeft de 

afgelopen vijftien jaar diverse 

logistieke management functies 

vervuld bij DB Schenker en 

Accenture. Ook heeft hij veel 

internationale ervaring: hij heeft 

gewoond en gewerkt in Duits-

land, Singapore en Zuid-Korea. De 

Rooij wordt, samen met Stan de 

Caluwe, in eerste instantie 

verantwoordelijk voor de business 

development activiteiten van NDL 

in Noord-Amerika. 

Cees van Gent, 

voormalig 

topman van 

Van Gansewin-

kel, is benoemd 

tot CEO van het 

Duitse logis-

tieke bedrijf 

Hillebrand Group in Mainz. Van 

Gent was meer dan twee jaar, van 

mei 2012 tot december 2014, CEO 

van het Eindhovense Van Ganse-

winkel, dat vorig jaar een nieuwe 

naam kreeg: Renewi. De naams-

verandering was het resultaat van 

de fusie met de Britse branchege-

noot Shanks. Van Gent gaat nu 

een bedrijf leiden met een omzet 

van circa €1,3 mrd (2016). Van Gent 

was eerder topman van twee 

Duitse logistieke bedrijven.

Na zeven 

succesvolle 

jaren aan het 

roer te hebben 

gestaan van NT 

Publishers, 

dochteronder-

neming van de 

DVV Media group in Hamburg, 

heeft managing director Michel 
Schuuring zijn taken neergelegd. 

NT Publishers, uitgever van 

Nieuwsblad Transport, is vorige 

maand verkocht aan het in Breda 

gevestigde Promedia. Om de 

nieuwe eigenaar de ruimte te 

geven om zijn bedrijven samen te 

voegen heeft Schuuring besloten 

zijn functie neer te leggen.

PERSONALIA

nieuwsbladtransport.nl/informatie/mensen

ar levert het meer op?
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ken laten zien dat bedrijven die hun 
productie gedeeltelijk naar lagelo-
nenlanden hebben overgeheveld, 
hier geleidelijk aan van terugko-
men. Ook kan de havenoverslag van 
containers onder druk komen door 
de opkomst van 3D-printing, die de 
productie van goederen terughaalt 
naar de regio waar het eindproduct 
wordt afgezet.

Afrika
Voorlopig zijn de eff ecten van de 
‘re-shoring’ en de driedimensionele 
printer beperkt. Het rapport ‘Global 
Freight Forwarding 2017’ van Trans-
port Intelligence (TI) signaleert dat 
de markt voor expediteurs vorig 
jaar met 2,7% groeide, in reële ter-
men, dat wil zeggen zonder reke-
ning te houden met de infl atie. Zee- 
en luchtvracht namen in omvang 
sterker toe dan in het jaar ervoor.
Transport Intelligence voorziet 
voor de jaren 2016 tot en met 2020 
een snellere vervoersgroei voor het 
Afrika onder de Sahara dan in welke 
andere regio ter wereld ook. Voor 

het vervoer van luchtvracht van en 
naar Noord-Amerika werd vorig 
jaar een stabilisatie opgetekend en 
ook voor de komende jaren wordt 
geen groei voorzien.
De afgelopen jaren ging de fl inke 
groei in zee- en luchtvracht volgens 
TI gepaard met dalende vrachtprij-

zen, wat voor de expediteur bete-
kende dat het expediteursloon on-
der druk stond. De expediteur 
behandelde wel meer lading, maar 
hield er relatief, per hoeveelheid 
vracht, minder aan over. De TI-on-
derzoekers verwachten ook dat ex-
pediteurs een deel van hun markt 
kunnen verliezen aan de carriers 

zelf, aan startende bedrijven in de 
logistieke sector en aan bedrijven 
als bijvoorbeeld Amazon.
Voor de traditionele expediteurs be-
tekent dit dat ze meer zullen moeten 
investeren in moderne informatie- 
en communicatietechnologie. Ze 
moeten zelf hun klanten nauwkeurig 

inzicht kunnen geven in het verloop 
van het vervoer van hun lading. De 
expediteur moet dus aan zijn dienst-
verlening extra diensten toevoegen. 
Of daarvoor ook meer aan vergoe-
ding in rekening kan worden ge-
bracht, is volstrekt onduidelijk. Dat 
hangt immers af van de ontwikkeling 
van de wereldhandel.

Expediteurs moeten investeren in 

moderne informatietechnologie.
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20 De Marge

Stijn Grove, directeur Dutch 
Datacenter Association, 
in het AD.

Rotterdam kan 
een internationale 
datahaven 
worden.

QUOTE VAN DE WEEK

an 
onale 

DE WEEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKD

COLUMN

Gelooft u nog in een harde Brexit? Ik niet. Hoewel de bespre-
kingen in Brussel over de uittreding van het Verenigd Konink-
rijk voortvarend verlopen, heeft de Britse onderhandelaar, 
David Davis, aan de offi  ciële scheidingsperiode van twee jaar al 
zeker twee jaar als een ‘transitieperiode’ vastgeplakt, inmid-
dels ook met goedkeuring van zijn premier, Theresa May. De 
Britten blijven het liefst verbonden met de douane-unie, omdat 
ze de vrijhandel met het continent en de voordelen van de vele 
handelsakkoorden van de EU met andere werelddelen niet 
willen kwijtraken. Twee jaar worden dus alvast vier jaar, en ik 
voorspel u dat de handel met dat grote eiland aan de westkust 
nog lang daarna ‘business as usual’ blijft.

Dat maakt ook het gesteggel over de rekening die het VK voor 
zijn exit moet betalen een stuk minder interessant. Als de Brit-
ten min of meer in de Europese Economische Ruimte blijven, 
zullen ze braaf moeten meebetalen aan allerlei voorzieningen 
die de EU voor de deelnemende landen verzorgt. Die rekening 
kan dus over een lengte van jaren worden uitgesmeerd en heeft 
geen enkele invloed op de Britse begroting van morgen, even-
min als op die van de EU. Er is verder een akkoord in aantocht 
over de grens tussen de beide Ierlanden. De Schotten zullen in-
tussen de ontwikkelingen tevreden aanzien: hun lidmaatschap 
van de EU wordt weliswaar beëindigd – if so – maar hun relatie 
met de Unie wordt er nauwelijks door geraakt.

We leven in een rare tijd. Catalonië, dat met 7% van het grond-
gebied 25% van de Spaanse welvaart binnenbrengt, wordt het 
recht ontzegd zich van Spanje af te scheiden. Madrid vreest dat 
ook de Basken weer in opstand komen tegen het centrale ge-
zag. Frankrijk zou in dat geval eveneens een Baskische opstand 
moeten verwachten. De Schotten zouden best afscheid willen 
nemen van Great Britain (and Northern Ireland) en zouden 
zich gesteund weten door de Catalaanse opstand. Je kunt ook 
denken aan de Hongaren in Roemenië, die van Temesvár en 
omstreken een eigen republiek willen stichten. De landkaart 
van Europa is door de eeuwen heen al veel vaker veranderd.

De vragen waarmee de Europese Unie is opgescheept, zijn: 
moet er worden ingegrepen als regio’s zich van de offi  cieel 28 
lidstaten willen afscheiden? Dit kan de Unie niet, omdat alleen 
die 28 landen zich per verdrag bij de Unie hebben aangesloten, 
en niet hun deelstaten of provincies. Dat de Spaanse Guardia 
Civil (‘todo por la patria’) met rubberkogels honderden burgers 
ernstig heeft verwond toen ze naar de stembus wilden om zich 
over afscheiding van Catalonië uit te spreken, is kennelijk geen 
onderzoek van de Europese Commissie waard. Het is Madrid 
dat hierover, wat Brussel aangaat, beschikt.

Terug naar de Britse Brexit. Het uittredingsproces zal nog 
haken en ogen kennen, maar we hebben geen rubberkogels 
nodig. Het wordt eerder een beetje paintballen tussen Londen 
en Brussel. In the end merken we er weinig van. Het VK drijft 
jaarlijks al een paar centimeter van het vasteland af, doe daar 
een millimeter bij. Brexit, waar praten we over? Inderdaad: 
haken en ogen.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Haken en ogen

Minister Jorritsma van Ver-
keer en Waterstaat is bereid 
het onderzoek naar de lading 
van het vijf jaar geleden neer-
gestorte El Al-vrachtvlieg-
tuig te heropenen. Zij wil het 
Openbaar Ministerie (OM) 
verzoeken de zaak opnieuw 
te bekijken als de Tweede Ka-
mer daarom vraagt.
Het OM zou de autoriteiten in 
de Verenigde Staten moeten 
vragen de ontbrekende 
vrachtpapieren van de El Al-
Boeing op te sporen. Jorrits-
ma heeft eerder volgehouden dat 
deze documenten niet te achterha-
len zijn.
Voorlopig heeft de Tweede Kamer 
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Onderzoek lading Bijlmerramp
7 oktober 1997

d

desbetreff ende vlucht. Het 
geeft geen beeld over wat er 
werkelijk is vervoerd.
De PvdA wil van Jorritsma 
binnen twee weken horen 
wat zich precies aan boord 
van het toestel bevond.
Het televisieprogramma 
Nova toonde onlangs een aan-
tal vrachtbrieven waar men in 
Israël de hand op heeft weten 
te leggen. Eerder werd al be-
kend dat er verschillende ver-
sies van de vrachtbrieven blij-
ken te bestaan. 

Oud-burgemeester Van Thijn zei 
zich ‘goed verneukt’ te voelen door 
de onthullingen en hekelde de sfeer 
van geheimzinnigheid.

alleen inzage gekregen in de zoge-
heten Master Airway-bill van de la-
ding uit New York. Dit is een over-
zicht van alle vrachtbrieven van de 

pere, veiligere en – tegenwoordig 
belangrijk – ook duurzamere oplos-
singen. Daarbij is nadrukkelijk aan-
dacht voor Neerlands trots. Van de 
eerste baggermolen tot de berging 
van de Koersk: Nederland is al eeu-
wenlang een land van maritieme in-
novatie. De tentoonstelling Game-
changers laat zien dat innovaties en 
uitvindingen altijd in verband staan 
met menselijk handelen, zo meldt 
het persbericht.
 
Eenvoudig
Sommige ogenschijnlijk eenvoudi-
ge uitvindingen hadden een enorme 
impact op de ontwikkeling van Ne-
derland. Zo gaf het haring kaken aan 
boord van schepen de Nederlandse 
visserij een belangrijke impuls. 
Door deze unieke vismethode wer-
den de Hollanders de grootste leve-
ranciers van haring in de zestiende 
eeuw, waardoor de economische 
groei toenam. Haringkaken: disrup-
tive innovatie uit de late 14e eeuw.

MELS DEES

Gamechanger, paradigmashift, 
disruptive, blockchain: mooie 
woorden voor (soms vermeend) 
nieuwe bedrijven en technieken. 
Het Scheepvaartmuseum wijdt er 
een tentoonstelling aan.
 
We overdrijven een beetje als we be-
weren dat in de mailbox van de re-
dacteuren dagelijks berichten over 
logistieke start-ups binnenkomen, 
maar pr- en communicatiefunctio-
narissen brengen jonge startende 
bedrijven graag onder onze aan-
dacht. ‘Laat over een jaar of twee 
maar eens weten wat de successen 
zijn – als het bedrijfje dan nog be-
staat’, is vaak onze reactie. Er zijn 
genoeg start-ups waarvan na de 
start niets meer wordt vernomen.
Een persbericht: ‘van 6 oktober t/m 
1 juli 2018 is de tentoonstelling ‘Ga-
mechangers | maritieme innovaties’ 
te zien. De tentoonstelling voert de 

bezoeker langs ruim 25 aanspreken-
de innovaties uit de Nederlandse 
maritieme geschiedenis die naast 
de scheepvaart ook de Nederlandse 
samenleving hebben beïnvloed. Of 
mogelijk gaan beïnvloeden.’

Nuance
Gelukkig brengt het museum zelf 
ook nuance aan. Innovatie lijkt wel-
iswaar alomtegenwoordig, maar het 
museum toont ook vergeefse, tijd-
rovende en geld slurpende pogin-
gen tot modernisering – en die zijn 
er genoeg.
Er is een reconstructiemodel te zien 
van ’s werelds eerste duikboot uit 
de zeventiende eeuw, naast de futu-
ristische Ortega Submersible, de 
winnaar van de Piet de Jong Innova-
tieprijs in 2016. 
De tentoonstelling vertelt de verha-
len over verrassende, spectaculaire, 
maar ook jammerlijk mislukte in-
spanningen, die ontstonden vanuit 
het streven naar snellere, goedko-

MUSEUM  Scheepvaartmuseum toont innovaties

Willem Beuckelszoon zou rond 1380 het haringkaken uitgevonden hebben. Foto: Collectie Rijksmuseum

Disruptive kaken
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