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WEGVERVOER  CNV wil dat in transport alsnog volledig loon voor vakantiedagen betaald wordt

FOLKERT NICOLAI

Veel ondernemingen in het Ne-
derlandse wegvervoer hangt een 
forse claim boven het hoofd we-
gens achterstallige loonbetaling. 
CNV Vakmensen kondigt aan bij 
afzonderlijke bedrijven claims 
neer te leggen.

Volgens de bond hebben zeker hon-
derdduizend werknemers in het be-
roepsgoederenvervoer over de weg 
van hun werkgevers nog geld te 
goed. Per werknemer zou het gaan 
om duizenden euro’s.
Het gaat om onvoldoende uitbeta-
ling van loon over vakantiedagen. 
Het achterstallige loon kan tot vijf 
jaar na dato van de werkgever wor-
den teruggevorderd en daar gaat 
CNV Vakmensen zich nu voor zijn 
leden voor inzetten.

beloning voor een vakantiedag ge-
lijk zijn aan de beloning voor een 
werkdag.
Een woordvoerder van de bond zegt 
dat de actie die CNV Vakmensen wil 
voeren niet alleen voor leden geldt, 
maar ook voor niet bij de bond ge-
organiseerde werknemers. De bond 
gaat ‘letterlijk de weg op’ tijdens 
een landelijke actie, die op 14 no-
vember wordt gevoerd. Een advoca-
tenkantoor is in de arm genomen 
om claims aanhangig te maken.
Volgens de bond is in andere secto-
ren, bijvoorbeeld bij NS en in de 
zorg, wel geregeld dat door het per-
soneel gemaakte overuren in de be-
loning tijdens vakantie worden 
meegerekend. Het grote probleem, 
zegt de bond, is in het wegvervoer 
dat chauff eurs veel overuren moe-
ten maken om hun basisloon tot een 
aanvaardbaar niveau op te krikken.

kantoormedewerkers die in ploe-
gendienst werken en planners die in 
de weekeinden structureel werken. 
De bond had over de beloning voor 
vakantiedagen bij het jongste cao-
overleg een regeling met de werkge-
vers willen treff en. ‘Maar de werkge-
vers wilden daar helaas niet van 
weten’, aldus Van Rijssel.
Daarom spreekt CNV Vakmensen 
namens zijn leden nu afzonderlijke 
werkgevers aan. Bij wijze van proef 
zijn voor drie leden inmiddels 
claims ingediend van per persoon 
ongeveer zesduizend euro. Het be-
treft, zegt de bond, werknemers van 
GCA en Geodis. ‘Als die bedrijven 
niet betalen, starten we een proef-
proces bij de rechter.’
De bond heeft hierbij een wapen in 
de hand in de vorm van een arrest 
van het Europees Hof van Justitie 
uit 2011. Op grond hiervan moet de 

Volgens bondsonderhandelaar Tjit-
ze van Rijssel wordt een vakantie-
dag nu meestal uitbetaald op grond 
van het relatief lage basistarief en 
wordt geen rekening gehouden met 
de toeslagen en de vele overuren. 
‘Dat klopt niet.’
De bond stelt dat in weinig sectoren 
zoveel overuren worden gemaakt als 
in het wegtransport. ‘Werkweken 
van zestig, zeventig uur zijn geen uit-
zondering’, zegt Van Rijssel. ‘Die 
overuren zijn onderdeel van het sa-
laris en moeten dus ook meetellen 
bij het uitbetalen van vakantiedagen. 
Werknemers die dit over de afgelo-
pen vijf jaar willen vorderen, hebben 
volgens ons een sterke zaak.’

Ploegendienst
De ruim honderdduizend werkne-
mers die mogelijk een claim hebben, 
zijn niet alleen chauff eurs, maar ook 

De vakbond komt niet alleen in actie voor zijn leden, maar ook voor niet-georganiseerde werknemers. Foto: NT Archief

Wegvervoerders hangt 
claim boven het hoofd

De Nederlandse zwarelading-

rederij Jumbo gaat onder de 

naam Global Project Alliance 

samenwerken met het Duitse 

BBC Chartering. Het Schiedamse 

Jumbo heeft een vloot van tien 

schepen met een draagver-

mogen tot 14.000 ton en een 

hijsvermogen tot 3.000 ton. BBC 

Chartering, dat zijn hoofdkan-

toor in het Noord-Duitse Leer 

heeft, beheert een vloot van 

ongeveer 170 multi-purpose en 

zwareladingschepen. De twee 

willen gezamenlijk ‘logistieke 

oplossingen aanbieden’ voor 

projecten op het gebied van 

zwareladingtransport.

Jumbo in alliantie 
met Duits BBC
BREAKBULK

procent van 

de container-

schepen in 

de lijnvaart 

arriveerde 

afgelopen kwartaal te laat op 

de bestemming. Dat blijkt uit 

een analyse van consultancy-

bureau SeaIntel, dat voor zijn 

onderzoek 38.595 scheepsbe-

zoeken onder de loep nam. 

Gemiddeld genomen scoorde 

OOCL het best, met een stipt-

heidspercentage van 83,3%. 

Yang Ming scoorde met 72,9% 

het slechtst.

25
Stiptheid van
carriers niet best

Air France-KLM zag de vracht-

omzet over de eerste negen 

maanden van dit jaar dalen 

met 1,3% naar 1,5 miljard euro. 

Over het derde kwartaal was 

er met 493 miljoen euro wel 

sprake van een stijgende lijn 

bij de vrachtinkomsten (+1,2%). 

Het vrachtvolume van de Frans-

Nederlandse luchtvaartgroep 

liet over de eerste drie kwarta-

len verder een stagnatie zien. 

De luchtvaartgroep vervoerde 

dit jaar net als in 2016 rond de 

837.000 ton. De beladingsgraad 

viel met 58,8% wel hoger uit. 

AF-KLM Cargo blijft 
omzet inleveren
LUCHTVRACHT
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COMMENTAAR

Het havendebat Amsterdam, dat Nieuwsblad Transport vorige 
week organiseerde in het Muziekgebouw aan het IJ, vormde 
voor veel politieke partijen de aftrap van de campagne voor 
de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Duur-
zaamheid, vooral in de vorm van de door eigenlijk alle partijen 
gewenste energietransitie, vormde een belangrijk thema, maar 
ook de verhouding tussen (haven-)bedrijfsleven en de lokale 
politiek kwam uitgebreid aan bod.

In zekere zin was dat een echo van het havendebat van vorig 
jaar. Toen kondigde (toenmalig) wethouder Kajsa Ollongren 
totaal onverwacht de verhuizing van de PTA-terminal aan, 
zonder dat bedrijfsleven en havendirectie daarvan op de hoogte 
waren. Mede daarom constateerde havenbaas Koen Overtoom 
vorige week dat er ‘te veel over de haven, en te weinig met de 
haven’ gesproken werd. Uit het interview dat deze krant vorige 
week plaatste met Rutger Groot Wassink, fractievoorzitter van 
GroenLinks in de Amsterdamse gemeenteraad, blijkt het gelijk 
van Overtooms uitspraak. GroenLinks wil de kolenoverslag al 
per 2025 stopzetten, waar de haven mikt op 2030.

Heel slim presenteerde Havenbedrijf Amsterdam een dag voor 
het debat een plan om de uitstoot van schepen aan te pak-
ken, inclusief de uitstoot van cruiseschepen, die, als het aan 
Overtoom ligt, toch echt blijven aanmeren in de binnenstad. 
In 2030 moeten die emissies met 50% zijn teruggedrongen ten 
opzichte van 2018. Havenbedrijf Amsterdam gaat ervan uit dat 
in 2030 alle bezoekende zeeschepen milieuprestaties leveren 
die minimaal gelijk zijn aan de huidige, meest milieuvriende-
lijke schepen. Ook moet de geluidsoverlast en luchtvervuiling 
van dieselgeneratorgebruik op openbare ligplaatsen binnen de 
ring in dat jaar vrijwel nul zijn. Voor de aanleg van walstroom 
en LNG-bunkerfaciliteiten is tot 2021 10 miljoen euro uitge-
trokken.

De aanwezige politici haastten zich tijdens de bijeenkomst de 
liefde aan ‘hun’ haven te verklaren en allen schreven ‘duur-
zaamheid’ in kapitalen. Sterker nog: de VVD toonde zich zo 
begaan met het milieu, dat de afgevaardigde van de SP zijn 
bijdrage moest aanpassen om niet al te veel op het liberale 
geluid te lijken.

Bij alle verkiezingsretoriek sprak Mark Frequin, directeur-ge-
neraal Bereikbaarheid bij het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat, wijze woorden: waar industrie verdrongen wordt 
door woningbouw keert bedrijvigheid nooit meer terug. En: 
hoe intelligent is het een cruiseterminal te verplaatsen en toe-
risten vervolgens met vervuilende bussen de stad in te rijden? 
Overtoom zal het met genoegen aangehoord hebben.

MELS DEES
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Wijze woorden
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INTERVIEW  ESRA BROEKHOF, PROGRAMMAMANAGER ECOSTARS

MELS DEES

Bij deze editie van Nieuwsblad 
Transport wordt de special Slimme 
Logistiek meegestuurd. Dit is een 
uitgave die Logistiek010, dat streeft 
naar een emissieloze en slimme 
stadslogistiek, samen met NT 
maakte. Een belangrijk project bin-
nen Logistiek010 is Ecostars, een 
Europese erkenningsregeling voor 
duurzame vervoerders van vracht 
en personen. De gemeente Rotter-
dam doet sinds 2009 mee met het 
Ecostars-programma. We spreken 
met Esra Broekhof, programma-
manager Ecostars.

Logistiek010 zet zich in voor slimme 
logistiek in de stedelijke omgeving. 
Zeker, en Ecostars maakt er deel 
van uit. Logisitiek010 bundelt een 
aantal projecten over slimme logis-
tiek in de stedelijke omgeving. Aan 
de ene kant gaat het om het terug-
dringen van de uitstoot door het 
transport, met als ultieme doel 
stadsdistributie zonder uitstoot. 
Dat is goed voor de gemeente en 
haar inwoners. Maar het is ook 
goed voor de bedrijven zelf. Ze be-
sparen op brandstof en onderhoud.
Ecostars is dus een van de projecten 
onder de paraplu van Logistiek010. 
314 bedrijven nemen inmiddels deel 
aan het programma en dat aantal 
groeit nog steeds. Al deze bedrijven 
zijn actief in Rotterdam. Het zijn 
dus Rotterdamse bedrijven of on-
dernemers van buiten de stad die 
hier wel actief zijn. 

Hoe groot zijn de deelnemende be-
drijven?
Die bedrijven hebben elke mogelij-
ke omvang – gemeten naar de groot-
te van het wagenpark. Het varieert 
van één wagen tot 1.900 voertuigen. 
Dat laatste betreft het wagenpark 
van Volker Stevin Materiaal.
Grote ondernemingen hebben het 
beleid als het gaat om een duurzame 
vloot vaak al op orde. Zij kunnen 
zich ook specialisten permitteren of 
inhuren. Kleinere ondernemingen 
hebben het lastiger, daar zien mana-
gers vaak door de bomen het bos 
niet meer. Ecostars geeft advies, op 
het gebied van Transportmanage-
ment Systemen, of het goed hand-
haven van de bandenspanning, of 
over het gebruik van de black box in 
de vrachtwagen, etc. Stuk voor stuk 
zaken die de uitstoot verminderen, 
de wagens duurzamer maken, maar 
ook leiden tot minder ongelukken 
(in het geval van bandenspanning), 
of tot  minder lege ritten en, in alle 
gevallen, lager brandstofgebruik.

Zijn ondernemers nog steeds ver-
rast door informatie die jullie ge-
ven?
Soms wel. Niet iedereen weet bij-
voorbeeld hoe groot het duurzaam-
heidsverschil is tussen de verschil-
lende Euro-klassen bij vrachtwagens. 
Ook blijkt dat sommige partijen in-
middels hun hele productieketen 

verduurzaamden, maar dat het 
transport, en dan vooral de stedelij-
ke distributie, tot nu toe aan de aan-
dacht ontsnapte. 

Zijn ondernemers bang voor maat-
regelen van de gemeente – denk aan 
rijverboden of dwingende voor-
schriften als het gaat om het wa-
genpark?
Ik geloof niet dat er sprake is van 
angst. Wij zien eerder een open 
houding bij de bedrijven. Aan beleid 
op het gebied van duurzaamheid is 
men gewend, denk aan de maatre-
gelen op de Maasvlakte. Het is eer-
der zo dat men met de gemeente wil 
meedenken, wil anticiperen op 
nieuwe mogelijkheden.

Ecostars bestaat inmiddels al acht 
jaar.
Klopt. De Europese Unie startte het 
programma in 2009. Daar deden ze-
ven Europese steden en regio’s aan 
mee. Naast Rotterdam waren dit 
onder andere South Yorkshire in 
Engeland, het Spaanse Cantabria en 
Parma in Italië. Het Europese pro-
ject is in mei 2014 afgesloten, maar 
wordt door de gemeente Rotterdam 
voortgezet, onder de paraplu Logis-
tiek010.

In die jaren maakten we ook de kli-
maatconferentie van Parijs mee. 
Merken jullie daar iets van bij de 
doelgroep van Ecostars?
Zeker, het bewustzijn bij onderne-
mers is beslist gegroeid. Dat geldt 
voor alle activiteiten van bedrijven, 
maar er wordt ook nadrukkelijker 
gekeken naar de duurzaamheid van 
het transport. Dat was voor sommi-
ge ondernemingen voorheen 
slechts een kostenpost, maar wordt 
nu ook als instrument in de ver-
duurzaming gezien.

In de stadsdistributie speelt niet al-
leen de uitstoot van het vrachtver-

keer een rol, maar ook in toenemen-
de mate geluidsoverlast. Nemen 
jullie dat actief mee?
De afname van geluidshinder kan 
zonder meer een neveneff ect van 
slimme logistiek zijn. Het bunde-
len van lading of het voorkomen 
van leegrijden heeft immers een 
positief eff ect op geluidsoverlast. 
Voorlopig is het echter zo dat het 
geluid van een dieselmotor het 
bandengeluid overstemt. Zodra be-
drijven afscheid nemen van diesel 
als brandstof zal ook het geluidsni-
veau verminderen.

Ecostars is nu enkele jaren onder-
weg. Op welk bereikt resultaat zijn 
jullie trots?
Ik ben er trots op dat we bij en voor 
Ecostars eigenlijk relatief weinig ac-
quisitie hoeven te plegen. Bedrijven 
melden zich bij ons en vragen of we 
langs willen komen en hen advies 
geven. De ondernemers zelf hebben 
behoefte aan informatie op het ge-
bied van duurzaam transport, dat is 
een goed teken. Vertegenwoordi-
gers van bedrijven horen in hun net-
werk dat partijen goed geadviseerd 
worden door en bij ons, en dat leidt 
er dan weer toe dat meer onderne-
mingen bij ons aankloppen.

Wat is de stip op de horizon?
Uiteindelijk is het streven naar 
100% zero emissie stadsdistributie 
in Rotterdam. Zover zijn we nog 
niet, maar de verduurzaming zet 
door. Van de 314 aangesloten bedrij-
ven zijn er nu 70 met vijf sterren. 
We hebben het dan over een Euro-
pees vastgesteld systeem van kwali-
fi caties. Als een ondernemer een 
heel nieuw wagenpark heeft, dan le-
vert dat vier sterren op. Extra maat-
regelen, zoals een actief beleid om 
de bandenspanning te monitoren, 
of de inzet van een boordcomputer 
in de vrachtwagen, kunnen zorgen 
voor een vijfde ster. 

‘Het streven blijft 100% 
emissieloze stadsdistributie’

Esra Broekhof (rechts) ontvangt het eerste exemplaar van Slimme Logistiek uit handen 

van Anne Griffioen (Evofenedex). Foto: Ruud Slagmolen
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Vlaanderen verlengt 
proef met LZV

Gelderland geeft
railterminal groen licht

Forse looneis voor 
chauffeurs Nedersaksen

Eerste deel Offshore 
Center Rotterdam af

ECOCOMBI
De Vlaamse regering verlengt 

het proefproject met langere en 

zwaardere vrachtwagens (LZV’s) 

dat liep van 2014 tot 2016. Het 

eerste proefproject ging de 

impact van deze voertuigen op 

de Vlaamse wegen na. Omdat 

de voorwaarden voor transpor-

teurs als te strikt werden 

ervaren, zal het tweede project 

onder minder strikte voorwaar-

den plaatsvinden. De vrachtwa-

gens mogen straks ook door de 

bebouwde kom rijden en door 

30 kilometerzones.

BETUWEROUTE
Gedeputeerde Staten, het 

dagelijks bestuur, van Gelder-

land kiest voor de aanleg van de 

railterminal bij Valburg aan de 

noordkant van de Betuweroute. 

Op deze locatie ligt al sinds de 

bouw van de Betuweroute een 

spoorbundel, die de basis moest 

vormen voor het Multimodaal 

Transport Centrum (MTC) 

Valburg. Dat plan werd tijdens 

de bouw van de goederenspoor-

lijn echter geschrapt.

WEGVERVOER
Vakbond Verdi stelt in het 

wegvervoer in Nedersaksen een 

looneis van 6,5%. Het gaat om 

50.000 werknemers, onder 

meer ook in het koeriers-, 

pakket- en expresvervoer.

De loononderhandelingen 

tussen Verdi en de werkgevers-

organisaties gaan op 7 novem-

ber verder. De bond verlangt 

onder meer dat werknemers 

met een langere diensttijd beter 

worden beloond.

MAASVLAKTE
De eerste 30 hectare van het 

Offshore Center Rotterdam is 

opgeleverd. Een samenwer-

kingsverband tussen Koninklijke 

Boskalis Westminster en Van 

Oord heeft daartoe in vier 

maanden 6 miljoen m3 zand 

verwerkt. Er is nu nog 2 miljoen 

m3 nodig om de overige 40 

hectare op hoogte te brengen. 

Havenbedrijf Rotterdam 

verwacht dat de eerste bedrij-

ven zich hier in 2019 vestigen.

KORT

SNCF zei in een reactie tijdens een 
bijeenkomst van de ondernemings-
raad niet van plan te zijn het railgoe-
derenvervoer in het eerstkomende 
jaar af te stoten. Op diezelfde verga-
dering liepen vertegenwoordigers 
van de vakbonden uit protest tegen 
de reorganisatieplannen boos weg. 

Verlies
Het goederenvervoer over het 
spoor zit in Frankrijk al jaren in het 
slop. In 2016 bedroeg het marktaan-
deel van SNCF in het binnenlands 
vervoer 10%, tegenover meer dan 
87% over de weg. Vorig jaar werd op 
het goederenvervoer door Fret 
SNCF een verlies geleden van 314 
miljoen euro. Er staat bij deze divi-
sie een schuld van ongeveer 4 mil-
jard euro in de boeken.

FOLKERT NICOLAI

Het Franse staatsspoorwegbe-
drijf (SNCF) wil het verliesgeven-
de railgoederenvervoer loskop-
pelen om het vervolgens af te 
stoten. Dat vrezen de Franse vak-
bonden. 

Volgens de bonden zou SNCF van 
plan zijn het goederenvervoer over 
het spoor onder te brengen bij de 
privaatrechtelijke organisatie 
SNCF-dochter Voies Ferrées Loca-
les et Industrielles (VFLI). Hiertoe 
zou inmiddels een strategisch plan 
zijn opgesteld. Daarbij staan uitein-
delijk drieduizend banen in het goe-
derenvervoer op het spel, de helft 
van alle arbeidsplaatsen bij goede-
rendochter Fret SNCF.

verkoop van vastgoed in de afgelo-
pen maanden.
Het vervoer van pakketten leverde 
afgelopen kwartaal 274 miljoen euro 
aan omzet op. Over de eerste negen 
maanden van dit jaar liet deze divi-
sie een volumestijging zien van 37%. 
Daarentegen daalde de omzet uit de 
postbezorging met 4% naar 395 mil-
joen euro. 
Het onderliggend bedrijfsresultaat 
ging omhoog van 27 miljoen naar 31 
miljoen euro. Onder de streep bleef 
19 miljoen euro over, na een netto-
verlies van 9 miljoen euro een jaar 
eerder. 
Gezien de gestaag krimpende post-
markt in Nederland acht PostNL 
het onvermijdelijk dat op termijn 
maar één partij overblijft die post 
rondbrengt in Nederland.

JOHN VERSLEIJEN

PostNL heeft in het derde kwar-
taal geprofi teerd van een aanhou-
dend sterke groei bij de pakketbe-
zorging. Het volume in dit 
koerierssegment nam met 23% 
toe, de omzet met 20%.

Het stijgende pakketvervoer com-
penseerde daarbij ruimschoots het 
omzetverlies door de dalende post-
volumes, aldus PostNL bij de pre-
sentatie van cijfers over het derde 
kwartaal. De totale omzet steeg met 
5% naar 809 miljoen euro. Ook het 
onderliggend bedrijfsresultaat liet 
een lichte verbetering zien, maar 
dat had naast het lucratieve pakket-
vervoer ook te maken met kosten-
besparingen van 16 miljoen euro en 

SPOORVERVOER KWARTAALCIJFERS

Bonden: SNCF wil 
vrachtpoot afstoten

Pakketvervoer PostNL 
stijgt met een kwart

Er is door de Russen druk uitgeoefend 

maar ik noem dat geen chantage.

Russen daarbij chantage hebben ge-
pleegd door te dreigen met het slui-
ten van het Siberisch luchtruim 
voor de KLM. ‘Er is van Russische 
kant druk uitgeoefend op de KLM 
en of je dat chantage wilt noemen, 
ik zou dat zo niet noemen.’ De Rus-

sen hebben volgens haar slechts ge-
probeerd hun belangen te verdedi-
gen. Zij verwacht verder dat de 
overige vrachtmaatschappijen op 
Schiphol, die door de capaciteits-
problemen op de luchthaven  

vrachtslots hebben verloren, nog 
extra vluchten krijgen.  
De directie van Schiphol komt voor 
deze vrachtvervoerders uiterlijk 17 
november van dit jaar met een ge-
dragen voorstel voor een lokale 
vrachtregeling, stelt zij. Van Nieu-
wenhuizen zal deze local rule voor 
vrachtvluchten, ‘rekening houdend 
met de Europese regelgeving’, dan 
gaan invoeren op Schiphol. Zij 
houdt zich daarmee aan de eerdere 
toezegging van oud-staatssecretaris 
Sharon Dijksma (luchtvaart) aan de 
vrachtsector. 

Brussel
Verder wil Van Nieuwenhuizen ‘op 
korte termijn’ bekijken hoe de aan-
pak van het vaststellen en het ver-
delen van slots op Schiphol kan 
worden verbeterd. Ook daar dient 
zij rekening te houden met Brussel.

JOHN VERSLEIJEN

De recente ‘zakelijke oplossing’  
tussen KLM en het Russische Air-
BridgeCargo (ABC) om het tekort 
aan vrachtslots op Schiphol voor 
de laatste maatschappij aan te 
vullen, blijkt concreet te bestaan 
uit een codeshare-overeenkomst. 
 
Dat bevestigt de nieuwe minister 
Cora van Nieuwenhuizen (Infra-
structuur & Waterstaat) op vragen 
uit de Tweede Kamer. Het gaat vol-
gens de bewindsvrouw om een ‘ope-
rationele overeenkomst’ in het ka-
der van de EU-slotverordening, 
‘waarbij door gezamenlijke vlucht-
uitoefening gebruik gemaakt kan 
worden van bepaalde slots van 
KLM’. Deze zogeheten codeshare-
afspraken gelden daarbij volgens 
Van Nieuwenhuizen  alleen voor het 
komend winterseizoen, dat voor de 
Russische vrachtmaatschappij 
loopt van eind oktober van dit jaar 
tot maart 2018.
Hoeveel KLM-slots daarbij naar de 
gezamenlijke vrachtvluchten gaan, 
is nog onduidelijk. Volgens diverse 
partijen zal er de komende weken 
nog hard worden onderhandeld 
over de invulling van de deal. De 
verwachting is daarbij dat pas in de-
cember ABC weer op volle oorlogs-
sterkte is op Schiphol. 
AirBridgeCargo kreeg onlangs 
slechts slots toegewezen op Schip-
hol voor 12 vrachtvluchten in de 
week terwijl er 22 waren aange-
vraagd voor het winterseizoen. Dat 
betekende bijna een halvering van 
de vrachtoperatie op de Nederland-
se luchthaven. De luchtvaartmaat-
schappij zag zich dan ook gedwon-
gen om eind oktober tien 
vrachtvluchten in de week van 
Schiphol over te plaatsen naar het 
Waalse Luik.
Tegelijkertijd kreeg KLM uit Mos-
kou te horen dat als reactie op het 
beperken van de vrachtvluchten 

van ABC in Nederland de overvlieg-
rechten van KLM over Siberië deels 
zouden worden ingetrokken als de 
Nederlandse maatregel niet zou 
worden teruggedraaid. Die sanctie 
leidde uiteindelijk tot de opmerke-
lijke vrachtdeal tussen de KLM en 

ABC, die normaliter nauwelijks iets 
met elkaar hebben te maken.
Minister Cora van Nieuwenhuizen 
zegt ‘blij’ te zijn dat het probleem 
‘door de private partijen’ zelf is op-
gelost. Zij vindt verder niet dat de 

AirBridgeCargo zal volgens insiders pas in december op volle oorlogssterkte terugkeren op Schiphol. Foto: AirBridgeCargo

SCHIPHOL  ‘Gezamenlijke vluchtuitoefening met bepaalde slots van KLM voor winterseizoen’

ABC krijgt slots van KLM

Foto: Port of Rotterdam
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ligt dat volgens de Europese lucht-
havenorganisatie ACI op 21%, ter-
wijl London Heathrow op slechts 
2% komt. Frankfurt Airport en de 
luchthaven van Parijs Charles de 
Gaulle liggen met respectievelijk 
4% en 12% ver onder het percentage 
van Schiphol. Schiphol heeft veel te 
veel budgetvluchten toegelaten en 
nu is het maximaal toegestane aan-
tal van 500.000 vluchten op jaarba-
sis bereikt. De luchtvrachtsector 
moet nu de prijs betalen voor dat 
beleid, terwijl in de vrachtsector  
juist de meeste werkgelegenheid 
wordt gegenereerd. 

Wat nu te doen?
Wij moeten terug naar de tekentafel 
en een selectiviteitsbeleid 2.0 op-
stellen waar het vrachtverkeer een 
duidelijke prominente plek krijgt. 
Dijksma had dat al kan kunnen doen 
door van een local rule op vrachtge-
bied nationaal beleid te maken, 
maar heeft dat nagelaten. We heb-
ben nu met Cora van Nieuwenhui-
zen een nieuwe minister voor Infra-
structuur en zij heeft duidelijk 
aangegeven de portefeuille lucht-

Vracht betaalt 

prijs voor 

open deur 

prijsvechters.

Schiphol heeft veel meer vluchten van lowcost-carriers dan de andere grote Europese luchthavens. Foto: Flickr

Cem Laçin: ‘Nederland wil het braafste 

jongetje van Europa zijn’. Foto: SP

TWEEDE KAMER  ‘Vrachtvluchten moeten een prominente plek krijgen in nieuw selectiviteitsbeleid van Schiphol’

JOHN VERSLEIJEN

De meerderheid van de Kamer had 
beter direct naar u kunnen luiste-
ren. Nu was er niet alleen een drei-
gende boycot van de KLM, een exo-
dus aan vrachtvluchten, een 
knieval van Nederland en een  
merkwaardige vrachtdeal tussen 
KLM en het Russische AirBridge-
Cargo. Het gezichtsverlies voor de 
BV Nederland lijkt compleet.
Kijk, dat mijn motie het uiteindelijk 
niet heeft gehaald, verrast mij niet. 
De nieuwe regeringspartijen CDA, 
VVD, D66 en CU zijn in oktober al 
op de stoel van vertrekkend staats-
secretaris Sharon Dijksma gaan zit-
ten en waren bang voor de juridi-
sche gevolgen van mijn motie 
omdat het niet zou stroken met de 
richtlijnen van de EU. Wij als SP 
luisteren meer naar de praktijk op 
Schiphol. Bij de vrachtafhandeling 
van Menzies Cargo op Schiphol 
dreigden honderd mensen op straat 
te worden gezet als wij niet snel iets 
deden voor de vrachtsector, maar 
uiteindelijk spreek je over het ver-
lies van misschien wel duizenden 
banen in de vrachtsector op Schip-
hol. Wij hadden dan ook de steun 
van de vakbonden en van de vracht-
sector zoals TLN, ACN en Evofene-
dex.  

Juist bij die laatste belangengroep 
is de VVD-aanhang groot?
(Lacht) Dat kan ik niet beoordelen. 
Het is wel een werkgeversclubje. 
Wat mij in de hele discussie rond de 
vrachtvluchten op Schiphol vooral 
stoort is het feit dat Nederland hier 
weer het braafste jongetje van Euro-
pa wil zijn. CDA en VVD komen dan 
met een alternatieve motie die wel 
een meerderheid krijgt en waarin 
vriendelijk wordt opgeroepen om 
niet-mainportgebonden vracht-
vluchten elders in Nederland op 
luchthavens onder te brengen. Wat 
schieten die werknemers van Men-
zies op Schiphol met zo’n oplossing 
op? Ook vraag ik mij af of lucht-
vaartmaatschappijen zich zomaar 
laten verplaatsen naar andere lucht-
havens in Nederland. Ik noem het 
een beetje symboolpolitiek. Het 
lost niets op.

Nu dreigde Moskou met een boycot 
van de KLM en krijgt AirBridge-
Cargo plotseling wel de noodzake-
lijke vrachtvluchten op Schiphol. 
Met dank aan de KLM?
Die situatie is in mijn ogen ontstaan 
doordat niet op tijd de juiste beslis-
singen zijn genomen in Den Haag 
bij het ministerie van Infrastruc-
tuur, maar ook niet bij Schiphol zelf. 
Het is allemaal fout gegaan omdat 
Schipholbaas Jos Nijhuis maling 
had aan het selectiviteitsbeleid op 

de luchthaven. De deur werd wa-
genwijd opengezet voor budget-air-
lines en de luchtvaartmaatschappij-
en uit de Golfregio. Als wij naar 
onze omliggende landen kijken, 
hebben de lowcost-carriers op an-
dere mainports een veel lager per-
centage aan vluchten. Op Schiphol 

vaart niet bij de staatssecretaris 
neer te leggen, zoals in het oude ka-
binet, maar zelf te beheren. Dat zie 
ik als belangrijke verbetering verge-
leken met de oude regering. Zij 
heeft ook het initiatief genomen om 
de KLM aan de tafel te krijgen met 
AirBridgeCargo. Als ik het goed be-

grijp zal KLM nu slots met ze delen 
op Schiphol. Ik vind dat overigens 
niet de juiste oplossing. Straks gaan 
alle landen waarvan de maatschap-
pij hier onvoldoende vrachtslots 
heeft gekregen, dreigen met sanc-
ties tegen KLM. Dat is niet de juiste 
weg. Je zult dat breed moeten op-

lossen en verantwoordelijkheid 
moeten nemen voor de vrachtsec-
tor op Schiphol. Anders dreigt ba-
nenverlies.

We kunnen dus meer vragen van de 
SP verwachten rond dit onderwerp 
en eventueel moties? 
We gaan het onderwerp vracht-
vluchten zeker aankaarten in het  
komend Algemeen Overleg van de 
vaste Kamercommissie Infrastruc-
tuur. Daarnaast heeft een meerder-
heid van de Kamer al vragen gesteld 
over de deal met AirBridgeCargo, 
want wij weten nog niet wat er pre-
cies is afgesproken tussen de twee 
luchtvaartmaatschappijen. Afhan-
kelijk van de antwoorden van de mi-
nister zullen wij eventueel vervolg-
stappen nemen. Daarnaast komt 
Schiphol over enkele weken met 
voorstellen voor een local rule op 
vrachtgebied. Ook dat biedt moge-
lijkheden, maar wij willen eerst zien 
hoe die regeling er in de praktijk 
gaat uitzien. Zoals ik al eerder heb 
gezegd: het moet wel concreet wat 
oplossen voor de vrachtsector op 
Schiphol.

De Tweede Kamer verwierp onlangs een motie om het grote verlies van vrachtvluchten op 

Schiphol door slotschaarste te compenseren door extra ruimte toe te wijzen aan de vrachtsector. 

Volgens de initiatiefnemer, SP-Tweede Kamerlid Cem Laçin, had dat gemakkelijk gekund en zou 

KLM dan niet zijn geconfronteerd met een Russische boycot van het Siberisch luchtruim.

Nijhuis had maling aan selectiviteit
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Vastgoedontwikkelaar 
heeft plannen met MAA

Pakjesbezorging door 
burgers niet duurzaam

Directiewisseling
bij KNV

Nederlandse truckafzet 
dit jaar fl ink gedaald

LOGISTIEK
Logistiek vastgoedontwikkelaar 

Leeyen bouwt voor eigen 

rekening en risico 180.000 

vierkante meter aan magazij-

nen en dc’s nabij Maastricht 

Aachen Airport. Het bedrijf 

heeft op bedrijvenpark Aviation 

Valley in Beek 27 hectare grond 

aangekocht. Het totale bedrij-

venpark heeft een omvang van 

112 hectare en moet bij gaan 

dragen aan de ontwikkeling van 

de luchthaven van Maastricht 

en Aken als internationale 

vrachthub.

E-COMMERCE
Directe levering van pakjes door 

burgers is vooralsnog niet echt 

een duurzame oplossing. Dat 

concludeert het Vlaams 

Innovatiecentrum Logstiek (Vil) 

op basis van eigen onderzoek. 

Burgerchauffeurs rijden te veel 

kilometers voor een specifi ek 

pakje. In 32,5% van de leverin-

gen reden particulieren een 

omweg van meer dan 15 

minuten, hetgeen het milieu te 

zeer belast.

BRANCHEORGANISATIE
KNV-directeur Ad Toet wordt 

per 1 januari opgevolgd door 

Hubert Andela, nu nog secreta-

ris Taxi en Zorgvervoer bij de 

werkgeversorganisatie. Toet is 

ruim tien jaar directeur van KNV 

en heeft zich in die periode 

vooral ingezet voor versterking 

van het spoorvervoer. Hij gaat 

het Europese digitaliseringspro-

ject Eleta leiden, dat de effi cien-

cy van het intermodale spoor-

vervoer moet verbeteren.

VRACHTWAGENS
Het aantal nieuwe registraties 

van vrachtauto’s in Nederland is 

in de eerste negen maanden 

van dit jaar met 6,4% gedaald in 

vergelijking met dezelfde 

periode vorig jaar. Er werden 

11.404 nieuwe trucks bijgeschre-

ven. In heel Europa was sprake 

van een stabilisatie van de 

truckverkopen. Alleen in grote 

markten als Frankrijk en Italië 

nam het aantal nieuwe 

registraties toe.

KORT

FRANK DE KRUIF

Hoewel het de scheepsbouwsec-
tor in Nederland bedrijfsecono-
misch niet voor de wind gaat, is 
het vertrouwen op langere ter-
mijn groot. Er heerste een alles-
behalve bedrukte stemming op 
het Maritime Awards Gala, de 
jaarlijkse prijzenregen van de 
sector, afgelopen maandagavond 
in Rotterdam.

Reden voor het optimisme is de in-
novatieve kracht in de scheepsbouw, 
die sinds een aantal jaren ook weer 
door de overheid wordt erkend. In 
zijn openingswoord verwelkomde 
Wim van Sluis, voorzitter van Ne-
derland Maritiem Land, het regeer-
akkoord, waarin hij aanknopings-
punten ziet voor een versterking van 
het maritieme cluster. Zo wil de 
nieuwe regering een ‘green deal’ slui-

ten met de zeevaart, de binnenvaart 
en de havens met het oog op het ha-
len van haar klimaatdoelen. Het ex-
tra geld dat voor defensie is uitge-
trokken kan voor een deel 
terechtkomen bij nieuwe marine-
schepen, wellicht ook onderzeeërs. 
Ook daar kan de Nederlandse indus-
trie van profi teren, hoopt Van Sluis.
Juist omdat de milieuprestaties van 
de maritieme sector achterlopen, 
valt daar veel winst te behalen bij 
het vergroenen van de economie. 
Nu al is veel innovatie gericht op 
energiebesparing en het gebruik 
van alternatieve brandstoff en. Zo 
ontving sleepbedrijf Kotug maan-
dag de Maritime Innovation Award 
voor een systeem dat de warmte die 
vrijkomt tijdens het varen opslaat 
en hergebruikt wanneer de boot 
langs de kant ligt. Daarmee wordt 
het walstroomgebruik met 50% ge-
reduceerd.

AWARDS

Vertrouwen in innovatie bij scheepsbouw
Een ‘minimaal brandstofverbruik’ 
was voor de redersvereniging een 
van de redenen om de KVNR Ship-
ping Award toe te kennen aan het 
vrachtschip ‘Egbert Wagenborg’. 
Het schip  werd in april in de vaart 
genomen en is van het type ‘Easy-
Max’. Daarbij is gekozen voor het 
gebruik van gasolie in het SECA-ge-
bied van de Noord- en Oostzee – 
een belangrijk vaargebied voor de 
nieuwe EasyMax – maar biedt het 
ontwerp ook ruimte voor ombouw 
van de motor naar dual-fuelgebruik 
met LNG.
Minder om zijn groene prestaties 
dan om de ‘belichaming van de in-
novatiekracht van de Nederlandse 
industrie’ mocht eigenaar Edward 
Heerema van Allseas een speciale 
oorkonde in ontvangst nemen voor 
de Pioneering Spirit. Dit grootste 
schip ter wereld (kosten 3 miljard 
euro, ‘in vijftien tot achttien jaar te-

rugverdiend’, aldus Heerema) is 
een zodanig ‘visionair project’, dat 
de internationale erkenning af-
straalt op de gehele Nederlandse 
sector, volgens de organisatoren 
van het Maritime Awards Gala.
Die erkenning is belangrijk omdat 
de Nederlandse scheepsbouw zich 
beweegt in een internationale 
markt waar kennis en innovatie een 
exportproduct zijn. In Europa zijn 
Noorwegen (op kwaliteit) en Span-
je (op prijs) de belangrijkste con-
currenten. 

Als managementteam vinden we

dat we het beter kunnen doen. 

blokkeerde. Skou zei er niet veel 
over, behalve dat hij verwacht de 
overname in het vierde kwartaal af 
te ronden en bericht te geven zodra 
de goedkeuringen binnen zijn. 

Miljardenverlies
De Maersk Group als geheel heeft 
een verlies van anderhalf miljard 
dollar geboekt, wat het gevolg is van 
afschrijvingen binnen Maersk Dril-
ling (1,75 miljard dollar) en APM 
Terminals (374 miljoen dollar). 
Het volume van het overslagbedrijf 
groeide met 6,5% tot 10,2 miljoen 
teu, als gevolg van een toename in 
volumes van Maersk Line, wat on-
derdeel is van de nieuwe bdrijfsstra-
tegie, en nieuwe volumes van HMM 
en Hamburg Süd. De afschrijvingen 
waren het gevolg van moeilijke 
marktomstandigheden voor een 
aantal terminals.   

TOBIAS PIEFFERS

Maersk-CEO Søren Skou is niet 
tevreden over het derdekwartaal-
resultaat van Maersk Line, dat 
ondanks een fl inke winstverbete-
ring niet meegroeide met de 
markt.
 
De rederij wist het verlies van vorig 
jaar weer om te zetten in winst, 
maar vorig jaar werd er rond deze 
tijd een hevige prijsoorlog uitge-
vochten. In vergelijking met het 
tweede kwartaal van 2017, waarin 
Maersk Line weer uit de rode cij-
ferøs klom, presteerde de rederij in 
de maanden juli tot en met septem-
ber een stuk slechter. 
Maersk Line boekte in het afgelo-
pen kwartaal een omzet van 6,13 
miljard dollar, een bedrijfsresultaat 
(ebit) van 263 miljoen dollar en een 
nettowinst van 220 miljoen dollar. 
Dat is een fl inke verbetering ten op-
zichte van vorig jaar, toen de omzet 
5,3 miljard dollar bedroeg en er 153 
miljoen dollar (ebit) verlies werd 
geleden,  maar slechter dan de winst 
van 376 miljoen dollar (ebit) in het 
tweede kwartaal van 2017,  terwijl de 
omzet nagenoeg gelijk bleef.
Het volume daalde ten opzichte van 
het tweede kwartaal met 2,5% tot 
2,63 miljoen teu, terwijl de markt als 
geheel met 5% is gegroeid, wat bete-
kent dat de rederij marktaandeel 
verloren heeft. Dat is deels te wijten 
aan de cyberaanval die Maersk Line 
in juli te verduren had, maar wan-
neer het eff ect daarvan buiten be-
schouwing wordt gelaten, blijft het 
volume vlak. Dat is niet goed ge-
noeg, vindt Skou, die wil dat de re-
derij op zijn minst met de markt 
mee groeit.
‘De cyberaanval heeft ons volume 
en omzet gekost, maar ook los daar-
van zijn we niet tevreden met het 
resultaat’, zegt hij. ‘Als manage-
mentteam vinden we dat we het be-

ter kunnen doen.’ Beleggers vinden 
dat ook. De rederij werd op de beurs 
afgestraft met een koersdaling van 
6,5%. Maersk heeft vorig jaar beslo-
ten zijn energiegerelateerde bedrij-
ven af te stoten en zich te ontwikke-
len tot een geïntegreerd container-

transportbedrijf, waarin Maersk 
Line centraal staat. Dat het bedrijf 
na het bittere gevecht van vorig jaar 
nu plots marktaandeel verliest, 
baart de investeerders zorgen. In 
een telefonische conferentie werd 

Skou daarom het vuur aan de sche-
nen gelegd. Analisten willen weten 
hoe Maersk het tij denkt te keren. 
De CEO antwoordde daar alleen op 
in het vierde kwartaal weer als beste 
van de markt te zullen presteren. De 
rederij ligt op schema, klonk het.

Een ander punt van zorg is de over-
name van Hamburg Süd. Maersk wil 
die dit jaar afronden, maar wacht 
nog steeds op goedkeuring van drie 
regio’s, waaronder China, dat in 
2013 de P3-plannen van de rederij 

Volgens CEO Søren Skou is Maersk in het vierde kwartaal weer de beste van de markt. Foto: Maersk

KWARTAALCIJFERS  Deense rederij groeit niet mee met markt

Maersk Line ondermaats

Foto: Koninklijke Wagenborg
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Het Deense DSV wist over het 
derde kwartaal van dit jaar het 
bedrijfsresultaat met ruim 34% te 
verhogen naar 1,3 miljard Deense 
kroon (174,4 miljoen euro).

Het resultaat uit de zee- en lucht-
vrachtexpeditie bij het snelgroeien-
de Deense transportconcern steeg 
met bijna 50% naar 903 miljoen 
kroon. Daarmee profi teerde DSV 
naar eigen zeggen voor het eerst 
volledig van de overname en inte-
gratie van het Amerikaanse UTi. 
Door de inbreng van de laatste aan-
winst steeg de winstmarge uit expe-
ditie naar 10%, tegen 7,6% in dezelf-
de periode vorig jaar.
De groeimarkten voor DSV waren 
ook vooral te vinden in landen waar 
UTi al jaren een sterke positie in-
neemt in de zee- en luchtvrachtex-
peditie. Behalve Noord-Amerika 
gaat het daarbij om China, Duits-
land en Zuid-Afrika. 
Het zeevrachtvolume nam bij DSV 
in het derde kwartaal bescheiden 
toe met 3% naar 355.000 teu. Vol-
gens de directie in Kopenhagen was 
die groei ‘in lijn met het marktge-
middelde’, maar concurrenten zo-
als K+N wisten over dezelfde perio-
de boven het gemiddelde te scoren. 
De brutowinst uit de containervaart 
lag met 3.169 kroon per teu ook on-
der het niveau (3.254 kroon per teu) 
van het derde kwartaal van 2016.
Beter nieuws was er uit de lucht-
vrachtmarkt waar de tonnage voor 
DSV met 12% steeg naar 165.000 
ton. De brutowinst stelde daarente-
gen teleur met een afname van 
6.792 Deense kroon per ton naar 
6.501 kroon. Die afname schrijft de 
directie van DSV toe aan de lagere 
dollarkoers vergeleken met de 
deense kroon en euro. Dat negatie-
ve valuta-eff ect werd echter ruim-
schoots gecompenseerd onder de 

streep door de hogere vrachtvolu-
mes en tarieven op de drukke lucht-
vrachtroutes vanuit Azië op de VS 
en Europa.
Hoewel DSV in de luchtvrachtsec-
tor ook last heeft van het aanhou-
dende gebrek aan vracht op een 
aantal sleutelmarkten is dat volgens 
topman Jens Andersen geen reden 
om alarm te slaan. Door de acquisi-
tie van UTi is het Deense bedrijf nu 
een grote speler geworden in de 
luchtvrachtexpeditie en zorgt de 
schaalgrootte voor meer koop-
kracht in de markt, stelt hij.

Contracten
DSV waarschuwt bij de presentatie 
van de kwartaalcijfers wel dat een 
aantal slecht renderende contrac-
ten met oud-klanten van UTi waar-
schijnlijk niet wordt verlengd onder 
de vlag van DSV. Het gaat volgens fi -
nancieel topman Jens Lund daarbij 
om vervoersovereenkomsten die 
‘niet voldoende winstgevend zijn’ 
of ‘een abnormaal hoog niveau aan 
werkkapitaal’ vergen. ‘We kunnen 
geen klanten bedienen die minder 
dan 5% aan inkomsten uit geïnves-
teerd (ROC) kapitaal opleveren. 
Dat is gewoon niet voldoende’, al-
dus Lund.
Het landvervoer van DSV, waaron-
der het oude netwerk van Frans 
Maas en ABX valt, liet intussen over 
het derde kwartaal een bedrijfsre-
sultaat zien van ruim 300 miljoen 
Deense kroon (+7,2%) op een omzet 
van 7,5 miljard kroon (+5,7%). 
Contractlogistiek (DSV Solutions) 
deed het ook niet slecht met een re-
sultaat van 115 miljoen kroon 
(+9,5%) op een omzet van 2,75 mil-
jard kroon (+10,1%). Het resultaat 
uit deze activiteit had nog veel ho-
ger kunnen uitvallen als DSV in 
deze sector niet was geplaagd door 
een prijzenslag, hogere operatione-
le kosten en een afwaardering op 
oud vastgoed van UTi.

EXPEDITIE

UTi levert DSV op 
alle fronten profijt op

De containerdivisie van MOL boekte een verlies van ruim 31 miljoen euro. 

Foto: HHLA / Dietmar Hasenpusch

miljoen euro leed. De omzet van de 
containerrederij steeg met 28% tot 
2,84 miljard euro. 
De MOL-groep als geheel maakte 
wel winst (99 miljoen euro), maar 
die viel ondanks een hogere omzet 
(+15% naar 6,2 miljard euro) bijna 
20% lager uit dan vorig jaar. 

Verdubbeling
NYK had zijn containerrederij eer-
der al uit de rode cijfers getrokken, 
maar wist de winst in het tweede 
kwartaal (100 miljoen euro) meer 
dan te verdubbelen vergeleken met 
het eerste kwartaal dit jaar. Vorig 
jaar leed de rederij in het tweede 
kwartaal nog een verlies van 116 mil-
joen euro. Het groepsresultaat van 
NYK verbeterde over het eerste 
halfjaar naar 47 miljoen euro terwijl 

De Japanse containerrederij 
MOL blijft fi nancieel gezien ach-
ter bij haar toekomstige partners 
NYK Line en K Line. 

Het bedrijf schrijft als enige van de 
drie beoogde alliantiepartners nog 
rode cijfers, blijkt uit de halfjaarcij-
fers die de rederijen hebben gepu-
bliceerd. De drie rederijen hebben 
alle drie betere resultaten behaald 
dan over dezelfde periode vorig jaar, 
maar MOL wist als enige nog niet 
uit de rode cijfers te klimmen. 
De containerdivisie van de rederij 
boekte over de eerste helft van het 
gebroken boekjaar een verlies van 
ruim 31 miljoen euro. Dat is wel een 
verbetering vergeleken met dezelf-
de periode vorig jaar, toen de rederij 
nog een gevoelig verlies van 161,6 

vorig jaar door een grote afwaarde-
ring op de vloot nog een verlies van 
1,8 miljard euro werd geïncasseerd.
De containerdivisie van K Line 
maakt eveneens weer winst. Over 
het eerste halfjaar werd onder de 
streep een plusje van 6,8 miljoen 
euro bijgeschreven vergeleken met 
een verlies van 16 miljoen euro vo-
rig jaar. De omzet steeg met 23% tot 
230 miljoen euro. 
MOL, NYK Line en K Line gaan aan 
het eind van dit jaar hun container-
activiteiten samenvoegen als ant-
woord op de consolidatie in de sec-
tor. Samen bezetten de rederijen 
straks de vijfde plek op de mondiale 
lijst van containerrederijen, terwijl 
zij afzonderlijk nu de plaatsen 9 
(MOL), 11 (NYK) en 15 (K Line) be-
zetten. TP 

HALFJAARCIJFERS

Verliesgevend MOL stiefkindje
in alliantie met NYK en K Line

Met de twintig nieuwe schepen komt Cosco’s vloot uit op 3,3 miljoen teu. Foto: Cosco

gens niet allemaal containersche-
pen zijn, maar ook tankers en bulk-
carriers. 

Argusogen
Het hernieuwde enthousiasme 
waarmee de rederijen megaschepen 
bestellen wordt met argusogen aan-
schouwd. Maersk Line-CEO Soren 
Skou zei eerder dit jaar al geen goe-
de aanleiding voor vlootuitbreiding 
te zien. 
Vrees is dat de orders opnieuw lei-
den tot overcapaciteit, waardoor de 
vrachttarieven weer dalen. De run 
op schepen van 18.000 teu in 2012 
en 2013 leidde in 2015 tot een over-
vloed aan laadvermogen, waardoor 

TOBIAS PIEFFERS

In navolging van CMA CGM en 
MSC gaat ook Cosco fl ink inves-
teren in nieuwe schepen. De rede-
rij heeft een vlootuitbreiding ter 
waarde van 1,7 miljard euro ge-
pland. 

Met de uitgifte van nieuwe aandelen 
wil Cosco 1,7 miljard euro ophalen, 
waarmee het twintig nieuwe sche-
pen wil kopen. Elf met een capaci-
teit van meer dan 20.000 teu en ne-
gen schepen in de range van 13.000 
tot 15.000 teu. 
De geplande order zal er samen met 
Cosco’s huidige orderboek en de 
overname van OOCL voor zorgen 
dat de rederij volgend jaar de grens 
van 3 miljoen teu passeert en de 
top-3 van containerrederijen bin-
nenstormt, ten koste van CMA 
CGM.
In totaal zal de vlootcapaciteit op 
3,3 miljoen teu uitkomen. Dat is een 
opmerkelijk verschil met het begin 
van vorig jaar, toen Cosco nog een 
vlootcapaciteit van minder dan één 
miljoen teu had. Die snelle groei 
dankt het bedrijf naast de groot-
schalige vlootuitbreiding en de 
overname van OOCL, ook aan de 
fusie met China Shipping.
De aankondiging van Cosco volgt 
niet lang nadat CMA CGM en MSC 
hebben bevestigd dat zij schepen 
van 22.000 teu hebben besteld. De 
familie Saadé koopt negen van deze 
nieuwe generatie megaschepen, de 
Aponte’s elf. Daarnaast is Hyundai 
Merchant Marine de eerste stappen 
aan het zetten voor een grootscha-
lige vlootuitbreiding die in waarde 
kan oplopen tot 4,3 miljard euro. De 
eerste 540 miljoen euro wordt bin-
nenkort door aandeelhouders be-
schikbaar gesteld, in ruil voor nieu-
we aandelen. Hyundai had het geld 
eigenlijk via een private investeer-
der willen ophalen, maar gesprek-

ken daartoe mislukten. Na de eerste 
kapitaalinjectie wordt er per jaar of 
fase meer geld beschikbaar gesteld. 
Een onbekende factor is vooralsnog 
de vlootuitbreiding van het Iraanse 
IRISL, dat sinds het opheff en van de 
Europese en VN-sancties internati-
onaal aan het uitbreiden is. De rede-
rij maakte recent bekend 49 sche-
pen in haar vloot te willen vervangen 
door nieuwe tonnage. Tegelijkertijd 
kondigde de rederij aan een contai-
nerdienst tussen Azië en Europa te 
willen beginnen. IRISL gaf vorig jaar 
al aan ook interesse te hebben in
Ultra large Container Carriers 
(18.000+ teu). De 49 schepen die de 
rederij wil vervangen zullen overi-

OVERCAPACITEIT  Orders bedreigen prille herstel van de markt

Ook Cosco koopt nie
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ROB MACKOR

Vopak heeft de nettowinst voor 
bijzondere baten en lasten in het 
derde kwartaal ten opzichte van 
vorig jaar met 25% zien dalen tot 
61 miljoen euro en stelt de winst-
verwachting voor het gehele jaar 
neerwaarts bij.

Het tankopslagbedrijf sprak bij de 
bekendmaking van de kwartaalcij-
fers uit dat het bruto bedrijfsresul-
taat (ebitda) dit jaar waarschijnlijk 
zo’n 10% lager zal uitvallen dan de 
822 miljoen euro van 2016. Enkele 
maanden geleden ging de Rotter-
damse groep nog uit van een daling 
tussen 5 en 10%.
Die bijstelling leidde maandag tot 
een fi kse reactie op de Amsterdam-
se beurs. Aan het eind van de dag 
noteerde het aandeel zo’n 4% onder 
het slot van vorige week, waarmee 
Vopak een van de grootste verlie-
zers op het Damrak was. Dinsdag 
werd de koersval overigens weer ge-
deeltelijk goedgemaakt.

Stookolie
De moeilijke marktomstandighe-
den op de markt voor stookolie lig-
gen ten grondslag aan de druk op de 
resultaten, aldus CFO Jack de Kreij 
in een toelichting. Dat komt met 

name door onzekerheid over nieu-
we internationale regelgeving voor 
stookolie.
Vanaf 2020 mogen schepen op volle 
zee geen stookolie meer gebruiken 
met meer dan 0,5% zwavel. Hoe die 
verplichting gaat uitwerken is nog 
onduidelijk. Reders kunnen kiezen 
voor laagzwalige stookolie of diesel, 
maar kunnen ook rookgaswassers 
(scrubbers) installeren, waarmee in 
principe ook aan de zwaveleis kan 
worden voldaan. Een andere, dure, 
optie is overschakelen op LNG.
Daarnaast heeft de Rotterdamse ha-
ven veel last van het nieuwe Russi-
sche beleid om de export van stook-
olie af te remmen en die van 
hoogwaardiger producten te bevor-
deren. Rotterdam is de afgelopen 
vijftien jaar uitgegroeid tot de be-
langrijkste draaischijf voor Russi-
sche stookolie. Die wordt via de 
Oostzee in relatief kleine tankers 
aangevoerd en via de Rotterdamse 
opslagtanks overgeladen in super-
tankers (vlcc’s), vooral voor door-
voer naar het Verre Oosten.
De wereldwijde bezettingsgraad 
van het terminalnetwerk van Vopak 
kwam in het derde kwartaal uit op 
89%, 4 procentpunt minder dan vo-
rig jaar. Over de eerste negen maan-
den bedroeg de daling eveneens vier 
punten, 90% in plaats van 94%.

TANKOPSLAG

Onrust om stookolie 
drukt winst Vopak

Luchtvrachtvervoerders hadden 
het ook in september veel druk-
ker dan een jaar eerder. De vraag 
nam met 9,2% toe, al is dat minder 
dan de voorgaande maanden, 
toen de volumegroei nog boven 
de 10% lag.

Dat blijkt uit maandcijfers van de 
internationale luchtvaartorganisa-
tie IATA. Die stelt verder vast dat de 
capaciteit in de maand september 
met bijna 4% ver achterbleef bij de 
groei in volume. De beschikbare 
vrachtruimte aan boord van vlieg-
tuigen werd dan ook stukken beter 
benut dan in september 2016.
Volgens IATA lijkt de groeispurt in 
de luchtvrachtbranche wel over zijn 
hoogtepunt heen te zijn. Die werd 
mede gevoed doordat bedrijven de 

De analist schrijft dat laatste onder 
meer toe aan het feit dat de lucht-
vrachtmarkt in september vorig jaar 
voor het eerst extreem hard groei-
de. Daarnaast is september van 
oudsher, vlak voor het drukke win-
terseizoen, een zwakke ver-
voersmaand en heeft het extreem 
slechte weer aan de zuidkust van de 
VS een negatief eff ect gehad op het 
luchtvrachtvervoer.
De winstmarge (5,4% in euro en 12% 
in dollar) in de bedrijfstak bleef nog 
wel ‘erg hoog’. Dat resulteerde in 
een omzetverbetering van bijna 15% 
in euro’s over de maand september 
en 21,8% in dollars. Slechts de hoge-
re brandstofrekening, 13% in sep-
tember, verpest een beetje het 
vrachtfeest voor de airlines, stelt de 
analist. JV

MARKTRAPPORT

IATA: luchtvrachtgroei voor het 
eerst weer onder 10%-grens
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laatste maanden in verband met de 
aantrekkende wereldeconomie in 
hoog tempo hun voorraden aanvul-
den. Volgens de IATA blijft de volu-
mestijging afgezet tegen het maan-
delijkse gemiddelde van de 
afgelopen vijf jaar nog wel op een 
hoog niveau. 

Winstmarge
De Nederlandse luchtvrachtanalist 
WorldACD komt in zijn maandelijk-
se analyse van de markt uit op een 
groei van 8,8%. Daarmee zit de sec-
tor voor de dertiende achtereenvol-
gende maand boven een stijging van 
5%, aldus de consultant. Ook World-
ACD wijst erop dat de hausse van de 
afgelopen maanden is afgelopen en 
‘voor het eerst sinds lange tijd’ de 
volumestijging onder de 10% blijft. 

MSC en CMA CGM voelen de hete 

adem van Cosco in de nek. 

miljoen teu. Dat is bijna een miljoen 
teu meer dan runner-up MSC na op-
levering van diens volledige order-
boek. Daarmee zijn de Denen in ie-
der geval voorlopig verzekerd van 
hun koppositie. 
Die luxe hebben CMA CGM en MSC 
niet. Zij voelen de hete adem van 
Cosco in de nek. Volgens deskundi-
gen is dat gedeeltelijk ook de ratio-
nale achter de orders van de twee 
rederijen. Hyundai’s vlootuitbrei-
ding is meer een inhaalslag en wordt 
voornamelijk gedreven door de 
wens van Seoul om een sterke nati-
onale carrier te behouden na de val 
van Hanjin. Voor IRISL geldt het-
zelfde.

Opmars 
Door de consolidatie in de contai-
nermarkt neemt de dominantie van 
de Europese rederijen af. Cosco is 
nu met een vierde plek de enige Azi-
atische rederij in de top-5, maar vol-
gend jaar is dat al anders. Dan bezet 
Cosco de derde plek en komt het Ja-
panse ONE binnen op de vijfde 
plek, ten koste van Hapag-Lloyd. 
Ook binnen de allianties zorgt dat 
voor machtsverschuivingen. Nu 
worden alle drie allianties nog aan-
gevoerd door een Europese rederij,  
maar binnen Ocean Alliance zal 
CMA CGM die rol afstaan aan Cos-
co en in THE Alliance neemt ONE 
de koppositie over van Hapag-
Lloyd. Dat is relevant, want hoe gro-
ter een rederij is, hoe meer gewicht 
die inbrengt binnen een alliantie. 
Naast de groei in vlootcapaciteit 
zitten ook Cosco’s fi nanciële resul-
taten weer in de lift. De omzet steeg 
in het afgelopen kwartaal van een 
kleine 2,5 miljard naar 3,1 miljard 
euro. Ook boekt de rederij weer 
winst. In het afgelopen kwartaal be-
droeg die netto 151 miljoen euro, te-
genover een verlies van 233 miljoen 
euro in het derde kwartaal van vorig 
jaar. 

de vrachttarieven naar historisch 
lage niveaus daalden. Carriers creë-
ren nu de omstandigheden voor 
eenzelfde scenario en dat terwijl de 

containermarkt zich net een beetje 
aan het herstellen is. De vrachtta-
rieven zijn nog steeds vrij laag, maar 
wel een stuk minder volatiel, blijkt 

uit de Shanghai Containerized 
Freight Index.
Skou heeft overigens makkelijk pra-
ten. Maersk Line zit na de overname 

van Hamburg Süd, die naar ver-
wachting eind dit jaar wordt afge-
rond, comfortabel aan de top met 
een vlootcapaciteit van bijna 4,4 

uwe megaschepen
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zijn nog altijd twijfels over de vraag 
of de e-CMR niet manipuleerbaar is. 
Al in 2008 voorzag Maarten Cla-
ringbould, hoogleraar transport-
recht en medewerker van de juridi-
sche uitgave ‘Weg en wagen’ van de 
Stichting Vervoeradres, dat alleen al 
de betrouwbaarheid van de elektro-
nische handtekening de zaak nog 
lang kon ophouden.

Zichtbaar
De vraag was toen ook of een ont-
vanger van goederen gebonden zou 
zijn aan algemene vervoersvoor-
waarden van de transporteur, die 
door de laatste langs elektronische 
weg aan de e-vrachtbrief werden 
‘opgehangen’. Moet de ontvanger, 
om zich in te dekken, die alsnog al-
lemaal doornemen? ‘Mij lijkt het re-
delijk’, schreef Claringbould, ‘om de 
geadresseerde alleen gebonden te 

FOLKERT NICOLAI

De elektronische vrachtbrief 
komt eraan, maar het gaat nog 
steeds heel traag. Zoals zo vaak in 
Europa wijst de Benelux de weg.

Op 1 december houdt de Benelux 
een proef met het grensoverschrij-
dende gebruik van de elektronische 
vrachtbrief (‘e-CMR’) voor het weg-
vervoer op zijn grondgebied. Dit is 
een nieuwe mijlpaal in de ontwikke-
ling van e-CMR in Europa. Welis-
waar heeft van de Benelux-landen 
alleen Nederland het e-protocol bij 
het CMR-Verdrag, dat uit 2008 da-
teert, nu geratifi ceerd, maar België 
en Luxemburg hebben dat protocol 
wel ondertekend, wat erop duidt 
dat ook deze landen voornemens 
zijn tot ratifi catie over te gaan.
De drie landen gaan komend jaar sa-

men onderzoeken of de elektroni-
sche vrachtbrief werkelijk even vei-
lig is als de papieren versie ervan. 
De voordelen van ‘digitaal’ ten op-
zichte van ‘papier’ zijn duidelijk. Er 
hoeven geen contractbepalingen 
tussen de bij een transport betrok-
ken partijen te worden overgetikt, 
waarbij fouten in het document 
kunnen ontstaan. Wat er tijdens een 
transport juridisch gebeurt, is bo-
vendien voor die partijen meteen 
‘realtime’ inzichtelijk.
De vraag is of de elektronische 
vrachtbrief zich niet gemakkelijker 
leent voor vervalsing. De Benelux-
landen gaan nu samen, op grond 
van een ‘Beschikking van het Comi-
té van Ministers van de Benelux-
Unie’, eerst de kwaliteit van de soft-
ware van e-CMR-aanbieders 
beoordelen. Met ingang van maart 
volgend jaar kunnen vervoerders 

dan ongestoord met elektronische 
vrachtbrieven in de hele Benelux 
ritten uitvoeren. Aanbieders van 
software kunnen tussen 1 december 
en 1 september een aanvraag indie-
nen voor deelname aan de proef.

Elf landen
Maar het gebruik van de elektroni-
sche vrachtbrief was toch al in grote 
delen van Europa aanvaard? Dat 
valt eigenlijk tegen. Formeel mag e-
CMR alleen worden gebruikt in lan-
den die het protocol, dat in 2011 of-
fi cieel in werking trad, hebben 
geratifi ceerd. Dat zijn er inmiddels 
elf, zoals blijkt uit een verklaring 
van de internationale wegvervoer-
organisatie IRU: de Baltische sta-
ten, Denemarken, Nederland, Tsje-
chië, Slowakije, Bulgarije, Frankrijk, 
Spanje en Zwitserland.
Andere Europese landen, zoals 

Duitsland en Italië, hebben het pro-
tocol alleen ondertekend, wat de in-
tentie van ratifi cering inhoudt, maar 
nog niet betekent dat je in een trans-
port tussen bijvoorbeeld Nederland 
en Duitsland de papieren vrachtbrief 
thuis kunt laten en alleen je e-CMR 
aan boord paraat moet houden. 
Duitsland doet ook weer niet al te 
moeilijk, want in het transitover-
voer, waarbij in Duitsland zelf niet 
wordt geladen of gelost, mag je best 
papierloos, maar voorzien van een e-
CMR, de weg op naar bijvoorbeeld 
Zwitserland of Tsjechië.
De weg van de papieren naar de 
elektronische vrachtbrief, die al 
sinds de jaren negentig van de vori-
ge eeuw bestaat, is een lange. Zelfs 
een ratifi catie door meer landen be-
tekent niet automatisch dat de 
vrachtauto geen papieren vracht-
brief meer hoeft mee te nemen. Er 

E-CMR, of: 
weg met 

dat papier

MIJLPAAL  Benelux doet eerste experiment met elektronische vrachtbrief
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In Nederland kan jaarlijks 180 miljoen 

euro worden bespaard op papierwerk.
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achten aan die gegevens die zicht-
baar zijn op de e-vrachtbrief zelf, 
dat wil zeggen die instructies (bij-
voorbeeld over vrachtbetaling) die 
zichtbaar zijn op het eerste ope-
ningsscherm van de e-vrachtbrief.’ 
De vervoerder moet dan in zijn 
ogen op dat eerste scherm eventu-
eel ook kunnen verwijzen naar alge-
mene branchevoorwaarden, zoals 
de AVC 2002.
We zijn nu zowat tien jaar verder. 
De introductie van de elektronische 
vrachtbrief verloopt traag, maar er 
zit beweging in. Begin dit jaar werd 
een eerste grensoverschrijdend 
transport in Europa verricht met 
een elektronische vrachtbrief van 
softwareaanbieder Transfollow. De 
rit voerde van het Spaanse Huelva 
naar het Franse Perpignan, onder 
toezicht van de IRU en met mede-
werking van de Franse wegvervoer-
organisatie FNTR en de Spaanse As-
tic. Technisch was dit transport 
naar verluidt een succes en Trans-

follow verwacht dat meer landen 
het e-protocol niet alleen zullen on-
dertekenen, maar ook ratifi ceren.
Eind vorig jaar maakte België de ba-
lans op van een driejarige proef met 
de e-CMR, weliswaar alleen voor 
binnenlands gebruik. Die proef 
moest aantonen dat de aangeboden 
software deugdelijk is en dat trans-
porten met elektronische vracht-
brieven juridisch voldoende kun-
nen worden dichtgetimmerd. Ideal 
Freight, de eerste aanbieder van e-
CMR-techniek in België, maakte ge-
bruik van software van Transport-
IT. De Belgische minister van 
mobiliteit, François Bellot, ontving 
van brancheorganisatie UPTR een 
kilo bonbons en tekende elektro-
nisch voor ontvangst.

Incidenten
Geleidelijk komen veiligheidsauto-
riteiten erachter dat de elektroni-
sche vrachtbrief ook voor hun dien-
sten grote voordelen kan brengen. 

Zo werd in mei het programma van 
Simacan en Transfollow tijdens een 
onlineprijsvraag geroemd om de 
verbinding tussen deze beide soft-
warebedrijven, waarmee de ‘control 
tower’ van Simacan met de digitale 
vrachtbrief van Transfollow is ver-

bonden. Bij incidenten met vracht-
auto’s, bijvoorbeeld bij het vervoer 
van gevaarlijke stoff en, kunnen 
hulpdiensten zo onmiddellijk over 
de inhoud van het voertuig worden 
ingelicht. De wegbeheerder weet 
dan ook meteen welk materieel in te 
schakelen en kan veel sneller beoor-

delen hoe lang een rijbaan afgeslo-
ten moet blijven.
De IRU is blij met de e-CMR-proef 
in het grensoverschrijdend vervoer 
die voor de Benelux nu is aangekon-
digd. De organisatie wijst op de naar 
haar oordeel grote voordelen die 

bedrijven zelf kunnen behalen, in de 
vorm van veel minder repeterend 
papierwerk en snellere en nauwkeu-
riger communicatie. In Nederland 
bijvoorbeeld kan naar schatting 
door transporteurs, verladers en 
ontvangers jaarlijks 180 miljoen 
euro worden bespaard op het pa-

pierwerk, circa 4,5 euro per vracht-
brief, als de vrachtdocumentatie 
wordt gedigitaliseerd. De Duitse au-
tovervoerder BLG zegt aan papier-
werk nu 1,5% van de kosten kwijt te 
zijn en daarop fors te kunnen bespa-
ren door de elektronische vracht-
brief. Dat scheelt en passant 33 mil-
joen vellen papier en 35 ton hout.
Het zit er wel in dat diverse landen, 
die tot dusver het e-protocol alleen 
hebben ondertekend, maar nog niet 
geratifi ceerd, dat laatste binnenkort 
alsnog gaan doen. Hiertoe is België 
te rekenen, alsmede Zweden, Noor-
wegen en Finland. De stand van za-
ken in Midden- en Oost-Europa is 
onduidelijk. Ierland zal best mee 
willen doen, maar de vraag is of de 
grote buurman, na zijn ‘Brexit’, op 
dit punt nog eens gezellig aan-
schuift bij zijn communautaire 
vrienden. Maar reken maar dat de 
Benelux voor een groot deel van de 
Europese Unie ook hier weer een 
voorbeeldfunctie gaat vervullen.
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De containerhavenranglijst is opgeno-
men in de jaarlijkse Review of Maritime 
Transport van de VN-organisatie en is 
gebaseerd op cijfers over 2016. De 
rangschikking maakt vooral duidelijk 
hoe dominant Azië inmiddels is in het 

mondiale ‘dozenvervoer’: grofweg twee van elke drie 
container ‘moves’ worden daar uitgevoerd. 
Overigens is Rotterdam nog steeds wel de grootste 
containerhaven van Europa, gevolgd door Antwerpen, 
dat veertiende op de wereldranglijst bleef, en Ham-
burg. De Duitse haven schoof een positie op naar de 
achttiende plek, doordat het overslagcijfer van Tan-
jung Pelapas met bijna 9% daalde tot iets meer dan 
acht miljoen teu. Daardoor viel de Maleisische haven 
terug van plek 17 naar 19, waardoor zowel Hamburg als 
Los Angeles een plek wonnen.
Antwerpen en Hamburg verwerkten respectievelijk 10 
(+4%) en 8,9 (+1%) miljoen twintigvoets eenheden. De 
kloof tussen Rotterdam en Antwerpen, die de achterlig-
gende jaren al in snel tempo was geslonken, is daarmee 
weer iets kleiner geworden. Hamburg heeft in de post-
Lehman periode juist veel terrein verloren aan zijn con-
currenten binnen West-Europa, maar leek het tij vorig 
jaar gekeerd te hebben.
Maar dit jaar zal Rotterdam naar alle waarschijnlijkheid 
het verschil met Antwerpen en, vooral, Hamburg weer 
weten te vergroten. Vooral dankzij het feit dat de geau-
tomatiseerde terminals van APMT en RWG dit jaar 
voor het eerst volledig operationeel zijn groeide de 
overslag in de eerste drie kwartalen van het jaar met een 

ongekende 10% in teus en in gewicht zelfs met bijna 
12%. Antwerpen bleef daar met een plus van ruim 3% 
nog aardig bij in het spoor. De cijfers van Hamburg over 
de eerste drie kwartalen zijn nog niet bekend, maar dat 
de haven opnieuw terrein verliest, lijkt onvermijdelijk: 
in de eerste helft van het jaar bedroeg de groei exact 0%.

Shanghai
Op de Unctad-lijst werd Rotterdam ingehaald door het 
Maleisische Port Kelang, dat vorig jaar met 11% groeide 
en 13,2 miljoen teu verwerkte. Dat is bijna een miljoen 
meer dan de Nederlandse haven, die een groei boekte 
van iets meer dan 1% en uitkwam op 12,4 miljoen teu. 
Vanouds vooral de haven van de hoofdstedelijke agglo-
meratie rond Kuala Lumpur is Port Kelang er de afgelo-
pen jaren steeds meer in geslaagd zich te ontwikkelen 
tot een regionale draaischijf, die nogal wat lading uit 
Singapore los wist te weken. Mede daardoor heeft de 
laatste de strijd om de eerste plek op de ranglijst defi -
nitief moeten staken en staat Shanghai inmiddels op 
een vrijwel onoverbrugbare voorsprong van meer dan 
8 miljoen teu.
De voormalige grootste containerhaven van de wereld 
staat met 30,9 miljoen teu nog wel stevig op de tweede 
plek van de wereldranglijst, ruim voor het Chinese Shen-
zen met 24 miljoen teu. Maar de kloof met de ongenaak-
bare lijstaanvoerder Shanghai is weer wat toegenomen 
en staat nu op ruim 6 miljoen teu. De Chinese container-
kampioen boekte met een groei van een  bescheiden 1,6% 
een nieuw record van 37,1 miljoen teu, waarmee de grens 
van 40 miljoen teu in zicht begint te komen. Singapore 

In een editie die havens en 

terminals als thema heeft, 

mag een verslag van het 

Havendebat Amsterdam 

niet ontbreken. Maar we 

bieden meer. Zo belichten 

we de strategie van China, 

dat steeds meer investeert 

in (westerse) havens en 

terminals. In dat kader is 

het interessant te zien dat 

de Aziatische havens 

sowieso de grootste ter 

wereld zijn. 
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ende aandeel van de global terminal operators (gto’s). 
De terminals die zij geheel of gedeeltelijk in handen 
hebben, zijn volgens de onderzoekers inmiddels goed 
voor ongeveer 65% van de totale wereldwijde overslag. 
Het restant is grofweg gelijkelijk verdeeld over lokale 
private terminals en staatsbedrijven.
Lijstaanvoerder is het Singaporese PSA, dat met 53 mil-
joen teu bijna evenveel containers verwerkte als alle 
Europese havens samen. Het totaalcijfer van de num-
mer twee, het Hongkongse Hutchison, waartoe het Rot-
terdamse ECT behoort, is met 47 miljoen teu dan weer 
vergelijkbaar met dat van heel Midden- en Zuid-Ameri-
ka. Op enige afstand volgen DP World uit Dubai en APM 
(Maersk), met respectievelijk 37 en 26 miljoen teu.
Een aardig lijstje ten slotte is nog dat van de gemiddel-
de verblijfstijd van containerschepen in de haven. Ook 
dat wordt aangevoerd door Aziatische landen, met Ja-
pan met een gemiddelde van afgerond 7,5 uur als onbe-
twiste kampioen. Ook Taiwan en Korea doen het met 
grofweg 10 en 12,5 uur uitstekend. Singapore heeft ge-
middeld 19 uur nodig, de Chinese havens ongeveer 20 
uur en Maleisië 22,5.
Havens in de VS moeten het daarbij afl eggen met net 
geen etmaal per schip. Nederlandse havens hebben er ge-
middeld zo’n 27,5 uur voor nodig. De verklaring voor die 
forse verschillen moet waarschijnlijk gezocht worden in 
de enorme omvang  van het intra-Aziatische verkeer, dat 
overwegend met kleinere schepen wordt uitgevoerd. Die 
hebben nu eenmaal minder tijd nodig dan de deepsea 
carriers tot grofweg 20.000 teu, waarvan Rotterdam het 
vooral moet hebben.

daarentegen zag het aantal boxen marginaal dalen 
(-0,1%) en bleef staan op 30,9 miljoen teu.
Het tweetal, al sinds jaar en dag de grootste container-
havens ter wereld, is exemplarisch voor de dominantie 
van de Aziatische havens in de top-10. Het aan de Per-
zische Golf gelegen Dubai in de Verenigde Arabische 
Emiraten is met 14,8 miljoen teu op plek negen de eni-
ge uitzondering. Dat leed echter wel een gevoelig ver-
lies van meer dan 5%, waardoor het gat met de nummer 
tien op de lijst, Tianjin (14,5 mln teu, +2,9%) slonk van 
bijna anderhalf miljoen tot 250.000 teu.

Als we Hongkong bij China rekenen, is het Koreaanse 
Busan op plek zes met 19,4 miljoen teu de enige andere 
niet-Chinese haven in die top-10. Dankzij een beschei-
den groei van 0,4% zit Busan de voormalige Britse 
kroonkolonie, die de overslag met een kleine 3% zag da-
len, inmiddels echter wel op de hielen: 19,4 tegen 19,6 
miljoen teu. De kans lijkt groot dat die plekken de vol-
gende keer omgedraaid zullen zijn. Het lijkt er daarmee 
op dat ook Hongkong, dat kort na de eeuwwisseling nog 
’s werelds drukste containerhaven was, langzaam ver-

der wegzakt op de wereldranglijst.
Met uitzondering van Shenzen op plaats drie, dat een 
daling van bijna 1% tot 24 miljoen teu moest incasseren, 
lieten alle andere Chinese havens behoorlijke groeicij-
fers zien. In volgorde: nummer vier Ningbo groeide bij-
na 5% en kwam uit op 21,6 miljoen teu, nummer zeven 
Guangzhou pluste 8% en deed 18,6 miljoen teu, num-
mer acht Qingdao deed het ruim 3 % beter en verwerk-
te 18,1 miljoen teu en Tianjin op de tiende plaats ten 
slotte won 3% en eindigde op 14,5 miljoen teu.

Azië
De uitsplitsing van de mondiale containeroverslag per 
continent door de Unctad laat zien dat Azië hét contai-
nercontinent van de wereld is. Van alle honderd contai-
ners die er wereldwijd op zeeschepen worden geladen 
en gelost, worden er 64 in een Aziatische haven behan-
deld. In absolute cijfers: van de nagenoeg 700 miljoen 
teu die in 2016 in totaal werd overgeslagen, gebeurde 
dat 447 miljoen keer in Azië.
Europa volgt met 114 miljoen teu op grote afstand, maar 
verwerkte altijd nog meer containers dan Noord-Ame-
rika (54 miljoen) en Midden- en Zuid-Amerika (46 mil-
joen) samen. Het restant werd overgeslagen in Afrika 
(28 miljoen) en Oceanië (11 miljoen). Opvallend is dat 
de drie grootste blokken tussen 2014 en 2016 een be-
hoorlijke groei van gemiddeld zo’n 4% vertoonden, ter-
wijl de andere werelddelen, Afrika, Midden/Zuid-Ame-
rika en Oceanië, alle drie stagneerden.
Een andere ontwikkeling die de handels- en ontwikke-
lingstak van de VN signaleert, is het steeds verder groei-

In de Aziatische havens is 

de verblijfsduur het kortst.

De haven van 

kampioen 

Shanghai. 

Foto: Smart Rice 

Logistic

Azië is de onbetwiste 
containerkampioen

ROB MACKOR

Rotterdam, ooit ’s werelds grootste containerhaven, is weer een plaats gezakt
naar de twaalfde positie op de jaarlijkse ranglijst van Unctad. Aziatische havens 
domineren die lijst volledig.
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De keuze voor Zeebrugge is al lang geleden gemaakt 
door Stora Enso. ‘De meeste papierproducenten gaan 
naar Noord-Duitsland, Rotterdam of Antwerpen, maar 
Zeebrugge is goed voor het aantrekken van lading van 
derde partijen’, zegt Johansson. ‘Het is een zeer ge-
schikte shortseahaven omdat schepen zo snel in en uit 
kunnen varen.’
Sinds de overeenkomst met SOL eind 2014 heeft Stora 
Enso van Zeebrugge zijn Europese hub gemaakt. Voor 
die tijd onderhield DFDS Seaways nog een directe 
dienst tussen Gotenburg en Tilbury voor de papierpro-
ducent voor de lading die bedoeld is voor de Britse 
markt, maar ook die volumes gaan tegenwoordig via de 
Belgische zeehaven. SOL biedt via een samenwerking 
met P&O Ferries vanuit Zeebrugge de oversteek naar 
Teesport in Groot-Brittannië aan. 
De haven van Zeebrugge heeft zichtbaar profi jt van het 

succes van de corridor. In de eerste helft van 2017 groei-
de het ro/ro-transport in de haven met 2,2%, mede 
dankzij een toename van 13,2% in Scandinavische volu-
mes.
Het contract voor de route tussen Gotenburg en Zee-
brugge heeft SOL overgenomen van Cobelfret. Ge-
vraagd of het niet gevaarlijk is om zo afhankelijk van de 
papierproducent te zijn, die de schepen chartert en 
voor 35% vult, antwoordt Johansson dat Stora Enso 
geen normale klant is, maar dat het een langdurig part-
nerschap betreft. ‘Maar we zijn ons bewust van het ri-
sico. Het is geen huwelijk en het zou een probleem zijn 

CEO Ragnar Johansson antwoordt  
maar eerlijk, als hem gevraagd wordt 
waarom Swedish Orient Lines (SOL) 
een handvol journalisten heeft uitge-
nodigd in Zeebrugge, waar het gechar-
terde ro/ro-schip ‘Schieborg’ aan de 

kade ligt. ‘Wij willen deze corridor promoten.’
De corridor in kwestie is die tussen Gotenburg en Zee-
brugge. Een dienst die SOL sinds december 2014 aan-
biedt dankzij een samenwerking met papierproducent 
Stora Enso. En met succes. In de eerste negen maanden 
van dit jaar is het ladingvolume met 92% gegroeid tot 
1,7 miljoen laanmeter, de eenheid waarin ro/ro-schepen 
hun lading uitdrukken. Daarmee is SOL concurrenten 
DFDS en Cobelfret voorbijgestreefd en is de rederij nu 
de grootste speler op deze dienst.
De rederij schrijft het succes toe aan drie factoren. Ten 
eerste kan het bedrijf de in populariteit stijgende 45- 
voets containers en SECU’s laden. Daarnaast biedt SOL 
niet zoals DFDS en Cobelfret ook deur-tot-deur dien-
sten, waarmee het een concurrent van zijn klanten zou 
worden. Die keuze is goed gevallen bij logistieke dienst-
verleners, stelt het bedrijf. En als laatste hebben de 
schepen op de route een hoge bezettingsgraad van 90%, 

Het is geen huwelijk, we zijn 

ons bewust van het risico.

Succes in Zeebrugge

Een schip van 

SOL voor de 

speciale SECU’s in 

Zeebrugge.

Foto: Tobias 

Pieffers

TOBIAS PIEFFERS

Swedish Orient Lines heeft 

succes op de corridor tussen 

Gotenburg en Zeebrugge. Het 

vrachtvolume is dit jaar 

verdubbeld.

die SOL dankt aan de fl exibiliteit in de samenwerking 
met Stora Enso. 
De papierproducent vult de schepen voor 35%. De ove-
rige laadruimte vult SOL met lading van derde partijen.  
Indien nodig kan de Zweedse rederij papierladingen 
doorschuiven naar de rustigere zondag en zo doorde-
weeks meer lading van derde partijen meenemen. ‘Dat 
is onmogelijk op een normale route’, zegt Johansson. 
Hij wil en verwacht het volume op de route, die is uit-
gegroeid tot SOL’s belangrijkste corridor, verder te 
doen groeien. Het bedrijf verwacht in ieder geval te pro-
fi teren van een langlopend confl ict op de containerter-
minal van APM Terminals in Gotenburg, waar havenar-
beiders in de eerste helft van 2017 meermaals hebben 
gestaakt. Vanwege de  vertragingen kiezen veel bedrij-
ven ervoor om hun lading op een veerdienst te zetten, 
die even verderop aanmeert. Dat SOL daar al van heeft 
geprofi teerd blijkt uit de overslagcijfers van de haven, 
die de containeroverslag in het derde kwartaal met 28% 
zag dalen ten opzichte van vorig jaar terwijl het ro/ro-
verkeer 9% steeg.
SOL vaart inmiddels met vijf schepen op de route en 
biedt zeven wekelijkse vertrekken aan. Dat aantal kan  
worden opgeschaald naar negen in tijden van grote 
vraag. 

Shortseahaven
SOL meert in Zeebrugge aan bij PSA die vanwege de groei 
van de rederij onlangs zijn terminal met 20 hectare heeft 
uitgebreid om de extra trailers te accommoderen. De ter-
minal, die in totaal nu 50 hectare meet, wordt multimo-
daal ontsloten. Ook verzorgen vier ‘estuaire’ barges met 
een ladingcapaciteit van 400 teu een frequente shuttle-
dienst naar Antwerpen. ‘We hebben in Zeebrugge maar 
één deepsea containerlijn, waardoor we alle lege contai-
ners naar Antwerpen moeten vervoeren’, zegt Theo Mil-
liau van PSA Zeebrugge. Containers van de veerdiensten 
kunnen daarbij worden geplaatst en genieten op PSA-
terminals een ‘preferente behandeling’.  
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Feeder Service Center

Het aantal aanlooppunten voor feederschepen is op de 
Maasvlakte toegenomen van 3 naar 5 terminals. Dit leidt 
tot een langere havenverblijftijd met grote gevolgen voor 
de vaarschema’s & planning van deze feederdiensten. 
Het bundelen van kleinschalige volumes op een neutraal 
Feeder Service Center zorgt voor een snelle afhandeling van 
containerstromen. Hierdoor is het makkelijker voor feeder 
operators om de huidige vaarschema’s te handhaven.

Kramer Group
Missouriweg 17
3199 LB Maasvlakte-Rotterdam
Portnumber 7220
T +31 (0) 181 362 880
info@kramergroup.nl
www.kramergroup.nl

 @kramergrouprtm

hoezo
blijft verzakken?

RVBGROEP.NL

Zo hebt u geen omkijken meer
naar uw terreinverharding

Als het om logistieke prestaties gaat, is de terreinverharding 
misschien wel de laatste succesfactor waar u aan denkt. 
Als u dat zo wilt houden, leggen wij graag de basis met  
een doordachte constructie. Dat vraagt om creativiteit,  
en die hebben wij. Bel 088 – 786 8500 en vraag naar  
onze oplossingen voor logistieke terreinen.

DE KRACHT VAN CREATIVITEIT

als Stora Enso zich terugtrekt’, voegt hij daar aan toe.
Unieke feature aan de route zijn twee schepen die Sto-
ra Enso huurt van Wagenborg en die speciaal voor deze 
route zijn ontworpen. De schepen, de ‘Schieborg’ en 
‘Slingeborg’, zijn in staat om speciale trailers van de pa-
pierproductent te laden, de zogenoemde Stora Enso 
Container Units (SECU). Die kunnen driemaal zoveel 
lading meenemen als een normale veertig-voets contai-
ner en hebben een draagvermogen van negentig ton. 
De  SECU’s zijn te zwaar om op gewone wegen te mogen 
rijden. Daarom worden de megacontainers in Gotenburg 
en Zeebrugge steeds in- en uitgepakt en aan boord gere-
den. Stora Enso gebruikt de units alleen om papier naar 
het vasteland en Groot-Brittannië te verschepen. Noord-
waarts zijn de SECU’s in principe leeg. SOL verkoopt die 
laadruimte aan derde partijen. Die hebben daarmee het 
voordeel dat zij geen eigen trailer aan boord hoeven te 
zetten, met het risico dat die leeg terugkomt. 

Omzet
Voor SOL is de route tussen Gotenburg en Zeebrugge 
zijn belangrijkste dienst geworden en dat is zichtbaar 
in de fi nanciële resultaten van de rederij. Sinds 2014 is 
de omzet bijna verdubbeld van 657 miljoen Zweedse 
Kronen naar 1,29 miljard Zweedse Kronen, omgerekend   
132 miljoen euro. 
Het bedrijf kent vier bedrijfsonderdelen. SOL Conti-
nent Line, waar ook de route Gotenburg-Zeebrugge on-
der valt, SOL Mediterranean Services, SOL Projects  en 
SOL Management & Vessel Services. 
In 2016 was SOL Continent Line nog goed voor ruim de 
helft van de omzet. In 2017 is dat aandeel wat kleiner 
geworden door het sluiten van de route tussen Rostock 
en Hanko, die de rederij vanwege de hevige concurren-
tie niet meer rendabel kon voortzetten, maar SOL Con-
tinent Line blijft qua omzet de grootste bedrijfstak. Het 
biedt tegenwoordig vier diensten aan tussen Zweden, 
Finland, Denemarken, Duitsland, België en Groot-Brit-
tannië. Iedere week in Nieuwsblad Transport, altijd online via www.nieuwsbladtransport.nl/dossiers

24 november: Luchtvrachtexpeditie
Adverteren? Bel: 010 280 10 25
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Distriport Tiel
Moderne logistiek 
direct naast de barge terminal

TE HUUR 13.840 m² distributieruimte.

Direct naast deze barge terminal ontwikkelt ProDelta een distributie-    
complex van 13.840 m². Distriport Tiel biedt maximale kwaliteit, 
duurzaamheid en flexibiliteit. Het distributiecomplex komt tegemoet       
aan alle moderne logistieke eisen.

  Vrije stapelhoogte van 12,2 meter;
   Vloerbelasting van 5.000 kg/m² en een maximale puntlast         
van 9.000 kg;

  Gecertificeerde ESFR K25 sprinklerinstallatie;
  1 loadingdock per 800 m2 (totaal 17);
  3 overheaddeuren op maaiveldniveau;
  Entresolvloer gelegen boven de laad- en loszone;
  Kantoorruimte op maat te realiseren.

De Riemsdijk 1/Grotewei,  Tiel
 

OPLEVERING

1E KWARTAAL 2018

Een project van:

Makelaars:

TON VAN DEN BOSCH

In hoog tempo kopen Chinese bedrijven buitenlandse havens op. Het is een onderdeel van 

de politieke strategie van de machthebbers in Peking.

Chinezen rijgen havens aaneen
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Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Germo Logistiek B.V. in het 

Overijsselse Heeten vervangt vier 

van zijn 27 trucks door Renault 

Trucks T met Sleeper Cab. De 

trekkers worden ingezet in het 

RMO-transport (Rijdende Melk 

Ontvangst). Germo vervoert met 

tankopleggers rauwe koeien- en 

geitenmelk van in totaal bijna 

1.900 melkveehouders naar de 

verwerkende fabrieken van 

Friesland Campina en CBM. De 

trucks zijn twintig uur per etmaal 

onderweg. De eerst geleverde 

Renault van deze order rijdt sinds 

eind 2016 voor Germo en heeft er 

al bijna 250.000 kilometer op 

zitten.

Per 1 november 2017 worden de 

terminal- en depot activiteiten 

binnen de D&R Group voortgezet 

onder de naam DR Depots. Dit 

betekent dat de huidige naam: 

Van Doorn Container Depot, in 

zowel Antwerpen als Rotterdam 

komt te vervallen. De depots in 

Antwerpen en Rotterdam, zijn 

respectievelijk 185.000 en 165.000 

m2 groot. Beide zijn voorzien van 

een wasplaats en bieden moge-

lijkheden voor reparatie van 

zowel lichte als zware schades, 

opslag van containers en uitgave 

en ontvangst via zowel de weg als 

binnenvaart.

Recent heeft Tanktransport Van 
der Veen B.V. uit Langelille twee 

nieuwe Iveco Stralis Hi-Way 

trekkers in de vaart genomen. De 

twee trekkers, voorzien van 460pk 

sterke Cursor 11 dieselmotor, 

zullen door Van der Veen worden 

ingezet voor het vervoeren van 

grondstoffen in vloeistofdichte 

kippers. Van der Veen begon in 

1983 als mesthandel met trans-

porten tussen het noorden van 

Friesland en de Noordoostpolder. 

De twee nieuwe Iveco’s zijn 

uitgerust met de grootste cabine 

uit het gamma van de Italiaanse 

fabrikant waarin de chauffeurs 

van alle ruimte en comfort zijn 

voorzien tijdens het werk en 

rustmomenten. Beide trucks zijn 

uitgerust met hydrauliek voor 

kipper- en walking-fl oortrailers. 

In samenwerking met Leen 
Menken is maaltijdboxleverancier 

HelloFresh in oktober begonnen 

met de bouw van een nieuw 

distributiecentrum in Bleiswijk. 

Met een oppervlakte van meer 

dan 20.000 vierkante meter heeft 

HelloFresh de mogelijkheid meer 

huishoudens te bedienen. In de 

zomer van 2018 wordt het nieuwe 

centrum geopend. Leen Menken 

Foodservice Logistics is vast 

logistiek partner van HelloFresh.

Lidl is gestart met de bouw van 

een van de grootste distributie-

centra van Lidl in Europa, in het 

Gelderse Oosterhout. Voor Lidl is 

het het zevende dc in Nederland. 

Het pand krijgt een oppervlakte 

van 54.000 vierkante meter. Een 

nabijgelegen windmolen zorgt 

voor energietoevoer naar het dc. 

In Oud-Gastel bij Roosendaal 

opent komend voorjaar een 

e-commerce dc van Lidl, bedoeld 

voor de Europese e-commerce 

activiteiten van de supermarktke-

ten. Ondertussen wordt in Venlo 

gewerkt aan een tweede e-com-

merce dc, bedoeld voor levering in 

Oost-Nederland en een deel van 

Duitsland. 

MotracLinde / RLS is voor drie jaar 

de nieuwe sub-hoofdsponsor  van 

VV Katwijk. De logo’s van de 

nauw samenwerkende bedrijven 

MotracLinde en Reesink Logistic 

Solutions (RLS) prijken vanaf nu 

op de achterkant van het 

wedstrijdshirt van de voetbalclub. 

MotracLinde is actief op het 

gebied van verkoop, verhuur, 

onderhoud en marketing van 

onder andere Linde vorkheftrucks.

Veevoederbedrijf De Heus heeft 

een trailer aangeschaft met een 

VSE-stuursysteem. Daarmee 

kunnen zij nu bedrijven bereiken 

die met reguliere trailers niet 

bereikbaar waren. De Heus wil 

niet alleen zoveel mogelijk 

voeders in één rit meenemen, ook 

willen ze dat de chauffeur met 

zijn combinatie goed bij de 

moeilijk bereikbare silo’s kan, 

zodat ze correct bijgevuld kunnen 

worden. Dat betekent vaak krap 

sturen rond bijgebouwen op 

boerenerven. De nieuwe oplegger 

wordt ingezet voor de rund-

veesector waar chauffeurs met 

regelmaat drie tot vijf adressen 

per rit doen. 

DHL Supply Chain heeft in 

Nieuwegein het nieuwste 

distributiecentrum in gebruik 

genomen. Het warehouse is 

ontwikkeld door Prologis. Het dc 

telt 23.000 vierkante meter en 

huisvest alle activiteiten die DHL 

Supply Chain eerder uitvoerde op 

de Rutherfordweg 102 in Utrecht.

BEDRIJFSNIEUWSV olgens de Financial Times heeft China 
de afgelopen 12 maanden voor 20 mil-
jard Amerikaanse dollar geïnvesteerd 
in havens en terminals. Voorbeelden 
hiervan zijn de acquisitie vorig jaar 
door Cosco van 67% van de haven van 

Piraeus (409 miljoen dollar), de acquisitie door Cosco 
van 51% van Noatum Port Holdings S.L.U. (met havens 
in Valencia en Bilbao) voor 228 miljoen dollar, de over-
name van de haven in Hambantota in Sri Lanka voor 
1,12 miljard dollar door China Merchants en eerder 
deze maand nog de acquisitie door China Merchants 
van 90% van de aandelen in TCP Participações SA voor 
924 miljoen dollar. Veel analisten hebben vraagtekens 
gezet bij de prijskaartjes en vragen zich af of deze in-
vesteringen zich ooit gaan terugverdienen.
Om te begrijpen wat deze investeringen drijft, is het goed 
om een stap achteruit te zetten en het grote plaatje te 
proberen te zien. In 2013 kondigde China zijn ‘belt & 
road’-initiatief aan (toen nog ‘one belt, one road’ ge-
noemd). Het belt & road-initiatief bestaat uit twee delen. 
De Silk Road Economic Belt is de route over land en ver-
bindt het westen van China met onder meer Kazachstan, 
Oezbekistan, Kirgistan, Iran, Turkije en Europa. Daar-
naast is er de 21st Century Maritime Silk Road (enigszins 
verwarrend verwijst ‘road’ naar de vaarroutes), gericht 
op de maritieme routes op de Stille Oceaan, de Indische 
Oceaan en de Middellandse Zee. 

65 landen
Het belt & road-initiatief is een verzameling energie- en 
infrastructuurprojecten (waaronder pijpleidingen, we-
gen, spoorwegen en havens) gecombineerd met handels-
verdragen met zo’n 65 landen. De beoogde investeringen 
bedragen 1200 miljard dollar. Het initiatief is geen ont-
wikkelingshulp of directe investering door de Chinese 
regering. Het is een strategisch raamwerk, bestaande uit 
investeringen, leningen (bijvoorbeeld door de China De-
velopment Bank, de Bank of China en de recent opge-
richte Asian Infrastructure Investment Bank) en wordt 
uitgevoerd door staatsbedrijven (SOEs), zoals Cosco, 
Shanghai International Port Group en China Merchants.
Dit initiatief is niet zomaar een visie voor de toe-
komst, maar acquisities, investeringen en constructie 
van havens zijn daadwerkelijk in volle gang, bijvoor-
beeld in Piraeus, Duqm in Oman, Mombasa en Lamu 
in Kenya en de haven (en East Coast Rail Line) in 
Kuantan in Maleisië.
China heeft als oogmerk om markten te ontsluiten voor 
zijn export alsmede om de toevoer van olie, gas en an-

dere grondstoff en veilig te stellen. China wil met de 
Maritieme Zijderoute daarnaast zijn strategische, poli-
tieke en militaire invloed uitbreiden in Azië, Afrika en 
Europa. Een voorbeeld is de ontwikkeling van de haven 
in Djibouti (strategisch in de hoorn van Afrika), de eer-
ste overzeese marinehaven van China – Japan, Frank-
rijk en de VS hebben er langer militaire basissen.
Een andere belangrijk doel voor China is om de afhanke-
lijkheid van de Straat van Malakka te verminderen. De 

Straat van Malakka is een van de belangrijkste scheep-
vaartroutes in de wereld. Per jaar passeren 60.000 sche-
pen de Straat (met aan boord een kwart van de wereld-
handel). Per dag wordt het equivalent van 13 miljoen 
vaten olie door de Straat vervoerd en 80% van de ener-
gie-import van China passeert de Straat van Malakka.
China is zich bewust van de kwetsbaarheid die dit kan 
opleveren en veel initiatieven zijn erop gericht de af-
hankelijkheid van de Straat te verminderen, zoals de 
ontwikkeling van de China–Pakistan Economic Corri-
dor in Gwadar, de treinverbinding naar Europa via de 
Khorgos Gateway in Kazakhstan (zo’n 12 duizend kilo-
meter in dik 15 dagen), de haven en pijpleidingen in Ky-
aukpyu in Myanmar, het plan om een kanaal te graven 
in de Kra Isthmus in Zuid-Thailand en de East Coast 
Rail Line (ECRL), waarbij de haven van Kuantan aan de 
oostkust van Maleisië door een spoorlijn wordt verbon-
den met de haven van Klang aan de westkust.
Wat voor bedrijven, investeerders en fi nanciers van be-
lang is, is om te beseff en dat een aantal investeringen 
en ontwikkelingen van havens gedreven wordt door 
geopolitieke en strategische overwegingen en niet altijd 
door een commercieel oogmerk. Dit betekent dat het in 
sommige markten lastig concurreren is en dat voor 
sommige havens en terminals wellicht meer betaald 
wordt dan op het eerste gezicht logisch lijkt.

Ton van den Bosch is advocaat in Singapore en geeft leiding aan de 
global ports practice van Ince & Co LLP.

Want to optimize your total logistic process? We are more than willing to address 
your storage and logistic issues. Give us a call or send an e-mail.

Standic b.v. The Netherlands - Tel: + 31 78 652 86 45 - sales@standic.com - standic.com

STANDIC IN FACTS AND 
FIGURES

  230,500 m3 storage capacity for fl ammable and 
non-fl ammable liquids

 163 tanks, sizes range from 156 m3 to 6,600 m3
  Four jetties to handle barges and seagoing vessels 

with a maximum draught of 9.35 m and 
20,000 DWT (+10%)

  30 loading bays to load or unload tank trucks, 
fl exbag-, tank containers, and rail tank cars

 Heated and insulated storage tanks
 Stainless steel, and mild steel tanks
  Short and dedicated lines from the tanks to the 

loading stations
 24/7 service for vessels/barges/rail tank cars
  CDI-T, ISCC, AEO, ISPS, ISO-14001: 2004, 

 ISO-9001:2008, kosher and halal storage

5 IMPORTANT REASONS 
TO CHOOSE STANDIC AS 
YOUR STORAGE PARTNER
1. The best proposition for your chemicals 
2.  Insulated tanks and optional features, such as 

heating, mixing, and nitrogen blanketing 
3. Dedicated lines for every tank
4.  Base for just-in-time delivery to your customers or sites
5. In possession of all the required certifi cations

STANDIC: YOUR TAILOR IN 
CHEMICAL STORAGE IN ARA REGION
Standic is the authority in the fi eld of tank storage of chemicals in the ARA region (Dordrecht, The Netherlands). 
With 230,500 m3 storage capacity and 163 tanks in almost every size and type, we always have the best solution 

for your storage and distribution business.

Ontwikkeling van havens 

wordt mede gedreven door 

geopolitieke overwegingen. 
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telligent is het om de cruiseschepen verder van de stad 
aan te laten meren en de toeristen vervolgens met bus-
sen de stad in te brengen? Op een moment dat je te-
vens streeft naar een vermindering van het autoverkeer 
in de stedelijke omgeving. Een cruiseterminal in het 
centrum is dan ook de meest intelligente manier om 
toeristen in de stad te krijgen.’

Hamburg
Het gaat erom, wil de directeur-generaal zeggen, dat be-
leidsmakers en bedrijfsleven zich bewust moeten zijn 
van de risico’s van nieuw beleid. ‘Je zult, in het kader 
van een energietransitie, maar ook bij de plannen de 
noodzakelijke woningen in deze stad te bouwen, af-
scheid moeten nemen van activiteiten die (nu) waarde 
hebben. Maar realiseer je, dat die activiteiten niet meer 
terug zullen komen. Kijk maar naar Hamburg.’ Of: waar 
eenmaal woningen staan, komt geen industrie meer te-
rug. ‘Vergeet ook niet dat die 67.000 arbeidsplaatsen 
niet alleen ingevuld worden door bankiers en advoca-
ten, het is ook werk voor lageropgeleid personeel. De 
regio heeft een gemengd arbeidspotentieel – deze mix 
aan banen heb je nodig.’
Na de rede van Frequin was het aan de lokale politici om 
hun liefde voor de haven te betuigen, stuk voor stuk 
noemden raadsleden in de aanloop naar de gemeente-
raadsverkiezingen in maart volgend jaar zich fan van de 
eigen haven. Opvallend daarbij is dat het bedrijfsleven 
dat de laatste jaren over het algemeen niet zo ervaart. De 
haven komt volgens de ondernemers steeds meer in de 
verdrukking door ruimtegebrek, oprukkende woning-
bouw, verplaatsing van de passagiersterminal en de ener-
gietransitie die een van de grootste kolen- en benzineha-
vens van de wereld groener moet maken. Daarnaast had 
de stadspolitiek ook nog wat uit te leggen aan het lokale 

bedrijfsleven, dat zich steeds meer genegeerd voelt door 
het stadsbestuur en de gemeenteraad. ‘Er wordt vooral 
over ons maar niet met ons gepraat’, verweet directeur 
Koen Overtoom de politici. Kees Noorman van onderne-
mersvereniging Oram constateerde dat de haven geen 
vrienden meer heeft in het Amsterdamse stadhuis, maar 
die nu eerder in Haarlem bij het provinciaal bestuur van 
Noord-Holland tegenkomt. De grootste grief kwam van 
kolenoverslagbedrijf OBA. Directeur Harm Winkeler be-
tichtte de politiek van onbetrouwbaarheid in de discus-

sie rond de energietransitie in de haven. ‘Je bereikt niets 
met het afschieten van wat losse fl odders’, zei hij. Vol-
gens de zakenman wordt de energietransitie ‘totaal on-
derschat’ door de Amsterdamse raad.

Duurzaamheid 
Volgens fractievoorzitter Reinier van Dantzig van D66 
blijft de Amsterdamse haven ‘van ontzettend groot be-
lang voor de hoofdstad’, maar moet de sector wel wer-
ken om de ‘meest duurzame haven van Europa’ te wor-
den. Daar ligt volgens de D66-er wel een uitdaging ‘die 
alleen via innovatie’ kan worden gerealiseerd. 
Jasper Groen (GroenLinks) wees erop dat zijn partij ze-
ker niet anti-haven is. ‘Wij hebben niet voor niets voor 
de grote zeesluis gestemd en daarmee voor een sterke 

Mark Frequin, directeur-generaal Bereikbaarheid bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, opende het havendebat. Foto’s: Fototeam Sanders & Rozemeijer

Mark Frequin, directeur-generaal 
Bereikbaarheid bij het ministerie 
van Infrastructuur en Water-
staat, gebruikte de vergelijking 
tussen haven en Zuidas om aan-
wezigen te wijzen op het belang 

van het industriële gebied. Partijen die plannen hebben 
voor stad en haven moeten zich bewust zijn van de 
waarde van de haven, het werk in de haven (67.000 ar-
beidsplaatsen) en de relatie met de stad. Samen met de 
IT-sector, de Zuidas en Schiphol heeft Amsterdam dan 
ook met de haven ‘goud in handen’, aldus de topambte-
naar. Hij wees er verder op dat de lokale politiek soms 
‘minder in termen van ongemak moet denken’ als het 
om de vierde zeehaven van Europa gaat ‘maar in ter-
men van kansen met een uniek knooppunt’. Daarnaast 
is er in zijn ogen ‘ook een beetje vertrutting’ geslopen 
in het hoofdstedelijke politiek debat over de ontwikke-
ling van de haven. Hij heeft niets tegen ‘kunstenaars-
woningen en hippe koffi  etenten aan het water’, maar 
die moeten de politieke discussie over de toekomst van 
de Amsterdamse haven niet overheersen, vindt Fre-
quin. ‘We bouwen hier de grootste zeesluis ter wereld 
direct voor de deur, een investering van 825 miljoen 
euro en nog eens twee miljard in het achterland. Het 
moet dan ook niet zo zijn dat we hier straks letterlijk 
euro’s in het water gooien. We doen deze forse investe-
ring om straks grotere schepen, ook cruiseschepen, 
toegang te geven tot de stad en de regio, als knooppunt 
tussen zee en achterland.’ Hij noemde het op zijn 
minst opvallend, dat, op het moment dat tot de aanleg 
van de sluis besloten werd, ook de discussie over het 
verplaatsen van de cruiseterminal en klachten over het 
grote aantal ‘toeristen met rolkoff ers’ op kwam. 
‘Cruisetoeristen komen niet met rolkoff ers en hoe in-

JOHN VERSLEIJEN / MELS DEES     

De Amsterdamse haven is 

goed voor een toegevoegde 

waarde van 6 miljard euro, 

terwijl de veelbesproken 

Zuidas ‘slechts’ 2 miljard 

oplevert. Koester de haven, 

klinkt het daarom tijdens het 

Havendebat Amsterdam dat 

Nieuwsblad Transport vorige 

week organiseerde.

Hoofdstad moet waarde 
haven onderkennen

Er moet genoeg ruimte 

blijven voor de haven.
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economie en een sterke haven.’ Dat gaat volgens hem 
goed samen met het beleid van de partij om zo snel mo-
gelijk een einde te maken aan de overslag van kolen en 
benzine in de haven. ‘Fossiel is een doodlopende weg. 
Ik ben dan ook blij dat het havenbedrijf heeft besloten 
de kolen er voor 2030 uit te gooien.’
Raadslid Diederik Boomsma (CDA) toonde zich de lie-
veling van de havenondernemers door te onderstrepen 
dat zijn partij tegen de gedwongen verhuizing van de 
passagiersterminal is in de binnenstad. Ook ziet de op-
positiepartij in de Amsterdamse raad het ambitieuze 
woningbouwproject Haven-Stad in onder meer de 
Coen- en Vlothaven niet zitten. ‘Ook daar zijn wij te-
gen. Er moet gewoon genoeg ruimte in Amsterdam blij-
ven voor de haven.’
PvdA-raadslid Ger Jager onderstreepte ook dat de Am-
sterdamse politiek de haven ‘meer moet omarmen en 
niet over de A10 moet jagen’ met allerlei woningbouw-
plannen. Dat voorkomt straks ook lastige discussies 
over een uitbreiding van de Amsterdamse haven west-
waarts op het terrein van de Houtrakpolder, aldus Jager. 
Daarbij wees de politicus er wel op dit groengebied ‘als 
reserve’ voor de haven niet te willen uitsluiten. Volgens 
de PvdA’er is er voorlopig nog veel ruimtewinst te be-
halen voor het havenbedrijf door de koop van het al 
twintig jaar braakliggende ADM-terrein. ‘Dat is 44 hec-
tare groot en te koop.’ Ook toonde hij zich bezorgd dat 
door ‘vreemde toezeggingen uit het verleden’ straks 
Damen Shipyard uit de haven dreigt te verdwijnen. ‘Wij 
moeten deze bedrijven juist koesteren.’ 
Transportwoordvoerder Tiers Bakker (SP) vond intus-
sen dat de haven zich meer naar de stad moest keren in 
plaats van andersom. ‘Ik denk dat de haven meer een 
vrijhaven moet worden van allerlei activiteiten.’ Hij 
denkt daarbij aan bedrijven in de retail en media.

‘Er wordt vooral over ons, maar niet met ons gepraat’, meende Koen Overtoom (rechts).

Raadslid Marianne Poot (VVD) verklaarde de Amsterdamse haven haar liefde.
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HYPERMOTION
20 T/M 22 NOVEMBER
Een nieuwe vakbeurs in Frankfurt 

am Main en het nieuwe platform 

voor de verkeers-, logistiek- en trans-

portbranche. Hypermotion concen-

treert zich op de digitale transfor-

matie. 

• messefrankfurt.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 in-

novatie. Met boeiende sprekers als  

Jerome Guillen, vice president Trucks 

and Programs bij Tesla. 

• tln.nl

NATIONALE HAVENCONFERENTIE 
28 NOVEMBER 
Tijdens deze editie gaan experts en 

ervaringsdeskundigen van buiten 

en binnen de havens in op congestie 

in havens, effi ciënt achterlandtrans-

port, digitalisering en verduurza-

ming van havens en CO2-reductie. 

• www.havenconferentie.nl

INTELLIGENT RAIL SUMMIT 2017
28 T/M 30 NOVEMBER
Diverse internationale experts be-

spreken in Wenen de laatste ontwik-

kelingen op het gebied van Automa-

tic Train Operation (ATO) en Cyber 

Security in Rail. Meer dan 24 deskun-

digen delen hun kennis.  

• railtech.com

AGENDA

RAAD & RECHT

Een handelaar in diepgevroren tonijn heeft voor de opslag in 
zijn eigen vrieshuis onder andere een uitgebreide opslagver-
zekering afgesloten. In de betreff ende polisvoorwaarden met 
betrekking tot de opslag is mede bepaald dat:
‘This insurance also covers the storage of the subject-matter 
insured in the warehouse of the insured. Excluding theft unless 
violent and forcible entry and/or exit. Excluding mysterious 
disappearance and or stocktaking losses.’

Het duurt even, maar dan komt deze handelaar erachter dat er 
onverklaarbare tekorten in zijn voorraad zijn. Hij laat camera’s 
in en buiten de loods installeren.

Als hij na verloop van tijd de beelden gaat bekijken, blijkt dat 
enkele personeelsleden ’s nachts terugkomen met een vracht-
autootje, de deuren met een sleutel openen en daarna met een 
vorkheftruck van het bedrijf de vriescel ingaan en de in meta-
len bakken opgeslagen tonijn in de vrachtauto rijden. Zodra 
deze vol is sluit men alles weer keurig af en gaat ervandoor. De 
politie wordt hiervan op de hoogte gesteld en men stelt met 
elkaar een val op.

De medewerkers herhalen dezelfde procedure, worden op he-
terdaad betrapt en door de politie ingerekend. Na enig uitzoek-
werk blijkt dat deze medewerkers in een periode van drie tot 
vier maanden voor ruim 60 ton aan tonijn hebben ontvreemd 
met een waarde van bijna 800.000 euro! Dit is ongeveer 15% 
van de gemiddeld opgeslagen voorraad. Tijdens het verhoor 
door de politie komt naar voren dat men een sleutel van één 
van de leidinggevenden heeft weten te kopiëren.

De betrokken verzekeraars wijzen de claim onder de polis af op 
grond van de polisuitsluiting zoals deze hierboven is genoemd.
De handelaar laat het er niet bij zitten en vraagt advies bij een 
advocaat. Deze komt onder meer tot de navolgende conclusie:
‘In de Nederlandse rechtspraak is bepaald dat het toegang 
verschaff en door middel van een valse sleutel moet worden 
onderscheiden van het toegang verschaff en door het forceren 
of openbreken van een toegangshek. Inbraak door middel van 
een valse sleutel valt niet onder braak.’

Gelet op enerzijds het ontbreken van ieder spoor van braak 
en/of geforceerde binnenkomst en anderzijds het expliciete 
dekkingsvereiste van een ‘violent and forcible entry’ zijn wij 
van mening dat er naar de letter van de tekst van de polis geen 
dekking bestaat voor de onderhavige diefstal. De tekst van 
de polis is duidelijk en laat geen ruimte voor een alternatieve 
interpretatie.
Wij zien helaas geen realistische juridische gronden voor ver-
haal van de schade onder de verzekeringsovereenkomst.’

Op basis van dit advies besluit de handelaar geen stappen te 
ondernemen tegen de verzekeraars.
Wat uit deze zaak later naar voren is gekomen, is dat de hande-
laar zijn aanwezige voorraad niet regelmatig controleerde en 
dat de administratie hiervan ook wel wat accurater kon.

COR VAN MAURIK, VERZEKERINGSEXPERT
corvanmaurik@brrgroep.nl

Betrouwbare mensen

Feature

START-UPS  Digitale nieuwkomers halen snel de gevestigde orde in binnen de   

Halen expediteurs zo

Bijna alle oude verdienmodellen 

worden bedreigd door start-ups.

JOHN VERSLEIJEN

Het verdienmodel van de expedi-
teurs staat over vijf jaar op zijn 
kop. Daarvoor waarschuwde 
voormalig directielid Paul Parra-
more van Rhenus in 2010. Of de 
bedrijfstak beweegt mee met de 
digitale ontwikkelingen, of deze 
wordt door start-ups uit de digi-
tale wereld uiteindelijk gepas-
seerd, voorspelde hij destijds. 

Zijn voorspelling is in 2015 niet uit-
gekomen, maar met de snelle op-
mars van start-ups in de expeditie-
wereld zoals Flexport, Freightos, 
4Flow, Xeneta en zelfs Amazon lijkt 
de oud-directeur van Road Air als-
nog gelijk te krijgen, kan worden ge-
concludeerd uit de studie van de 
onderzoekers Ludwig Hausmann 
en Maximilian Rothkopf van Mc-
Kinsey in Duitsland.
Parramore was in 2011 met de virtu-
ele Nederlandse luchtvrachtagent 
Aircargoshop begonnen en zijn tijd 
eigenlijk enkele jaren vooruit. Zijn 
enthousiasme en ondernemings-
geest werden destijds nog afgestraft 
door de grote luchtvrachtexpedi-
teurs in Nederland. Parramore 
moest zijn voorzitterschap van de 
luchtvrachtkoepel ACN opgeven en 
Aircargoshop werd commercieel 
geen succes omdat expediteurs 
dreigden met een boycot van air-
lines die zaken deden met de web-
winkel. Ook verladers, waarvoor het 
digitale platform met een direct 
boekingskanaal naar de airline was 
opgezet, lieten het uit een soort 
koudwatervrees afweten. Na amper 
drie jaar trok geldschieter Rhenus 
dan ook de stekker uit het initiatief. 
Die sluiting viel bijna samen met de 
oprichting van Flexport door de 
Amerikaanse ondernemer Ryan Pe-
tersen, een gewezen importeur van 
Chinese fi etsen. 

Waarschuwingen
De twee Duitse onderzoekers van 
McKinsey uit München herhalen nu 
in een studie de oude waarschuwin-
gen van Parramore en wijzen er 
daarbij op dat het speelveld in de 
luchtvrachtwereld de laatste jaren 
sterk is veranderd ten voordele van 
de start-ups. Zo is het zwaartepunt 
van de vrachtcapaciteit verschoven 
van de vrachtvliegtuigen naar de 
bellyvracht op passagiersvliegtui-
gen. Daarnaast is er nu sprake van 
een tekort aan capaciteit op een 
groot aantal belangrijke vrachtrou-
tes en hebben de luchtvaartmaat-
schappijen door de groei van het la-
dingaanbod de tarieven fors kunnen 

opschroeven. Voor koopjesjagers in 
de luchtvrachtexpeditie, die vaak 
nog met telefoon en fax een winst-
marge weten te creëren tussen het 
capaciteitsaanbod van de lucht-
vaartmaatschappij en de vraag van 
verlader naar vrachtruimte wordt 
het steeds moeilijker om te overle-
ven, aldus de analisten. De lucht-
vaartmaatschappijen en verladers 
hebben daarnaast langs de digitale 
weg zelf voldoende transparante 
data ter beschikking en weten nu 
precies wat er tegen welke prijs te 
koop is of kan worden verkocht. Die 
rol aan de prijsknoppen van de 
luchtvracht hebben de meeste expe-
diteurs, nichespelers kunnen nog 
even teren op hun gespecialiseerde 
kennis, eigenlijk al verloren, consta-
teren Hausmann en Rothkopf. 

Verwachtingspatroon
Een ander groot probleem dat de 
McKinsey-onderzoekers schetsen 
voor de conservatief ingestelde ex-
pediteurs is het hogere verwach-
tingspatroon dat de verladers in-
middels hebben ontwikkeld via de 
digitalisering van de vrachtproces-
sen. Niet alleen zijn er partijen op-
gestaan als Flexport en Freightos 
die transparant een geheel palet aan 
vrachtdiensten aanbieden met pre-
cieze afl evertijden, kostenplaatjes 
en  online updates. Daarnaast zijn er 
ook vergelijkings- en boekingssites, 
waar carriers nu al online hun 
vrachtcapaciteit op aanbieden. 
Zelfs sommige luchtvrachtexpedi-
teurs maken gebruik van die sites of 
hebben ze zelfs recent overgeno-
men of zelf ontwikkeld, zoals Dam-
co. Marktleiders als Schenker, K+N 
en Panalpina lijken daarbij de 
sprong voorwaarts te maken, maar 
andere expediteurs, die vooral nog 
hinken op oude technologie, drei-
gen de boot te missen, stellen de 
Duitse onderzoekers. 
Volgens de Mckinsey-analisten wor-

den nu bijna alle traditionele in-
komstenbronnen (value sources) in 
de expeditie bedreigd door de komst 
van nieuwe data-technologie. Be-
drijven als Flexport weten nu al 
door slim gebruik te maken van data 
de kosten in het voor- en natrans-

port met 5 tot 10% te reduceren 
voor de afnemers, de verladers. Zelf 
claimt Flexport overigens een ho-
ger percentage van rond de 15%. 
Daarnaast kan het Amerikaanse 
data- en expeditiebedrijf met de ge-
avanceerde logistieke software voor 
mkb-bedrijven slimme en goedkope 
transportoplossingen bedenken die 
qua service en prijs kunnen concur-
reren met de geavanceerde logistie-

ke oplossingen die de grote expedi-
teurs voor de grote verladers 
hebben opgetuigd. Qua inkoop van 
capaciteit kunnen ze daarbij met de 
gebundelde lading van kleinere spe-
lers een vergelijkbare inkoopkracht 
ontwikkelen als de grotere partijen 

CHT
PERT
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 luchtvrachtexpeditie, stelt adviesbureau McKinsey in nieuwe studie 

nder kleerscheuren het jaar 2020? 
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in de expeditiemarkt. Het is dan ook 
niet vreemd dat Flexport volgens 
McKinsey 70% van zijn ladingaan-
bod uit die hoek haalt. Dat is ook 
een markt die door de grote spelers 
in de markt vaak over het hoofd 
wordt gezien, maar waar elk jaar 
toch 5 miljard dollar aan transport 
wordt gespendeerd. De grote voor-
sprong die de grote expediteurs tot 
voor kort in de markt hadden bij de 
inkoop van bulkcapaciteit verdwijnt 
daarbij ook snel, samen met de 
prijskortingen voor de verladers, 
verwachten de experts.
Voorlopig is Flexport nog hoofdza-
kelijk actief in de containervaart, 
maar de onderzoekers van McKin-
sey wijzen erop dat Flexport al 15% 
van de omzet haalt uit de lucht-
vracht. Dat percentage zal de ko-
mende tijd snel omhoog schieten. 
Zo heeft Flexport zelf 2018 uitge-
roepen tot het jaar waarin het in de 
luchtvrachtmarkt sterk wil groeien 
via eigen deconsolideringspunten 
op luchthavens. 
Freightos is een andere partij die di-
gitaal maatwerk levert voor de ver-

laders. Het bedrijf biedt online 
prijstransparantie gekoppeld aan 
een ‘end-to end’ boekingsplatform. 
Dat laatste is waar nog steeds de 
meeste expediteurs in de markt 
moeten afhaken, aldus het rapport 
van McKinsey. ‘Rond de 80% be-
schikken over websites waarop on-
line het aanbod zichtbaar en een 
boeking mogelijk is, maar een daar-
aan gekoppelde volledige automati-
sche afwikkeling van het totale boe-
kingsproces ontbreekt vreemd 
genoeg vaak’, aldus de experts.

Airline-portal
De meeste maatschappijen hebben 
daarnaast ook eigen boekings-
portals ontwikkeld en hebben het 
verkoopapparaat van de expedi-
teurs deels niet meer nodig. Daar-
naast hebben de meeste start-ups al 
koppelingen gemaakt met die air-
line-portals. Volgens de onderzoe-
kers wordt nu al 10% van alle vracht-
zendingen direct geboekt door de 
verlader zonder tussenkomst van 
de expediteurs. Ook daar breken 
andere tijden aan voor de expeditie.

HOOFDMEDIAPARTNER: POWERED BY: PARTNERS: 
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20 De Marge

Mark Frequin, directeur-generaal 
Bereikbaarheid bij het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat, tijdens 
Havendebat Amsterdam.

We hebben de 
fi etsbrug over het IJ 
al aangeboden aan 
de Tour de France. 

QUOTE VAN DE WEEK

COLUMN

Evofenedex, de organisatie waarin verladers en exporteurs 
zich hebben verenigd, vindt dat stadsvervoer schoner en slim-
mer moet worden, maar dat steden de bevoorrading in het 
centrum niet onmogelijk moeten maken met nog strengere 
venstertijden. Vorige week dinsdag hield de organisatie een 
kleine demonstratie in Delft, waar D66 zijn programma voor de 
komende gemeenteraadsverkiezingen vaststelde.

Volgens Evofenedex is Delft ‘symbool voor de problemen waar 
veel gemeenten tegen aan lopen’. Oude stadscentra met veel 
winkels die moeten worden bevoorraad. Daarvoor is vrachtver-
keer nodig, maar dat kan tot overlast leiden. Het vraagstuk is 
bekend: de consument wil graag shoppen in goed bevoorrade 
winkels en na afl oop een cappuccino drinken, maar heeft een 
hekel aan het daarmee gemoeide distributievervoer.

Voor veel gemeenten is de vraag: hoe krijgen we de benodigde 
spullen de stadsmuren binnen zonder de lucht te vervuilen en, 
in het beroerdste geval, mensen van de sokken te rijden? Aan 
beide aspecten is al veel gedaan. De stadsdistributievoertuigen 
zijn tegenwoordig niet zelden elektrisch uitgevoerd en ruim-
schoots voorzien van spiegels en camera’s om ook in nauwe 
straten veilig te manoeuvreren. Er is op dit punt de afgelopen 
drie decennia enorm veel verbeterd.

Ik ken Delft ‘als symbool voor de problemen’, want ik woon er. 
Je bent als inwoner dus zelf een onderdeel van het probleem. 
Dat geldt evengoed voor inwoners van Leiden, Amsterdam, 
Rotterdam, Utrecht of, pakweg, Emmen. Evofenedex denkt 
voor de oplossing liever in termen van meer effi  ciëntie en scho-
ner vervoer dan in verbodsbepalingen zoals venstertijden en 
milieuzones. Het bedrijfsleven heeft de laatste jaren zijn ver-
antwoordelijkheid genomen en moet niet, door gemeentebe-
stuurders die zelf ook onderdeel van het probleem zijn, telkens 
met nieuwe maatregelen voor de voeten worden gelopen.

In Delft voltrekt zich wekelijks, op donderdag, een kleine 
parade van soms bizarre voertuigen op weg naar of terugko-
mend van de markt op, inderdaad, de Markt. Daar heeft geen 
mens last van, gezeten op het gezellige en verwarmde terrasje 
aan de rand van het spektakel en voor- of nagenietend van het 
marktbezoek. Het rare is dat mensen ook nooit zeuren over de 
herrie van het vliegverkeer op Schiphol als ze in het vliegtuig 
naar Curaçao of Japan zitten. Op dit punt hebben we met een 
enorme hypocrisie te maken, waar Evofenedex zich terecht 
over opwindt.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Markt op de Markt

De introductie van één enke-
le belasting voor het gebruik 
van de wegen in Polen heeft 
voor een doorbraak gezorgd 
in het wegvervoeroverleg tus-
sen Polen en Nederland.
Per januari volgend jaar ver-
dwijnt de gehekelde Poolse 
transitobelasting. In plaats 
daarvan komt er een met het 
Eurovignet vergelijkbaar be-
lastingsysteen. Dit levert het 
Nederlandse wegvervoer 
een besparing op van twee 
miljoen gulden.
Delegaties van beide landen kwa-
men ook overeen voor volgend jaar 
45.000 ritvergunningen uit te wis-
selen. De ritvergunningen zijn gel-
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Geen transitobelasting Polen
8 november 1997

legaties. In 1995 was 
maximaal negentig 
minuten afgespro-
ken, maar het blijkt 
vaak langer te duren. 
De Poolse autoritei-
ten streven naar een 
afhandeling binnen 
dertig minuten, mits 
de zending geen spe-
ciale controle vereist.
Oplossingen zijn 
echter niet op korte 
termijn voorhanden 

voor problematische grensovergan-
gen, zoals de oostgrens bij Brest/
Malaszewicse, waar het verkeer re-
gelmatig 24 uur vaststaat door tech-
nische problemen.

dig voor zowel bilateraal als transi-
tovervoer. 
De afhandelingstijd van gecombi-
neerd vervoer bij grensovergangen 
in Polen moet korter, vinden de de-

Port Authority en Havenbedrijf 
Rotterdam een impuls hebben ge-
geven aan het gebruik van LNG als 
schonere maritieme brandstof.

MELS DEES

Trots is de Rotterdamse haven op 
de LNG-terminal. Zo trots dat er 
een monument bij wordt ge-
bouwd.
 
Havenbedrijf Rotterdam opent op 
10 november uitkijktoren Paal 83 
op de Rozenburgse Landtong langs 
het Calandkanaal (havennummer 
5340). Het brengt daarmee hulde 
aan de eerste ligplaats voor de over-
slag en het bunkeren van LNG. 
Kunstproducent Mothership ont-
wikkelde de 22 meter hoge uitkijk-
post over deze ligplaats. 
De installatie van Paal 83 op de groe-
ne Rozenburgse Landtong past, zo 
stelt het havenbedrijf, in het beleid 
om de haven aantrekkelijk vorm te 
geven en laat zien dat natuur in deze 
industriële omgeving fl oreert. Ro-
nald Paul, COO van het havenbe-
drijf, meldt trots dat de Landtong 
Rozenburg een groene oase is, ‘ide-
aal om te genieten van het prachtige 
uitzicht op de grootste haven van 
Europa’. 

Ligplaats 83
Paal 83 is vernoemd naar de af-
meerpalen die de basis vormen van 
de nieuwe LNG-ligplaats. De kern 
van Paal 83 is een gerecyclede af-
meerpaal. De uitkijkpost toont niet 
alleen het werk van de roeiers maar 
ook de enorme schaal en maat van 
de afmeerpaal. Als er schepen aan 
liggen, ogen ze vrij nietig. In feite 
zijn het enorme kolossen. De drie 
draaiende trappen naar het bordes 
zijn een verwijzing naar de getwijn-
de trossen waarmee de schepen 
worden vastgelegd. Dat bordes be-
vindt zich op 16 meter hoogte. 
Rondom het bordes zijn informa-
tiepanelen die verwijzen naar wat 
je ziet en ervaart. Hierop is ook een 
gedicht van Derek Otte, Stadsdich-
ter van Rotterdam, te lezen dat hij 
schreef voor deze locatie. Hij liet 
zich daarbij inspireren door het 
water, de schepen, de haven, de 

vergezichten en de natuur. 
De aanleg van ligplaats 83-LNG is 
onderdeel van het project ReaLNG, 
waarmee Shell, STC-Group, Lübeck 

EERBETOON  Rotterdamse haven bouwt uitkijkpaal langs Calandkanaal

De drie trappen ogen als de trossen rond de afmeerpaal. Foto: Portpictures.nl

Paal voor LNG

Op zoek naar personeel in vervoer, ware-

housing, export, offshore, fi nance of ict? 

Werf niet op de tast, ga voor respons met 

inhoud. 

vacatures.nieuwsbladtransport.nl

Zoeken wordt vinden.

MarMa k Freqre uin, 
Bereikbaarhei
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