
nieuwsbladtransport.nlAdverteren: 010-280 10 25redactie@nieuwsbladtransport.nl Abonnementen: 010-280 10 16

Winstgevendheid 
Hamburg Süd 
moet beterTwijfels 

over koers 
PostNL

De autonome truck 
komt eraan. Willen 
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SJORDERS  Doorbraak in slepende onderhandelingen tussen internationale bonden en reders

Ban op ‘zelflossers’ levert 
nieuwe havenbanen op

de Oostzee, in Noordwest-Europa 
en in Canada. Uiterlijk begin 2020 
moet het door alle schepen in die 
regio’s worden nageleefd.
Het akkoord kwam overigens niet 
toevallig in Manilla tot stand. Vol-
gens ITF-president Paddy Crumlin  
is de Filippijnse Container Termi-
nal Services Inc. (ICTSI) een van de 
grootste zondaars.

Shortseaschepen
Een bron uit de Rotterdamse sjor-
sector zegt de door Stam geclaimde 
banenwinst wel te kunnen plaatsen. 
‘Op grote containerschepen komt 
zelfl ossen nauwelijks voor, want 
daar zijn de bemanningen te klein 
voor en de aantallen containers te 
groot. Maar op feeder- en short-
seaschepen worden de containers 

wel vaak door zeelieden vast- en 
losgemaakt en dat gaat om duizen-
den schepen per jaar. Dat zou bij el-
kaar best eens om honderd banen 
kunnen gaan.’ Binnen Nederland 
gebeurt dat niet alleen in Rotter-
dam, maar ook in Moerdijk en Vlis-
singen.
Niek Stam zegt dat de overeen-
komst ‘een eind maakt aan een 
vorm van moderne slavernij’. Hij 
stelt verder dat ‘onderbetaalde 
scheepsbemanningen niet langer 
kunnen worden misbruikt’.
Volgens ITF-president Crumlin va-
ren zowel de havenwerkers als de 
zeelieden wel bij het verbod op zelf-
lossen omdat het de veiligheid in de 
betrokken havens ten goede zal ko-
men en het de kans op uitbuiting 
verkleint.

ROB MACKOR

Een akkoord tussen de internati-
onale transportbond ITF en re-
dersorganisatie JNG levert hon-
derd nieuwe banen in de 
sjorsector van de Rotterdamse 
haven op.
 
Dat stelt Niek Stam, die als bestuur-
der van FNV Havens binnen de In-
ternationale Transport-arbeiders 
Federatie (ITF) al jarenlang strijdt 
voor een verbod op de inzet van 
‘zelfl ossers’. Dat is het fenomeen 
waarbij bemanningsleden in aan-
loophavens worden ingezet voor 
stuwadoorsarbeid, het laden en los-
sen van de schepen waar ze zelf  op  
varen. Die werkwijze is transport-
bonden overal ter wereld al decen-

nialang een doorn in het ook. On-
veilig, en broodroof op haven-
werkers, vinden  ze.
De bepaling dat het laden en lossen 
van zeeschepen, inclusief het sjor-
ren ofwel vast- en losmaken van la-
ding, alleen door erkende haven-
werkers gedaan mag worden, maakt 
deel uit van de International Bargai-
ning Forum Agreement. De ITF en 
de Joint Negotiation Group (JNG) 
van werkgevers uit de internationa-
le zeevaart zijn tijdens een onder-
handelingsronde in Manilla over-
eengekomen dat het verbod op 
zelfl ossen wordt opgenomen in de 
zogenoemde Dockers’ Clause.
Volgens Torben Seebold van de 
Duitse transportbond ver.di kan het 
verbod met onmiddellijke ingang 
worden afgedwongen in havens aan 

Het stuwadoren is straks wettelijk een vak apart. Foto: Danny Cornelissen/Portpictures.nl

De Chinese rederij Cosco wil de 
komende jaren verder uitbrei-
den. Het bedrijf wil dit doen 
door zich onder andere in te 
kopen in meerdere havens en 
terminals. Cosco is een van 
de top-5 containerrederijen 
wereldwijd. Het bedrijf werkt 
momenteel aan de integratie 
van OOCL, maar daar blijft het 
qua uitbreiding niet bij. Hoewel 
topman Xu Liong niet uitsluit 
meer rederijen aan te kopen, 
laat hij zijn oog zeker ook vallen 
op belangen in havenbedrijven 
en terminal-operators. In welke 
bedrijven Cosco geïnteresseerd 
is, vertelt hij niet. 

Cosco wil meer 
belang in terminals 
HAVENS

miljard euro 
bezit de 
topman van 
webwin-
kelreus 

Amazon Jeff  Bezos. Daarmee is 
hij de rijkste man ter wereld. Hij 
is met kop en schouders boven 
Microsoft-oprichter Bill Gates 
(ruim 72 miljard) geëindigd 
op de jaarlijkse miljardairslijst 
van het Amerikaanse tijdschrift 
Forbes. Bezos profi teerde er 
vooral van dat Amazon een 
fl inke opmars heeft gemaakt op 
de beurs. 

90
Baas Amazon fi er 
boven aan rijkenlijst 

De Deense logistiek dienstver-
lener DSV gaat jonge bedrijven 
die innovatieve ideeën voor 
transport en logistiek willen 
ontwikkelen, helpen die ideeën 
ook in de markt te zetten. Dat 
gebeurt in samenwerking met 
het Israëlische Peres Center for 
Peace and Innovation (PCPI). 
De twee bedrijven willen een 
broedkamer vormen voor jonge 
bedrijven, die het zonder hulp 
van meer kapitaalkrachtige part-
ners vaak niet redden. DSV zoekt 
‘fi rst movers’ met goede ideeën 
die de wereld kunnen veroveren. 

DSV helpt start-ups 
voor transport 
INNOVATIE

30 JA
AR
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COMMENTAAR

Het grootste succes voor president Trump sinds hij iets meer 
dan een jaar geleden als president van de Verenigde Staten aan-
trad. Zo zou de argeloze toeschouwer de volkomen onverwach-
te toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea kunnen opvatten. 
Dictator Kim Jong-un zou zelfs bereid zijn om zijn kernwapen-
programma op te geven, iets waarvan hij altijd gezegd heeft dat 
dat nooit zou gebeuren.

Alleen lijkt het erop dat de Amerikaanse president bij die 
toenadering aan de zijlijn heeft gestaan. Na zijn ‘fi re and 
fury’-dreigement van vorig jaar, kondigde hij vorige week ‘het 
grootste sanctiepakket’ ooit aan tegen het Kim-regime. Hij 
richtte zijn pijlen vooral op de notoir wrakke koopvaardijsche-
pen, waarmee het Kim-regime de internationale sancties tracht 
te omzeilen. Dat bedient zich daarbij onder meer van ‘spookbe-
drijven’, vervalste ladingdocumentatie en tracht waarnemers te 
misleiden door schepen regelmatig om te dopen en onder een 
andere vlag te brengen.

Het fysiek aanpakken van al dan niet illegaal opererende 
Noord-Koreaanse schepen kan gemakkelijk tot escalatie leiden. 
Aan boord gaan voor controles kan opgevat worden als een 
schending van de nationale soevereiniteit. En in het recente 
verleden heeft het regime gezegd een maritieme blokkade op 
te zullen vatten als een oorlogsdaad. Gevoegd bij de pocheri-
ge verklaring dat de Volksrepubliek bereid is ‘elk confl ict uit 
te vechten dat de VS wil aangaan’, opent dat de weg naar een 
luguber scenario.

Maar terwijl de regering van Trump nog bezig was interna-
tionale steun te vinden voor zijn pogingen Kim cum suis de 
duimschroeven verder aan te draaien, zette de Zuid-Koreaanse 
president Moon Jae-in het diplomatieke off ensief richting de 
noordelijke vijand – de twee verkeren formeel nog steeds in 
staat van oorlog – met volle kracht door. Zijn toponderhande-
laar Chung Eui-yong kwam terug met het bijna onvoorstelbare 
nieuws dat Kim bereid is tot een persoonlijke ontmoeting met 
Moon en zelfs zou dromen van een kernwapenvrij Koreaans 
schiereiland.

Bijna onvoorstelbaar, aangezien Kims moorddadige regime zijn 
kernwapenprogramma beschouwt als verzekeringspolis voor 
zijn voortbestaan. De dreiging van een nucleair confl ict zal wie 
dan ook ervan weerhouden ons aan te vallen, is de gedachte.  
Dat regime heeft veel te verliezen. Het houdt de eigen bevol-
king van naar schatting 25 miljoen zielen sinds het bestand van 
1953 in een ijzeren greep. Daarvan zit naar schatting bijna 1% 
in concentratiekampen, waar verkrachting, marteling, stand-
rechtelijke executie en slavenarbeid tot de dagelijkse routine 
behoren.

Als dat regime iets niet wil, is het hereniging met de kapitalis-
tische benedenbuurman. Niet alleen zou het zijn positie verlie-
zen, voor veel kopstukken zou ook vervolging dreigen. De vraag 
is dan ook wat Kims echte agenda is. Is hij werkelijk bereid 
om zijn nucleaire polis te beëindigen in ruil voor garanties dat 
Noord-Korea niet wordt aangevallen en het regime algemene 
amnestie krijgt? Of is het een truc om tijd te rekken en intussen 
in alle stilte datzelfde kernwapenprogramma voort te zetten?

Dat de spanning tussen beide landen wezenlijk lijkt te vermin-
deren, is geweldig nieuws. Laten we hopen op echte resultaten 
en dat Trump niet vanaf de zijlijn roet in het eten gooit. Bij-
voorbeeld door die varende Noord-Koreaanse roestbakken nog 
maar even met rust te laten.

Kims roestbakken

‘Bij DWDD wil ik over 
de binnenvaart praten’ 

INTERVIEW  LIANA ENGIBARJAN, SCHIPPER-VLOGGER

ERIK STROOSMA

Liana Engibarjan (27) groeide in 
een paar maanden uit tot hét ge-
zicht van de binnenvaart op soci-
al media. Met haar blogs en vlogs 
wil de Rotterdamse schipper de 
binnenvaart bekender maken bij 
het grote publiek, het bestaande 
beeld van de bedrijfstak bijstellen 
en aandacht vragen voor de pro-
blemen waarmee de sector kampt. 

Sinds oktober promoot je de binnen-
vaart op social media. Waarom? 
[Lachend] Omdat ik een onverbe-
terlijke wereldverbeteraar ben. Als 
kind al. Op de basisschool wilde ik 
minister-president worden om van-
uit die positie de wereld te verbete-
ren. Toen voegde ik al de daad bij 
het woord; voor een schoolop-
dracht schreef ik een compleet pro-
gramma voor een eigen politieke 
partij. Ik span mij graag in voor een 
goede zaak. Ik heb een grote liefde 
voor de binnenvaart en kom daar-
door op voor de belangen van de 
sector. 

Want dat is nodig? 
Absoluut. Er is veel te weinig aan-
dacht voor de problemen waarmee 
de binnenvaart kampt. Zo is er een 
groot tekort aan personeel en te 
weinig steun van de overheid om 
verder te kunnen vergroenen. Dat 
eerste komt vooral doordat de bin-
nenvaart zo onbekend is. De meeste 
mensen weten er weinig van of heb-
ben er een verkeerd beeld bij. Dat 
bemoeilijkt de instroom van nieuwe 
mensen. 

Wat voor beeld hebben de mensen 
van de binnenvaart volgens jou? 
Uit eigen ervaring weet ik dat veel 
mensen bij het woord schipper den-
ken aan een Kapitein Iglo-achtige 
man met baard en pijp. Of aan The 
Pirates of the Caribbean en grote, 
stoere kerels met veel tatoeages. Als 
jonge vrouw van 1,55 meter voldoe 

ik aan geen van die omschrijvingen, 
maar ik ben wel binnenvaartschip-
per en ook nog eens met heel veel 
plezier. Met mijn vlogs wil ik dat 
beeld bijstellen. Ook het idee dat 
het werk aan boord vies en zwaar is. 
Ik wil laten zien hoe het er echt aan 
toe gaat, dat er gewerkt wordt met 
mooie moderne technieken en dat 
de binnenvaart openstaat voor ie-
dereen. 

Hoe kwam je er zelf eigenlijk in te-
recht? 
Toen ik doorkreeg dat de kans om 
minister-president te worden wel 
heel klein was, besloot ik voor de 
binnenvaart te gaan. [lachend] Nee, 
hoor. Het kwam toevallig op mijn 
pad. Als tiener zat ik bij de water-
scouts. Dat vond ik heel leuk, maar 
dat je van varen ook je beroep kon 
maken, daar had ik vreemd genoeg 
nooit bij stilgestaan. Tot een jongen 
die er ook bij zat naar de binnen-
vaartopleiding van het STC ging. 
Dat was een eyeopener voor mij. 
Dat leek mij geweldig en ik ben het 
ook gaan doen. 

En nu probeer je zoveel mogelijk 
anderen enthousiast te maken voor 
een loopbaan in de binnenvaart. 
Daar is het wel op uitgelopen, ja. 
Omdat ik vaak de vraag kreeg wat ik 
nu precies doe als binnenvaart-
schipper, besloot ik het eens uit te 
leggen op LinkedIn. Dat bericht 
kreeg 5.000 ‘likes’ en leverde heel 
veel positieve reacties op. Zoveel 
respons had ik totaal niet verwacht 
en dat bracht mij op het idee de bin-
nenvaart actief onder de aandacht 
te brengen op social media.

Wat is inmiddels het bereik van je 
blogs en vlogs? 
Mijn LinkedIn-bijdragen hebben 
gemiddeld 255.000 weergaven en 
mijn vlogs ongeveer 60.000 kijkers. 
En die aantallen groeien maar door. 
Echt ongeloofl ijk. Inmiddels ben ik 
ook actief op Instagram en heb ik 

mijn eigen YouTube-kanaal. Verder 
werk ik aan een website, www.ont-
dekdebinnenvaart.nl, waarop aller-
lei informatie over de binnenvaart 
komt te staan. 

Je bereikt dus veel mensen. Heb je 
ook al mensen kunnen overtuigen 
voor de binnenvaart te kiezen? 
Jazeker. Naar aanleiding van mijn 
berichten en vlogs krijg ik veel vra-
gen. Onder meer van mensen die 
graag meer willen weten over wer-
ken in de binnenvaart. Ik beant-
woord hun vragen en help ze op 
weg. Op die manier zijn al 36 zij-in-
stromers aan een binnenvaartoplei-
ding begonnen. En van 60 ouders 
weet ik dat zij mede dankzij mijn 
LinkedIn-bijdragen de open dagen 
van het STC hebben bezocht met 
hun kind. 

Ik kan mij voorstellen dat bijvoor-
beeld het Bureau Voorlichting Bin-
nenvaart je graag zou inlijven. 
Voor elke vorm van samenwerking 
die bijdraagt aan mijn missie sta ik 
open, maar ik wil wel onafhankelijk 
blijven en de dingen op mijn manier 
kunnen doen. Ik ben nogal eigen-
wijs en laat mij slecht door een an-
der vertellen wat ik moet doen. Ik 
ben niet voor niets schipper gewor-
den. Ik vaar graag mijn eigen koers. 

En waarnaar moet die koers uit-
eindelijk leiden? 
Wat mij betreft naar De Wereld 
Draait Door of een ander goed beke-
ken programma. Ik ga door tot er se-
rieuze aandacht is voor de proble-
men in de sector. Behalve het grote 
publiek wil ik ook beleidsmakers en 
politici bereiken. Daarvoor bezoek 
ik vergaderingen en bijeenkomsten. 
Met twee Tweede Kamerleden heb 
ik inmiddels een LinkedIn-connec-
tie en Tineke Netelenbos vaart bin-
nenkort een dag mee als matroos. 
Zij heeft goede contacten in Den 
Haag. Dus wie weet wat daar nog 
uitkomt.

Iedere week in Nieuwsblad Transport, altijd online via 
nieuwsbladtransport.nl/verdieping
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Liana Engibarjan met haar handelsmerk, de roze veiligheidshelm. Foto: Erik Stroosma
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INNOVATIE  Kuehne + Nagel werkt aan verregaande automatisering van warehouses

K+N versnelt digitalisering

op nieuwe oplossingen op het ge-
bied van ‘connected warehouses’, 
met een focus op vooral data-analy-
ses en het internet of things.

Personeel
Is de keuze voor digitale technieken 
ook bedoeld om te besparen op per-

soneel? ‘Deze innovaties kunnen 
het simpelere werk overnemen van 
werknemers’, antwoordt Kolbe. 
‘Daardoor kunnen zij hun andere 
capaciteiten ontwikkelen door 

meer uitdagend werk op te pakken. 
Om hierbij te helpen kunnen onze 
medewerkers opleidingen volgen.’
Toch zal de automatisering volgens 
Kolbe wel deels ten koste gaan van 
arbeidsplaatsen. ‘Het is een discus-
sie die je vaker ziet. Denk bijvoor-
beeld aan zelfrijdende vrachtwa-

gens. Die kunnen op termijn zorgen 
voor minder banen voor chauffeurs. 
Zo kun je je ook afvragen of op ter-
mijn nog behoefte is aan vorkhef-
truckchauffeurs.’

TOM VAN GURP

Kuehne + Nagel zet fors in op au-
tomatisering van zijn warehou-
ses. Daarom wordt volop getest 
met onder andere drones, roboti-
sering en slimme sensoren. Om 
deze en andere pilots mogelijk te 
maken, heeft het bedrijf deze 
week in Utrecht een nieuw inno-
vatiecentrum geopend.
 
Het nieuwe centrum is gevestigd op 
dezelfde plek als een van de K+N- 
warehouses, dat ook daadwerkelijk 
operationeel is. Als de Zwitsers stui-
ten op een potentieel interessante 
innovatie wordt deze eerst toege-
past in een aparte testomgeving, die 
zich ook op deze locatie bevindt. Als 
blijkt dat de noviteit goed functio-
neert, wordt overgestapt naar het 
operationele magazijn. Daar kan de 
innovatie zich bewijzen in de prak-
tijk.
In het maandag geopende centrum 
testen de Zwitsers momenteel di-
verse nieuwe technieken. Zo zijn er 
robotarmen die pakketten verplaat-
sen, vorkheftrucks met slimme sen-
soren, drones die stellingen afwer-
ken om de voorraad te inventariseren 
en is er een quick pick truck die au-
tonoom achter een magazijnmede-
werker aan kan rijden. Ondertussen 
houdt een zelfrijdende stofzuiger 
het magazijn schoon.
Het innovatiecentrum is zeker niet 
alleen bedoeld voor projecten van 
Kuehne + Nagel zelf. ‘We willen juist 
samen met onze klanten nieuwe 
technologieën testen’, aldus Martin 
Kolbe, Chief Information Officer bij  
K+N. ‘Als zij een potentieel interes-
sante noviteit hebben gezien, kun-
nen wij dat samen met hen testen 
en eventueel verder ontwikkelen. 
Als de innovatie eenmaal klaar is 
voor gebruik in de praktijk, kunnen 
we bekijken of we het ook aanbie-
den aan andere klanten. Daarbij 
stellen we ons wel altijd de vraag of 

de nieuwe technologie ook echt toe-
gevoegde waarde heeft.’
Kuehne + Nagel heeft veel vertrou-
wen in de toekomst van intelligente 
digitale toepassingen. Het ziet hier-
in een goed middel om de logistieke 
keten efficiënter te maken. Zo moe-
ten de eigen warehouses steeds 
meer gebruik gaan maken van zoge-
heten collaborative robots, ook wel 
cobots genoemd. Dit zijn ‘slimme’ 
apparaten die kunnen samenwer-
ken met mensen. De eerderge-
noemde autonoom rijdende quick 
pick truck is daar een voorbeeld 
van. Naar eigen zeggen zijn de Zwit-
sers bij de eersten die van dergelijke 
robots gebruikmaken in hun maga-
zijnen. Ze doen dit in samenwer-
king met het bedrijf Universal Ro-
bots.
Een tegelijkertijd geopend innova-
tiecentrum in Singapore richt zich 

Het deze week geopende innovatiecentrum van Kuehne + Nagel in Utrecht. Foto: Kuehne + Nagel

Is er op termijn nog behoefte aan 
vorkheftruckchauffeurs?

kwartaal van 2016. Daarmee is de 
omzetontwikkeling voor deze mo-
daliteit in alle kwartalen van vorig 
jaar positief. Het jaar ervoor was dit 
juist het tegenovergestelde.
De omzetstijging in het vierde kwar-
taal was toe te schrijven aan de zee-
vaart. Deze sector noteerde een 
plus van bijna 7%. De binnenvaart 
kwam er bekaaid van af, met een 
min van 4%. De drie kwartalen daar-
voor ontwikkelde de binnenvaart 
zich nog positief.
Opslagbedrijven behaalden in het 
vorige kwartaal een omzetgroei van 
bijna 11%. Voor laad-, los- en over-
slagbedrijven bleef de groei steken 
op 2,7%, terwijl expediteurs het met 
een plus van 4,4% moesten doen. De 
post- en koeriersdiensten zetten 
3,1% meer om.

derliggende bedrijfsresultaat 
(EBIT) in deze sector nam daar-
door met 25,8 miljoen euro toe naar 
94,6 miljoen euro. Het totale gevlo-
gen vrachtvolume van Panalpina 
bleef met een groei van 8% net ste-
ken onder de grens van 1 miljoen 
ton. Daarmee werd vorig jaar het 
grootste volume aan luchtvracht 
vervoerd in de geschiedenis van de 
Zwitserse expediteur. 
Het nieuws uit de containervaart 
was minder goed, hoewel het volu-
me met 2% toenam naar 1.520.500 
teu. Er was sprake van een negatief 
bedrijfsresultaat van 13 miljoen 
euro op een omzet van 1,78 miljard 
euro. De directie schrijft het verlies  
toe aan prijsdruk en extra kosten bij 
de invoering van een nieuw IT-sys-
teem bij de zeevrachtdivisie. 

TOM VAN GURP

De meeste modaliteiten zagen 
hun omzet stijgen in het vierde 
kwartaal van 2017. De binnen-
vaart was echter een negatieve 
uitschieter, met een min van 4%. 
Dat blijkt uit cijfers van het CBS. 

Het goederenwegvervoer zag zijn 
opbrengst toenemen met 4,5%. 
Daarmee wordt aangesloten bij de 
trend van de afgelopen tijd. Al ze-
ventien kwartalen op rij neemt de 
omzet toe voor het wegtransport. 
Ook het vrachtvervoer per spoor 
pluste, net als de luchtvracht. Het 
CBS noemt geen specifieke groeicij-
fers voor beide modaliteiten.
De omzet in het vervoer over water 
lag 3,6% hoger dan in het laatste 

JOHN VERSLEIJEN

Panalpina zag de nettowinst over 
2017 stijgen met 4,5 miljoen euro 
naar 49,5 miljoen euro op een net-
to-omzet van 4,75 miljard euro. 

De groei kwam vooral voor rekening 
van een sterke groei en winstge-
vendheid in het luchtvrachtvervoer, 
aldus topman Stefan Karlen.
Panalpina wist al vrij vroeg in het 
fiscale jaar zich te verzekeren van 
voldoende vervoerscapaciteit in de 
luchtvrachtmarkt zodat het maxi-
maal kon profiteren van de sterke 
groei in volume en vrachtprijzen, 
stelt Karlen. De netto-omzet uit het 
luchtvrachtvervoer steeg daardoor 
vorig jaar met bijna 260 miljoen 
euro naar 2,5 miljard euro. Het on-

MARKTTRENDS EXPEDITIE

Omzet binnenvaart 
is achterblijver

Panalpina pakt vooral 
in luchtvracht winst

ESC: meer flexibiliteit 
bij vrachtvluchten in EU

Geen rijverbod trucks 
bij zware storm 

DHL: terugverdientijd 
Tesla-truck is twee jaar

Pakketjes doen  
Deutsche Post goed 

LUCHTVRACHT
De Europese verladersorganisa-
tie ESC pleit binnen de EU voor 
meer ruimte voor nationale 
overheden om af te wijken van 
de slotregels indien bepaalde 
belangrijke bedrijfstakken als de 
luchtvrachtsector niet voldoen-
de kunnen worden bediend. Nu 
zet het EU-toewijzingsbeleid 
van de slots de luchtvrachtsec-
tor op een achterstand op 
drukke luchthavens door geen 
rekening te houden met de 
‘complexiteit’ rond het uitvoe-
ren van vrachtvluchten.

WEGVERVOER
Er komt geen rijverbod voor lege 
vrachtwagens bij code rood 
tijdens een zware storm. Dat 
heeft minister Cora van 
Nieuwenhuizen (Infrastructuur 
en Waterstaat) dinsdag aan de 
Tweede Kamer laten weten.
In januari werden bij de storm 
66 vrachtwagens omver 
geblazen. Een algeheel verbod 
om tijdens code rood te gaan 
rijden met een lege wagen is 
praktisch moeilijk uitvoerbaar.

WEGVERVOER
De hogere aankoopsom voor 
een Tesla-truck is in twee jaar 
terugverdiend. Dat stelt pakket-
bezorger DHL. Het dochterbe-
drijf van Deutsche Post was een 
van de eerste bedrijven die de 
elektrische vrachtwagens van 
Tesla bestelden. Hoewel de aan-
koopsom hoger is dan van die-
seltrucks, denkt DHL toch dat 
het een financieel verstandige 
investering is, omdat brandstof 
en onderhoud minder duur zijn. 

JAARCIJFERS
Deutsche Post DHL heeft de 
winst vorig jaar flink zien groei-
en. Vooral de aflevering van pak-
jes voor webwinkels droeg daar 
stevig aan bij. Dat blijkt uit het 
jaarbericht van de post- en pak-

ketbezorger. Ook dit jaar wordt 
gerekend op een sterke groei. 
Deutsche Post DHL zette een 
bedrijfsresultaat (ebit) in de 
boeken van ruim 3,7 miljard 
euro. De omzet kwam uit op 
ruim 60 miljard euro.
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twee maanden later in ‘Bothwin 7’. 
Dat gebeurde vlak voor de publica-
tie van een nieuwe zwarte lijst door 
de VN. Beide schepen staan daar, 
ondanks de naamswisselingen, nog 
steeds op.

Zoals gewoonlijk tonen de 
Noord-Koreanen zich niet onder de 
indruk van de groeiende Ameri-
kaanse druk. Zo verscheen recente-
lijk in de Pyongyang Times, spreek-
buis van het regime, een redactioneel 
commentaar over de VS, ‘die zich-
zelf in de voet schiet’. Volgens de 
auteur beschikt de Volksrepubliek 
over alle benodigde middelen en is 
die overal op voorbereid. ‘Als onaf-
hankelijke kernmacht is Noord-Ko-
rea bereid elke oorlog uit te vechten 
die de VS aan wil gaan’, klinkt het. 
Anderzijds heeft Kim deze week ge-
zegd bereid te zijn om met de VS 
aan tafel te gaan om over de kern-
wapens te praten. Afgewacht moet 
worden of dat een poging van Kim 
is om tijd te kopen of dat hij wellicht 
tot echte concessies bereid is.
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De Kwestie

gen voor buitenlandse valuta’s. 
Volgens de Amerikanen spelen de 
Chinezen dubbelspel met betrek-
king tot het Kim-regime. Ze hebben 
weliswaar een aantal joint ventures 
met de Noord-Koreanen ontbon-
den, maar volgens de VS zou China 
veel meer kunnen doen om Kim te 
dwingen zich neer te leggen bij de 
economische sancties.
De grote vraag is hoe ver de Ameri-
kanen bereid zijn te gaan met het af-
dwingen van een boycot tegen de 28 
gebrandmerkte schepen, al dan niet 
met steun van de VN. In een eerder 
stadium heeft Pyongyang al gezegd 
een maritieme blokkade op te vat-
ten als een oorlogsdaad, waarmee 
een ernstige escalatie van het con-
flict een feit zou zijn. Mnuchin heeft 
op een persconferentie in Washing-
ton gezegd niet uit te sluiten dat in-
spectieteams aan boord zullen gaan 
van de betrokken schepen. Een op-
tie daarbij is om schepen van de 
Kustwacht in  te zetten. Die zijn veel 
lichter bewapend dan marinesche-
pen en roepen waarschijnlijk min-
der weerstand op, is de gedachte.
Met de schepenboycot willen de 
Amerikanen een eind maken aan 

Schepen worden 
opvallend vaak 
omgedoopt.

BOYCOT  De grote vraag is hoe ver de Amerikanen durven gaan om Noord-Koreaanse schepen aan te pakken

ROB MACKOR

Met Trumpiaanse retoriek kondig-
de de Amerikaanse president de 
zwarte lijst aan als onderdeel van 
‘het grootste sanctiepakket tegen 
het Noord-Koreaanse schurkenre-
gime ooit’. Op de lijst staan de na-
men van negentien schepen onder 
de Noord-Koreaanse vlag en negen 
schepen onder de vlaggen van Pana-
ma, St. Kitts & Navis, Tanzania, 
Togo, de Comoren en de Domini-
caanse Republiek. Volgens Trumps 
minister van financiën Steven 
Mnuchin zijn dat bij elkaar bijna alle 
koopvaardijschepen die door Pyon-
gyang voor illegale activiteiten wor-
den gebruikt.
Daarnaast heeft de Amerikaanse re-
gering een zwarte lijst opgesteld 
van 27 Noord-Koreaanse ‘entitei-
ten’ en een natuurlijke persoon. 
Hun bezittingen in de VS zijn bevro-
ren en Amerikaanse bedrijven en 
personen mogen geen zaken meer 
met ze doen. De maatregelen zijn 
erop gericht de mogelijkheden van 
Noord-Korea te beperken om de in-
ternationale sancties te ontduiken.
De Amerikanen proberen internati-

onale steun voor het sanctiepakket 
te krijgen en zijn al gesprekken aan-
gegaan met regionale bondgenoten, 
waaronder Zuid-Korea, Japan, Aus-
tralië en Singapore. Daarnaast pro-
beren ze de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties achter de sancties 
te krijgen, maar het is twijfelachtig 
of die poging de steun van Rusland 
en China krijgt.
Dat laatste land heeft laten weten 
het Amerikaanse verzoek ‘in be-
raad’ te houden, zonder die stap na-
der te motiveren. Dat kan erop wij-
zen dat de Chinezen eerst meer 
informatie willen hebben voor ze 
een besluit nemen, maar het kan net 
zo goed de voorbode zijn van een af-
wijzing. Zoals bekend heeft China 
als permanent lid van de Veilig-
heidsraad een vetorecht.

Dubbelspel
Hoewel China maar beperkte poli-
tieke invloed in Noord-Korea lijkt te 
hebben, blijft de Aziatische super-
macht volgens waarnemers van le-
vensbelang voor het regime van 
Kim. Chinese hulp, handel en inves-
teringen ondersteunen de 
Noord-Koreaanse economie en zor-

het ontduiken van de internationale 
sancties door Noord-Korea. Het 
eerste doel is om de aanvoer van on-
derdelen en grondstoffen voor de 
ontwikkeling van intercontinentale 
ballistische raketten met kernkop-
pen te dwarsbomen. Daarnaast wil 
Washington het regime van Kim 
Jong-un economisch de duim-
schroeven verder aandraaien, onder 
meer door de export van steenkool 
en import van olieproducten te 
dwarsbomen.

Spookbedrijven
Er zijn aanwijzingen te over dat 
Pyongyang tot het uiterste gaat om 
de sancties te ontduiken. Zo citeer-
de Bloomberg vorige week uitge-
breid uit een vertrouwelijk VN-rap-
port dat het persbureau toegespeeld 
had gekregen, waaruit blijkt dat 
Noord-Korea in de eerste drie kwar-
talen van vorig jaar zo’n 200 mil-
joen dollar heeft verdiend met ille-
gale kolenexport naar Rusland, 
China, Zuid-Korea en Vietnam. De 
Noord-Koreanen zouden daarbij op 
grote schaal gebruik hebben ge-
maakt van vervalste documenten en 
‘spookbedrijven’ om de herkomst 
van de lading te verhullen.
Van oorsprong Noord-Koreaanse 
schepen worden daarbij opvallend 
vaak omgedoopt. Zo werd de ‘Jin 
Teng’, die de VS twee jaar geleden al 
in de ban deed, eerst de ‘Shen Da 8’ 
en eind vorig jaar de ‘Hang Yu 1’. De 
‘Jin Tai 7’ werd vrijwel gelijktijdig 
eerst omgedoopt in ‘Sheng Da 6’ en 

In een poging het ‘schurkenregime’ van dictator Kim Jong-un verder in het nauw te brengen, 

heeft president Trump 28 schepen in de ban gedaan, die zouden zijn ingezet

bij overtreding van de internationale sancties tegen Noord-Korea.

Hoe lang tart Kim Trumps toorn?

Foto: ANP
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ANALYSE  Rekent PostNL zich rijk aan groeiend pakketvolume bij slinkend aanbod brieven?

Twijfels over koers PostNL  

van de pakketactiviteiten in het 
jaarverslag. Zo is PostNL in 2017 
stevig gaan shoppen om de rol als 
logistiek dienstverlener in de 
e-commerce te versterken, maar 
wordt nergens aangegeven wat die 
overnames hebben gekost of opge-

leverd voor de omzet en het resul-
taat van de pakketdivisie. Het gaat 
daarbij om  de koop van JP Haarlem 
Delivery (meubelbezorging), trans-
portbeurs Cheap Cargo, PS Nacht-
distributie en het online distributie-

platform Shops United voor de 
detailhandel. 

Internationaal
PostNL Parcels zit verder met het 
probleem dat het stijgende pakket-
vervoer grotendeels een binnen-
landse aangelegenheid (30 miljoen 
extra zendingen in 2017) is, terwijl 
het internationaal pakketvolume 
blijkens de eigen statistieken in 
2017 stagneerde bij ‘24 miljoen pak-
ketten’. PostNL spreekt dit laatste 
eigen cijfer overigens in een korte 
toelichting weer tegen door te stel-
len dat het ‘onderliggende interna-
tionale volume toenam met 27% 
vanaf begin 2017’. Het verschil ver-
klaart het postbedrijf door te stellen 
dat een deel van het buitenlands 
pakketvervoer ‘door andere net-
werken wordt afgehandeld’ dan de 
divisie Parcels.

JOHN VERSLEIJEN

PostNL wil over twee jaar de helft 
van de omzet uit het pakketver-
voer en de logistiek rond online 
aankopen halen. Vorig jaar is dat 
percentage blijkens het laatste 
jaarverslag gestegen van 33 naar 
38. Of dat genoeg is om het verlies 
uit de sterk krimpende brieven-
post (-9% in 2017) te compense-
ren, blijft de grote vraag voor de 
directie en de beleggers.

De transitie van postbedrijf naar 
een nieuwe toekomst als  pakket-
vervoerder en logistiek dienstverle-
ner is volgens bestuursvoorzitter 
Herna Verhagen van PostNL gelet 
op deze omzetcijfers al aardig op 
weg. Het recente jaarverslag over 
2017 laat ook een indrukwekkende 
stijging van het pakketvolume zien 
van ruim 17% naar 207 miljoen zen-
dingen, terwijl de omzet met bijna 
15% (143 miljoen euro) is gestegen 
naar 1,1 miljard euro. Daarmee is het 
pakketvervoer in 2017 (resultaat 
120 miljoen  euro) voor het eerst in 
de lange geschiedenis van PostNL 
bijna  net zo groot als het postver-
voer (125 miljoen euro).
Deze sterke toename van het pak-
ketvolume bij PostNL heeft ook  
zijn prijs. Zo stegen de kosten bij de 
divisie Parcels vorig jaar met maar 
liefst 135 miljoen euro. Onder meer 
werd ruim 100 miljoen euro extra 
uitgegeven aan uitbesteed werk en 
stegen de personeelskosten met 
ruim 25 miljoen euro. 
Het onderliggende resultaat uit het 
pakketvervoer steeg daardoor vorig 
jaar met 14 miljoen euro (13%) nog 
wel hard naar 120 miljoen euro, 
maar onvoldoende om de resul-
taatsafname van 35 miljoen euro 
(-22%) bij de postdivisie ook maar 
enigszins te compenseren. Dat re-
sulteerde onder de streep in een af-
name van het bedrijfsresultaat voor 
PostNL van 245 naar 225 miljoen 

euro ondanks een forse kostenbe-
sparing van 56 miljoen euro in het 
fi scaal jaar 2017. 
Geen wonder dat de beleggers het 
aandeel PostNL afgelopen week in 
de uitverkoop deden en de koers 
dertig cent daalde naar 3,10 euro. De 

fi nanciële markt heeft zo zijn twij-
fels bij de strategie van het postbe-
drijf en de winstverwachtingen 
voor de toekomst. 
Er blijft daarnaast nog een groot 
aantal vraagtekens rond de cijfers 

De afname van brievenpost is de afgelopen tien jaar veel groter geweest dan de groei van het pakketvervoer. Foto: PostNL

Resultaat pakketten groeide met 13%, 
maar post zag winst met 22% dalen.

stuwadoorsgroep Hutchison. Begin 
van dit jaar namen de Chinezen 
daarvoor een belang van 50% in 
TMA Logistics. Hutchison is eige-
naar van de Amsterdamse ACT-ter-
minal, die tegenwoordig door de 
HCT wordt geëxploiteerd.
Volgens directeur Richard Beales 
van Samskip Trade UK is de nieuwe 
dienst op Amsterdam onder meer 
bedoeld om klanten voor te berei-
den op verschillende Brexit-scena-
rio’s. ‘Het multimodale concept van 
Samskip kan in het algemeen 
grenscontroles verminderen en is 
minder afhankelijk van het groeien-
de tekort aan vrachtwagenchauf-
feurs’, aldus Beales. De rederij heeft 
al containerdiensten vanaf Rotter-
dam op Hull, Tilbury en Grange-
mouth. JV

Huktra heeft  naast  het hoofdkwar-
tier in Zeebrugge vestigingen in het 
Verenigd Koninkrijk (Manchester), 
Italië (Novara) en Spanje (Tarrago-
na). Via de acquisitie is H.Essers 
straks actief in zeventien Europese 
landen, waarbij voor het eerst in 
Spanje en het Verenigd Koninkrijk. 
Tot de klanten van  Huktra behoren  
BASF, Repsol en Eastman.  

Genk
H. Essers zet de laatste tijd sterk in 
op de uitbouw van de chemie-acti-
viteiten. Zo is recent begonnen met 
de bouw van een multimodaal over-
slagcentrum voor chemicaliën in de 
haven van thuisbasis Genk. De weg-
vervoerder is met 5.400 medewer-
kers en zo’n 1.460 trucks een van de 
grootste transporteurs van België.

Rederij Samskip begint vanaf me-
dio maart een containerdienst 
tussen Amsterdam en het Britse 
Hull. 

Drie keer in de week (maandag, 
woensdag en zaterdag) zullen con-
tainerschepen van Samskip een af-
vaart verzorgen. Daarbij worden 
door de vervoerder aanvullende 
achterlandverbindingen aangebo-
den (binnenvaart, rail- en wegver-
voer). De containerschepen zullen 
in Amsterdam worden afgehandeld 
door de Holland Cargo Terminal 
(HCT) van TMA Logistics.
De nieuwe shortseadienst voor Am-
sterdam is het eerste tastbare suc-
ces van het nieuwe samenwerkings-
verband tussen het Noord-
Hollandse TMA en de Chinese 

KOEN MORTELMANS

H.Essers heeft voor een onbe-
kend bedrag de grote tankcontai-
nerspecialist Huktra uit Zeebrug-
ge overgenomen. 

De overname past in de verdere ex-
pansie van de Limburgse wegver-
voerder in het sterk groeiende che-
mievervoer. Huktra, goed voor een 
jaarlijkse omzet van vijftig miljoen 
euro, is een familiebedrijf en be-
staat sinds 1976. Het beschikt over 
897 tankcontainers voor het trans-
port van vloeibare bulk (anorgani-
sche stoff en, polymeren en chemi-
caliën) en droge bulk (voeding en 
poeders). De jaarlijkse omzet van 
de tankcontainervervoerder be-
draagt rond de 50 miljoen euro. 

SHORTSEA TANKCONTAINERVERVOER

Samskip opent dienst 
Amsterdam-Hull

H.Essers koopt Huktra 
voor uitbouw chemie

Sluis in Nederrijn 
tot mei gestremd

NVO Consolidation 
nu ook in Le Havre 

Den Haag bevoorraad 
met schone auto’s

Magere winstgroei voor 
SNCF Logistics/Geodis

BINNENVAART
De sluis in de Nederrijn bij 
Amerongen is tot en met 6 mei 
gestremd, waardoor de binnen-
vaart moet omvaren via de Rijn. 
Jaarlijks maken naar schatting 
15.000 binnenschepen met een 
laadvermogen tot 3.000 ton 
gebruik van de Nederrijn, die via 
het Pannerdensch Kanaal bij 
Millingen samenkomt met de 
Rijn. De stremming is het gevolg 
van een grondige renovatie van 
het ruim vijftig jaar oude 
stuw- en sluiscomplex bij 
Amerongen.

GROUPAGE
De Rotterdamse groupeur NVO 
Consolidation heeft een nieuw 
kantoor in Le Havre geopend. 
Daarmee is het aantal buiten-
landse kantoren naast het 
Nederlandse hoofdkantoor 
toegenomen tot zes. Eerder 
opende NVO Consolidation 
kantoren in België, Duitsland, 
Engeland, Ierland en Portugal. 
Het nieuwe kantoor start met 
zes mensen, die afk omstig zijn 
uit de lokale expeditiesector.

STADSDISTRIBUTIE
De Haagse binnenstad moet 
vanaf 2025 alleen nog worden 
bevoorraad door voertuigen die 
geen schadelijke stoff en 
uitstoten. Dat heeft de gemeen-
te afgesproken met onder meer 
de Binnenstad Ondernemers 
Federatie, Koninklijke Horeca 
Nederland en MKB Den Haag, 
Stichting Binnenstad en de 
ondernemersorganisaties VNO 
NCW, Uneto-Vni, TLN en 
Evofenedex.

SPOORVERVOER
SNCF Logistics, inclusief 
dochterbedrijf Geodis en Fret 
SNCF, zag het bedrijfsresultaat 
vorig jaar licht groeien met 18 
miljoen euro naar 179 miljoen 
euro. De omzet van de logistieke 

divisie nam met 3% (167 
miljoen euro) toe naar 10,3 
miljard euro. De groei kwam 
vooral voor rekening van Geodis 
dat de omzet uit de expeditie en 
contractlogistiek met 8,4% fors 
zag toenemen. 

Post in Nederland
Volume ontwikkeling
(in miljoenen items)

Pakketten in Nederland
Volume ontwikkeling
(in miljoenen items)
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MARKTPROGNOSE  ‘Uitzondering zijn de mindere groeiprestaties van de zee-  

ABN Amro: nog 2 vett
FOLKERT NICOLAI

De transportsector in Nederland 
draait momenteel op volle toe-
ren. Ook dit en volgend jaar zul-
len de volumes al met al fl ink stij-
gen.
 
Dat voorspelt het economisch bu-
reau van ABN Amro. De omzetten 
in het wegvervoer, de opslag en de 
logistieke dienstverlening liggen al 
jaren boven het langjarig gemiddel-
de, stelt de bank. In de binnenvaart 
schommelt de doorsnee omzet 
rond dat gemiddelde. De negatieve 
uitzondering zijn de zee- en kust-
vaart, die al jaren onder het gemid-
delde zitten.
De vooruitzichten voor de nationa-
le economie en de transportsector 
zijn verder nog altijd goed, voorzien 
de analisten van de bank in het jong-
ste rapport ‘Stand van Transport’. 
Het bruto binnenlands product 
steeg vorig jaar met een stevige 
3,1%. Dit jaar wordt een groei van 
2,9% verwacht en volgend jaar 
wordt uitgegaan van een toename 
van 2,o%. De groeivertraging schrijft 
ABN Amro vooral toe aan de om-
standigheid dat de inhaalvraag 
sinds het herstel van een aantal ja-
ren geleden nu wel is ingelopen.
De particuliere consumptie, die vo-
rig jaar met 2,2% toenam, ziet het 
economisch bureau van de bank dit 
jaar met 2,3% nog iets meer stijgen. 
Volgend jaar zwakt die groei enigs-
zins af naar 1,6%. De investeringen 
van bedrijven zullen dit jaar met 
2,3% iets hoger uitvallen. Voor 2019 
zullen die aantrekken naar 2,5%, 
maar niet meer het niveau van vorig 
jaar(6,1%) halen. 

Export
De Nederlandse export steeg vorig 
jaar met 5,7%. Dat wordt dit jaar 
5,0% en volgend jaar 4,1%, voorspelt 
de bank. De invoer stijgt dit jaar met 
5,7% (vorig jaar 5,4%) en vertoont in 

de cijfers over het derde kwartaal 
zei de Nederlandse topman Rolf  
Habben Jansen van Hapag-Lloyd 
dat gelet op de integratie van de 
twee rederijen en behoud van de 
UASC-klanten de Duitse rederij ge-
noodzaakt was die lage container-
prijzen te handhaven. ‘Het is een 
prioriteit bij elke fusie om de be-
staande volumes vast te houden’, al-
dus Habben Jansen destijds. 
Per saldo steeg de omzet van de 
Duitse rederij vrijwel even snel als 
het volume, namelijk met 29% tot 
net onder de tien miljard euro.
Het bruto bedrijfsresultaat (ebitda) 
sprong met bijna 75% omhoog van 
607 miljoen tot 1,05 miljard euro. 
Het resultaat voor rente en belas-
ting (ebit) liet zelfs een meer dan 
verdrievoudiging zien en kwam uit 

Vooral dankzij de overname van 
United Arab Shipping Company 
(UASC) heeft Hapag-Lloyd vorig 
jaar veel meer containers ver-
voerd en een fors hoger resultaat 
behaald dan in 2016.

De Duitse rederij meldt op basis van 
voorlopige cijfers dat het vervoers-
volume met bijna 30% omhoog 
schoot tot 9,8 miljoen teu. Een teu 
leverde gemiddeld 1.051 dollar 
vrachtomzet op, ‘een lichte verbete-
ring’ van 15 dollar vergeleken met 
het voorgaande jaar, aldus de rederij 
in een toelichting op de voorlopige 
jaarcijfers. Dat tariefherstel ligt on-
der dat van de concurrentie en is te 
verklaren door de traditioneel lage-
re tarieven bij UASC. Tijdens de 
presentatie in november 2017 van 

CONTAINERVAART

Glanzende cijfers voor Hapag 
door overname UASC

op 411 miljoen euro. De Duitsers 
zijn vooral blij met de stijging van 
de ebit-marge (ebit als percentage 
van de omzet) van 1,5 tot 4,1%.

Bunkerprijzen
De nettowinst publiceert Hapag 
Lloyd pas op 28 maart, maar de 
markt verwacht dat die niet veel zal  
afwijken van het resultaat over de 
eerste negen maanden van 2017 (6,5 
miljoen euro). Vooral de eff ecten 
van de sterke stijging van de bun-
kerprijzen op het eindresultaat over 
2017 zijn een bron van zorg. Daar-
naast heeft Habben Jansen zo’n 350 
miljoen euro aan jaarlijkse bespa-
ringen toegezegd bij de koop van 
UASC. Vraag is hoeveel van die syn-
ergievoordelen al in 2017 zijn be-
haald. RM/JV  

2019 een toename van 4,6%. De ex-
port krijgt met name last van de 
koers van de euro, die stijgt ten op-
zichte van de Amerikaanse dollar.
Het vertrouwen van zowel produ-
centen als consumenten bevindt 
zich door deze mooie cijfers nog 
steeds op een bijzonder hoog ni-
veau. Het producentenvertrouwen 
kwam in januari van dit jaar op 10,3 
punten. Voor de transport- en logis-
tieke sector staan de meeste seinen 
sinds eind 2013 op groen. Het weg-
vervoer en de binnenvaart profi te-
ren van de toenemende bouwpro-
ductie en dus het vervoer van 
bouwmaterialen. Ook het contai-
nervervoer zit in de lift. Vorig jaar 
was er een sterke groei van de con-

taineroverslag in de grote havens, 
met name Rotterdam. 

Schiphol
Tegelijk neemt ook het tekort aan 
personeel toe. Van alle logistieke 
bedrijven in Nederland had in juli 
vorig jaar 15,9% last van personeels-
schaarste; begin dit jaar was dat al 
21%. In 2013 stonden er gemiddeld 
drieduizend vacatures open. Mo-
menteel zijn dat er al ongeveer ne-
genduizend in deze sector.
De luchtvrachtsector heeft nog een 
ander probleem: het capaciteitste-
kort op Schiphol. De afgelopen ja-
ren was er een fl inke stijging van de 
afhandeling van luchtvracht, maar 
in het laatste kwartaal van vorig jaar 

PETER COLON, CONSULTANT
peter.colon@bciglobal.com

TON & TEU

Voorafgaand aan het schrijven van deze column heb ik mij 
vooral met het micro-klimaat beziggehouden. Voor het eerst in 
jaren kon er weer op grote schaal geschaatst worden. Toeristen 
twitteren zelfs mooie plaatjes van schaatsen op de grachten. 
Het is heerlijk om weer een winter mee te maken met snijden-
de oostenwinden en een groeiende ijsvloer.

Klimaat is echter ook een serieuze zaak. De langetermijntrend 
is duidelijk en onontkoombaar en zal tot actie moeten leiden. 
De noodzakelijke aanpak van de klimaatverandering wordt in 
Nederland breed gedragen. Dit zal de komende jaren een fl inke 
invloed op de logistieke sector hebben. Snelle en rigoureuze 
maatregelen zijn immers noodzakelijk om de klimaatdoel-
stellingen te halen. De doelstellingen uit het klimaatakkoord 
van Parijs (40% daling van de CO2-uitstoot) zijn inmiddels 
door het kabinet overgenomen en zelfs aangescherpt. Afgelo-
pen week heeft het kabinet het startschot gegeven om in een 
periode van twaalf (!) jaar de CO2-uitstoot met 49% terug te 
dringen. Om een idee te geven van de impact; dat is dus ruim 
binnen de economische levensduur van schepen en maar an-
derhalve cyclus van investeringen in trucks.

Om dit ambitieuze doel te bereiken moet er nog voor het einde 
van het jaar een breed Klimaatakkoord liggen met concrete af-
spraken over CO2-reductie. De afspraken worden gemaakt bin-
nen vijf sectoren, waaronder mobiliteit. Nu al is duidelijk dat 
dit pijn gaat doen. Kostenstijgingen van energie en ingrijpende 
maatregelen zijn nodig om de doelstellingen te realiseren. Alle 
vervoerswijzen zullen de gevolgen hiervan ondervinden, maar 
gelukkig kan het bedrijfsleven via de sectortafels meepraten 
over de uitwerking van het maatregelenpakket.

Het lijkt erop dat de sectorvertegenwoordigers hun verant-
woordelijkheid daar niet uit de weg gaan. TLN publiceerde 
onlangs het position paper Duurzaamheid, waarin de ambitie is 
vastgelegd om in 2030 een halvering van de CO2-uitstoot van 
het wegvervoer te realiseren. Mooi in lijn dus met de opgave 
voor de sectortafel mobiliteit. Ook evofenedex als vertegen-
woordiger van de verladers beweegt in die richting. Tot ver-
wondering van veel deelnemers aan de recente raadsdebatten 
in Maastricht en Eindhoven over milieuzones en emissievrije 
zones heeft evofenedex laten weten dat het reëel is om in 2030 
al het vrachtverkeer in binnensteden volledig emissieloos uit te 
laten voeren. Kortom, met de intenties zit het wel goed, er lijkt 
een brede coalitie mogelijk voor een klimaatakkoord vanuit de 
logistieke sector.

De fi nanciële gevolgen hiervan zijn nog wat minder inzichtelijk. 
Forse investeringen zijn immers nodig om de overgang naar 
zero emissie bestelverkeer in 2025 (ambitie grote steden) en 
naar zero emissie zwaar verkeer in 2030 mogelijk te maken. 
Niet alleen in voertuigen maar ook in de benodigde infrastruc-
tuur voor het laden. Daar staat tegenover dat de operationele 
kosten van de nieuwe generatie bestellers lager zullen komen 
te liggen. Ook mag verwacht worden dat alle maatregelen in de 
transitieperiode naar de nieuwe situatie ook zullen leiden tot 
een daling van de waarde van het bestaande wagenpark. De eer-
ste beweging in deze richting is inmiddels zichtbaar. Deze week 
werd bekend dat de prijzen van tweedehands dieselvoertuigen 
aan het dalen zijn als gevolg van de opkomst van milieuzones 
en dieselgate. Het is daarom verstandig om bij nieuwe investe-
ringsplannen nu al vooruit te kijken naar deze grote verande-
ringen, en misschien al binnen enkele jaren de overschakeling 
naar schone technologie te maken. Samenwerking met zowel 
de voertuigindustrie als de fi nanciële sector lijkt een voorwaar-
de. Een mooi thema om aan de sectortafel te bespreken.

Klimaatakkoord gaat 
de toon zetten
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  en kustvaart, die al jaren onder het gemiddelde zitten’

te jaren voor logistiek
In de zeevracht is volgens ABN 
Amro wel sprake van duidelijk her-
stel, maar blijft de overcapaciteit 
boven de markt hangen, wat de ta-
rieven onder druk zet. Deze overca-
paciteit neemt wel geleidelijk af. Zo 
is het orderboek voor nieuwe sche-
pen wereldwijd sinds 2008 flink in 
omvang afgenomen, en dat zal ook 
dit jaar zo blijven.
Sinds 2009 gaat het met het contai-
nervervoer in de wereld crescendo. 
In dat postcrisisjaar 2009 ging 120 
miljoen teu aan containers de pla-
neet over. In 2016 waren dat er 180 
miljoen en voor dit jaar wordt gere-
kend op 200 miljoen teu.
De binnenvaart heeft een zware cri-
sis achter de rug, maar sinds 2014 
liggen de vervoerde volumes weer 
boven het langjarig gemiddelde. Vo-
rig jaar stegen de totale volumes 
met 0,9%. Aan natte bulk werd 0,6% 
meer vervoerd. Een sterke groei – 
6,4% – was er in de containervaart. 
Alleen het binnenvaarttransport 
van droge bulk moest een kleine da-
ling optekenen, van 0,3%.

Webwinkelen
Het wegvervoer heeft zich sterk van 
de economische crisis van 2010 her-
steld, mede geholpen door de toe-
nemende bouwproductie. De index 
voor de bouwproductie steeg van 
ongeveer 90 in 2014 naar ruim 110 in 
2017, aldus de bank. 
Een andere groeisector vormt het 
webwinkelen. De omzet hierin voor 
transporteurs is volgens de bank in 
de afgelopen drie jaar bijna verdub-
beld, met een index van nu 190 (dat 
was in 2015 ongeveer 110).
Met het spoorvervoer gaat het ook 
weer wat beter. In 2010 bevonden 
de vrachtvolumes zich nog onder 
het langjarig gemiddelde, maar 
sinds 2014 liggen ze er enigszins bo-
ven. Volgens ABN Amro deed zich 
vooral in het derde kwartaal een 
sterk herstel voor in het railgoede-
renvervoer.

vliegtuigen halen gemiddeld meer 
goederen uit Afrika en Zuid-Ameri-
ka (import) dan dat ze exportgoe-
deren naar die werelddelen bren-

gen. Het Midden-Oosten was altijd 
vooral een exportbestemming, 
maar inmiddels betrekken we meer 
luchtvrachtlading uit dit gebied dan 
dat we er goederen heen brengen.

Foto: Shutterstock
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Momenteel zijn negenduizend banen 
in de logistieke sector vacant. 

gen ook een stuk hoger. In deze 
markt waren expediteurs de afgelo-
pen maand in doorsnee 3,06 dollar 
per kilo kwijt, ruim 40 dollarcent 
boven het gemiddelde prijspeil van 
februari 2017.

Chinees Nieuwjaar 
TAC wijst er in een toelichting op 
dat het Chinese Nieuwjaar een lich-
te vertekening kan hebben veroor-
zaakt in de prijsverschillen tussen 
februari 2017 en die van een jaar ge-
leden. Het Chinese Nieuwjaar be-
gon in 2017 op 28 januari en dit jaar 
ruim twee weken later, op 15 febru-
ari. In de aanloop naar de feestelijk-
heden proberen Chinese onderne-
mers doorgaans nog zoveel mogelijk 
lading te verschepen naar Europa 
en Noord-Amerika, wat zorgt voor 

bedrijfsresultaat een toename van 
5% liet zien. 
In het landvervoer was er ook spra-
ke van een stevige omzetstijging 
van 7,6% bij een groei van de bruto-
winst met 6,4%. De contractlogis-
tiek, waarin K+N actief is met eigen 
materieel en warehouses, liet met 
7,8% een vergelijkbare omzetgroei 
zien. Het resultaat voor rente en be-
lasting nam hier met 9,5% toe.

Prognose
Topman Detlef Trefzger verwacht 
voor dit jaar een groei van 4% en 5% 
in respectievelijk de containervaart 
en de luchtvrachtsector. Daarbij zal 
de stijging in de laatste transport-
markt in de eerste helft van dit jaar 
nog iets hoger uitvallen, voorziet 
hij. Het landvervoer en de contract-
logistiek zullen volgens Trefzger 
profiteren van de stijgende volumes 
uit de e-commerce markt.
De K+N-baas wijst er daarbij op dat 
de expediteur nog steeds de doel-
stelling heeft om dit jaar twee keer 
zo hard te groeien als de concurren-
tie om marktaandelen te veroveren. 
Vooral de geïntegreerde logistieke 
oplossingen van het bedrijf moeten 
K+N daarbij helpen. Overnames 
voorziet hij verder in groeimarkten 
als Vietnam, Indonesië en Cambod-
ja. FN/JV

JOHN VERSLEIJEN

De prijsindex van luchtvracht- 
analist TAC over de maand febru-
ari laat een groei zien van het ge-
middelde luchtvrachttarief vanaf 
Hongkong naar Noord-Amerika 
naar 3,62 dollar per kilo, ruim 
40% meer dan in dezelfde maand 
vorig jaar. 

Op de importmarkt vanaf de voor-
malige Britse kroonkolonie naar 
Europa werd luchtvrachtruimte  
ook fors duurder voor verladers en 
expediteurs. De tarieven stegen 
daar van 2,13 naar 2,54 dollar per 
kilo. 
De vrachtprijzen op de interconti-
nentale vrachtroutes vanaf Frank-
furt Airport naar Noord-Amerika la-

De Zwitserse logistiek dienstver-
lener Kuehne + Nagel (K+N) voer-
de de omzet vorig jaar met ruim 
10% op tot 22,2 miljard frank(19,3 
miljard euro), maar onder de 
streep daalde het resultaat een 
fractie, naar 643 miljoen euro. 

Dat blijkt uit de jaarcijfers over 2017 
van K+N, een van de grootste expe-
ditiebedrijven van de wereld. 
Het bedrijfsresultaat voor rente, be-
lastingen en bijzondere posten 
steeg wel nog licht, van 1,11 tot 1,15 
miljard frank (één miljard euro), 
maar K+N blijft last hebben van de 
hoge koers van de Zwitserse frank.
In de zeevrachtexpeditie namen de 
volumes toe met 7,5% tot 4,4 mil-
joen teu. Groei was er vooral in het 
intra-Aziatische containervervoer 
en op de vaargebieden van en naar 
de Verenigde Staten. Het vervoer 
van reefercontainers steeg verder 
met een kwart. De marges in de con-
tainervaart stonden echter onder 
druk vorig jaar. Dat leidde tot een 
daling van het resultaat in deze ver-
voerssector van 7%.
De luchtvrachtdivisie   profiteerde 
vooral van de grote vraag naar 
vrachtruimte en enkele overnames 
in de perishables-sector in de VS en 
Kenia. Daardoor stegen de vervoer-
de tonnages met 20,4%, terwijl het 

LUCHTVRACHT

EXPEDITIE

Hoog prijspeil blijft luchtvracht 
de eerste maanden domineren

Omzetmachine K+N 
ziet winst stagneren

een enorme opwaartse druk op de 
tarieven. Dat ook de tarieven tussen 
Europa en Noord-Amerika fors zijn 
gestegen, zou er op kunnen wijzen 
dat de vraag naar luchtvrachtcapa-
citeit ook zonder de invloed van het 
Chinese Nieuwjaar fors is gestegen. 
Doorgaans zijn de fabrieken dan 
twee weken gesloten in China.
De Britse analist Drewry verwacht 
intussen dat de tarieven in maart 
verder zullen aantrekken bij het 
openen van de fabrieken. Drewry 
wijst erop dat de tarieven tussen 
China en de VS in januari met 30% 
daalden vergeleken met de kerst-
piek in november 2017, maar op een 
aanzienlijk hoger niveau liggen dan 
in januari 2017. Drewry verwacht 
dan ook dat de prijsontwikkeling dit 
jaar hoger zal zijn dan in 2017.

stagneerde de groei door het tekort 
aan vrachtslots. In de luchtvracht 
blijft het Verre Oosten veruit de be-
langrijkste bestemming/herkomst, 

maar vooral het intra-Europese ver-
voer laat forse groei zien door onder 
meer de groei bij maatschappijen 
als het Russische AirBridgeCargo, 
zeggen de bankeconomen. Vracht-
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INTERVIEW  Rederij blijft eigen merk na overname door Maersk

DVZ / MELS DEES

Arnt Vespermann presenteerde 
vorige week voor het eerst de cij-
fers van Hamburg Süd sinds de 
overname door Maersk (zie ook 
het artikel op pagina 6). Onze 
partnerpublicatie DVZ sprak met 
de CEO over de toekomst van de 
rederij. 
 
Maersk, de marktleider in de con-
tainerscheepvaart, heeft het nu 
voor het zeggen bij Hamburg Süd. 
Toch gaat u er nog steeds prat op 
dat Hamburg Süd Hamburg Süd 
blijft. Gelooft u dat werkelijk?
Ja, zeker. Het functioneert ook in 
andere branches, dat ondernemin-
gen zich in verschillende markten 
positioneren. Onder het dak van het 
VW-concern vinden we Audi, Skoda 
en nog een groot aantal andere mer-
ken. Waarom zou dat in de scheep-
vaart niet kunnen? We zullen zeker 
op het gebied van de scheepvaart 
consolidatie zien – en wel daar waar 
het kan en het zinvol is. Die samen-
voeging zullen we in de komende 
twaalf tot achttien maanden vol-
trekken. Maar dat is het dan ook.

Wanneer krijgt de klant dan nog 
echt Hamburg Süd ‘puur’?
Neem bijvoorbeeld de intermodale 
operatie, die blijft gescheiden. Onze 
klanten kunnen andere verwachtin-
gen hebben van intermodale servi-
ces dan een klant van Maersk. Die 
klanten krijgen dan bij ons ook 
daadwerkelijk iets anders. In dat 
opzicht zijn de producten die we le-
veren dus niet identiek. De operatie 
op zee zal dat wel zijn, en we zullen 
bijvoorbeeld spoordiensten in het 
achterland in de toekomst gemeen-
schappelijk inkopen. 

Toch zal de verandering ook zicht-
baar zijn. De Duitse vlag zal niet 
meer wapperen op uw schepen. 
Hoe snel wordt de zwart-rood-gou-
den vlag gestreken?
We zullen dat al in de komende we-
ken doorvoeren. Dat betekent dat 
de schepen die nu nog allemaal ei-
gendom zijn van Duitse partijen, 
aan Maersk worden overgedragen. 
Zodra de schepen overgedragen 
zijn, zullen ze ook de Duitse vlag op-
geven.

Wat betekent het uitvlaggen voor 
de zeelieden van Hamburg Süd?
Alle zeelieden die bij ons in dienst 
zijn, krijgen een aanbod van Maersk 
tegen vergelijkbare condities. Het 
verheugt me zeer dat het ons gelukt 
is meer dan duizend zeevarenden 
deze mogelijkheid te bieden. Zij 
hebben allemaal de kans hun baan 
te behouden, ondanks de verkoop 
van het bedrijf, en in de toekomst bij 
Maersk te varen. 

Hoe is het gesteld met de 131 ar-
beidsplaatsen aan de landzijde, die 
afgebouwd worden?
Dat proces begint nu. Daarbij gaat 
het met name over de afdelingen 
die zich met het scheepsmanage-
ment, de logistiek en de nautische 
operatie bezighouden, en in min-
dere mate de afdeling procure-
ment. Op dit moment ziet het er 
naar uit dat we met veel, en wel-
licht zelfs met alle medewerkers 
een goede oplossing vinden. Het 
doel is dat de overgang tot een mi-
nimum aan ontslagen moet leiden. 
Daarnaast zal Maersk nieuwe ba-
nen in Hamburg creëren, zoals een 
team van elf mensen dat straks 
vanuit deze stad een vloot van 44 
rode Hamburg Süd-schepen zal 
managen. Twee andere nieuwe 
eenheden zullen zich voor de com-
plete Maersk-vloot vanuit Ham-
burg bezighouden met respectie-
velijk beveiliging, kwaliteit en 
duurzaamheid en met de training 
van scheepsbemanningen. 

Zo te horen is alles strak maar zon-
der conflicten geregeld. Maar toch 
dringt zich de vraag op: waarvoor 
staat Hamburg Süd na de overna-
me?
Hamburg Süd staat voor precies 
hetzelfde als nu: een product waar-
bij de klant centraal staat. We heb-
ben op dit moment een erg hoge 
klanttevredenheid en dat willen we 
beslist zo houden.

Arnt Vespermann: ‘We willen de hoge 

klanttevredenheid beslist houden.’ 

Foto: Hamburg Süd

Hoe moet dat lukken?
We zullen noch complete services, 
noch delen daarvan, onderbrengen 
bij het shared service center van 
Maersk. Customer service en de af-
handeling van claims zullen we 
vanuit de eigen organisatie hou-
den. De klanten houden hun ver-
trouwde relatie binnen de organi-
satie. En daarnaast zullen we niet 
alleen diensten met Maersk aan-
bieden, maar ook eigen diensten 
houden. Hoewel u straks in het 
noord-zuidverkeer beslist vaker 
gemeenschappelijke diensten van 
Hamburg Süd en Maersk Line zult 
zien.

Uw aanbod in het oost-westverkeer 
kunt u echter versterken. Hoe zal 
zich het marktaandeel ontwikke-
len?
We zijn nu nog bezig ons aanbod – 
en daarmee ons marktaandeel – in 
het oostwest-verkeer op te bou-
wen. In de komende twee jaar wil-
len we in dat segment minstens zo 
sterk groeien als de markt. We zijn 
ervan overtuigd dat we het product 
Hamburg Süd net zo goed oost-
west kunnen verkopen als noord-
zuid. We moeten echter ons klan-
tenbestand daar eerst nog 
opbouwen. 

Groeit Hamburg Süd daarmee, 
naar uw verwachting, vooral in het 
oost-westverkeer?
Nee. De sterkste groei verwachten 
we ook in de toekomst in het 
noord-zuidverkeer en in het 
reefer-segment.

Gaat u in de reefer-business uit van 
een sterkere concurrentie dan 
voorheen? Perishables staan im-
mers bij veel partijen bovenaan op 
de agenda.
Daar hebt u gelijk in. We mogen 
echter niet vergeten dat de activi-
teiten in deze sector kapitaalinten-
sief zijn. Een standaardcontainer 
kost 2.500 dollar, een reefer meer 
dan 20.000. We zullen extra con-
tainers bestellen als er vraag naar 
is.

Wat kan Maersk van Hamburg 
Süd leren?
Dat de klant nog sterker centraal ge-
steld wordt. Samen kunnen we wel-
licht leren dat er tussen een zeer de-
centrale operatie, die wij kennen, en 
een sterk gecentraliseerde opzet, 
zoals Maersk die heeft, nog een tus-
senvorm bestaat.

Bent u niet bang dat vroeg of laat 
die centrale aanpak toch wint?
Laat ik het zo zeggen: wanneer we 
bijvoorbeeld twee jaar achtereen 
slecht presteren, dan neemt het ri-
sico zeker toe. Kortom: we zijn zelf 

de beste garantie om ervoor te zor-
gen dat Hamburg Süd als model zo 
zelfstandig blijft als op een zinvolle 
manier mogelijk is.

Afgelopen jaar groeide Hamburg 
Süd sneller dan de markt en bedui-
dend sterker dan Maersk. Gaat het 
dit jaar zo verder?
Het doel is niet tegen elke prijs ver-
der te groeien. De vraag is immers 
niet alleen of een klant met ons zijn 
lading wil verschepen. Soms stellen 
we ons ook de vraag of we voor een 
klant, tegen een bepaalde prijs, ook 
willen werken.

Dat heeft er ook mee te maken dat 
Hamburg Süd met 1,5% ebit-marge 
in het afgelopen jaar maar de helft 
van de marge van Maersk Line wist 
te realiseren, toch?
Heel duidelijk gesteld: we moeten 
winstgevender worden.

Hoe dat te bereiken?
We hebben ideeën maar het is nog 
te vroeg daar nu over te spreken. Ik 
ben er echter zeker van dat we op 
tijd onze marge verbeteren. Laten 
we niet vergeten dat we als Ham-
burg Süd ook van de synergievoor-
delen van de fusie profiteren.

‘Winstgevendheid 
van Hamburg Süd 
moet beter worden’
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Op het gebied van digitalisering 
hebben we een inhaalslag te maken.

Het Maersk-concern zet de komen-
de jaren sterk in op digitalisering. 
Hoe staat Hamburg Süd daarin?
We hebben op het gebied van digi-
talisering een inhaalslag te maken, 
zeker in vergelijking met Maersk. 
Maar van hun voorsprong in kennis 
kunnen we nu profiteren. Denk bij-
voorbeeld aan het remote container 
management voor reefer contai-
ners, dat we binnenkort zullen in-
voeren.

Hoe staat het met het block-
chain-platform van Maersk en 
IBM? Gaat u dat ook gebruiken?

Dat is nog niet duidelijk. Maar ik 
sluit het zeker niet uit. Het is een at-
tractieve propositie...

…om daarmee ook meer controle 
over de totale supply chain te krij-

gen. Is dat het doel?
Dat is een van de doelen. Dat bete-
kent echter niet dat we, bijvoor-
beeld, zelf in het achterland activi-
teiten gaan overnemen. We gaan 
niet trucken. We moeten die exter-

ne services echter zo nauw aan ons 
binden dat we ze betrouwbaar en 
duurzaam kunnen aanbieden aan de 
klanten, en daarbij helpen ons digi-
tale oplossingen. 

Synergie moet ook bij de terminals 
bereikt worden, bijvoorbeeld door-
dat Hamburg Süd gebruik gaat ma-
ken van APM terminals. Hoe snel 
verwacht u daar veranderingen?
Dat hangt ervan af wanneer we ons 
netwerk veranderen. Maar in prin-
cipe is het de bedoeling dat we in 
havens waar we een andere termi-
nal aandoen dan die van APM, zo 

snel mogelijk naar APMT over gaan.

Verandert er iets in de haven van 
Hamburg? U bent daar klant van 
HHLA.
Op het moment zie ik geen reden 
iets te veranderen. En in de toe-
komst hangt het ervan af hoe we de 
gemeenschappelijke diensten met 
Maersk vormgeven. Overigens heb-
ben we kort voor de overname de 
dienst tussen Europa en de oostkust 
van Zuid-Amerika opnieuw ingericht 
en voor de beste havens en terminals 
gekozen. Er is geen druk HHLA te 
verlaten.

Containerschip ‘Monte Tamaro’ aan de kade in Hamburg. Foto: NT Archief
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‘Transport van beder
heeft aparte rijbanen 

Groot-Brittannië is een belangrijke af-
nemer van bederfelijke waar uit Ne-
derland. De Britten kopen in groten 
getale groente, fruit en vlees uit Ne-
derland. Ook minder bederfelijke 
waar als bloemen en planten vindt 

zijn weg naar de andere kant van de Noordzee.
Jaarlijks rijden vrachtwagens met een Nederlands ken-
teken 162.000 keer naar Groot-Brittannië. In totaal ver-
dient Nederland bijna tien miljard aan de export rich-
ting de Britten, waarvan ruim de helft bestaat uit 
landbouwgoederen.
Door het aanstaande vertrek uit de Europese Unie loopt 
de schade voor het agrarische transport waarschijnlijk 
fors op. Zeker als voor deze goederenstromen geen apar-
te afhandelmogelijkheden komen en de betreffende 
trucks gewoon moeten aanschuiven in de ongetwijfeld 
lange rijen voor de Britse grens. Dat stelt Elmer de Bruin, 
Brexit-specialist bij brancheorganisatie TLN.
‘Als een vervoerder één dag langer moet wachten om 
snijbloemen te kunnen afleveren, verliezen die 15 tot 
20% van hun waarde’, legt De Bruin uit. ‘Dan is tijd dus 
letterlijk geld. Ook voor verse voedingsmiddelen kan 
de schade flink oplopen als de wachttijden toenemen.’
En dat langere files op weg en water ontstaan na de 
Brexit-datum (29 maart 2019) is niet denkbeeldig. Nu 

De grote eilanden aan de 

westkant van Europa 

verkeren in totale 

verwarring. Waar gaat het 

heen met de Brexit, het 

vertrek uit de EU? Die 

uittreding splijt de 

regerende partij, de 

Conservatieven. Een 

ordentelijke Brexit kost 

meer tijd dan het 

resterende jaar waarin het 

scheidingsproces zou 

moeten zijn afgerond, daar 

zijn Brussel en Londen het 

min of meer wel over eens. 

Maar waarop het uitloopt? 

We don’t have a clue. 

nog is sprake van vrij verkeer van goederen tussen de 
EU en Groot-Brittannië, maar na de scheiding wordt 
dat anders. Daardoor neemt bijvoorbeeld de afhande-
ling bij de douane veel meer tijd in beslag, zowel aan de 
Nederlandse grens als bij de Britten.
Zo is de verwachting dat de Britse douane straks drie-
honderd miljoen aangiftes per jaar te verwerken krijgt. 
Dat zijn er zesmaal zoveel als het huidige aantal van on-
geveer vijftig miljoen. Uiteraard heeft dit gevolgen voor 
het aantal vrachtwagens dat dagelijks de grens kan pas-
seren. Zo kan de haven van Dover per dag ruim tiendui-
zend EU-voertuigen afhandelen. Aan de niet-EU-kant 
van de haven ligt dit aantal op vijfhonderd. 
Zonder extra mankracht zou voor Europese goederen 
dus een enorme verhoging van de wachttijd ontstaan na 
de Brexit. ‘Weliswaar werven de Britten momenteel 
duizenden extra douanemedewerkers, maar zij moeten 
eerst opgeleid worden voordat ze aan de slag kunnen’, 
legt De Bruin uit. ‘Bovendien heeft de Britse douane 
niet zo lang geleden een nieuw computersysteem aan-
geschaft. Maar dat was vóór het Brexit-referendum. Ik 
vraag me af of dit systeem in staat is om zesmaal zoveel 
aangiftes af te handelen.’
Hij zou daarom graag zien dat een aparte afhandelcor-
ridor wordt gemaakt naar Oost-Europees voorbeeld. 
‘Voordat landen als Polen en Tsjechië bij de EU kwa-

TOM VAN GURP

Vrachtwagens die bederfelijke goederen vervoeren voor de Britse markt, 

moeten buiten de reguliere verkeersstromen om worden afgehandeld. 

Zo niet, dan volgt na de Brexit een enorme schadepost voor de 

transportsector. Dat stelt TLN, dat de voormalige voorkeursbehandeling 

van dit type vervoer in Oost-Europa als goed voorbeeld ziet. 
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felijke waar 
nodig bij Brexit’

men, stond je daar als chauffeur soms 36 of 48 uur in de 
rij. Voor vrachtwagens met bijvoorbeeld groenten of 
fruit aan boord, was een snellere afhandeling mogelijk. 
Weliswaar kon dat nog steeds uren duren, maar het was 
flink korter dan de wachttijd voor andere vrachtwa-
gens. Daar hopen we ook op in Groot-Brittannië, mocht 
er geen handelsdeal komen die een vlotte doorgang mo-
gelijk maakt.’

Vestigingseisen
Maar de Europees-Britse echtscheiding heeft veel meer 
consequenties, denkt De Bruin. ‘Veel aandacht gaat uit 
naar de douane. En dat is ook begrijpelijk. Maar de ge-
volgen zijn diverser. Denk alleen al aan toegang tot de 
Britse markt. Dat wordt al een opgave.’ 
‘Ten eerste is het nog volstrekt onduidelijk of het bezit 
van de, nu nog gebruikelijke, Eurovergunning voldoen-
de zal zijn. Daarnaast vraag ik me af of de regels voor 
cabotage hetzelfde blijven. Nederlandse chauffeurs rij-
den nu veel ritten die volledig op Brits grondgebied 
plaatsvinden. Of dat na de Brexit nog kan, is ook twij-
felachtig. Daarom kan het slim zijn om je daar te vesti-
gen. Maar blijven de vestigingseisen hetzelfde? En wor-
den Nederlandse diploma’s, bijvoorbeeld Code 95, 
straks nog erkend? Blijven de voertuigeisen hetzelfde?’
Ook wijst hij op het gebrek aan fysieke ruimte, bijvoor-

beeld in de Britse havens. Schepen blijven veel langer 
liggen, omdat het langer duurt om alle producten dou-
anetechnisch te controleren. Daardoor is geen ligplaats 
beschikbaar voor andere schepen. ‘Die moeten bijvoor-
beeld in Hoek van Holland of IJmuiden blijven liggen, 
omdat aan de overkant van de Noordzee geen plek is. 
Zo ontstaat ook congestie aan de Nederlandse kant.’

Het is überhaupt de vraag of er op de Brexit-datum al 
een handelsakkoord ligt. Eind december werd overeen-
stemming bereikt over slechts drie onderdelen: de be-
dragen die het Verenigd Koninkrijk moet betalen aan de 
EU vanwege het vertrek, de rechten van Britse burgers 
in de EU en andersom en de grenskwestie Ier-
land-Noord-Ierland. Maar zelfs over dit laatste punt is 
recentelijk weer onenigheid ontstaan.

Feitelijk moeten de onderhandelaars over driekwart 
jaar al een volledig akkoord hebben gesloten, zodat de 
politieke lichamen aan Europese en Britse zijde tijd 
hebben om de plannen te bespreken en goed te keuren. 
TLN zou daarom graag zien dat de mogelijke transitie-
periode van twee jaar volledig wordt benut, zodat meer 
tijd is om een degelijk handelsakkoord in elkaar te tim-
meren.
Hoewel onduidelijkheid troef is, kunnen transporton-
dernemers toch al diverse stappen nemen om zich voor 
te bereiden. De Bruin legt uit: ‘Verdiep je in de Brexit. 
Op diverse sites is informatie te vinden over het Britse 
vertrek, bijvoorbeeld op de websites van TLN en van 
werkgeverskoepel VNO-NCW.’ Ook raadt hij bedrijven 
aan om een Brexit-coördinator aan te stellen, die alles 
volgt en het bedrijf optimaal kan voorbereiden op basis 
van aanwezige kennis.
‘Maak tevens je vervoersstromen van en naar Groot-Brit-
tannië inzichtelijk en ga gesprekken aan met douanedes-
kundigen. Vraag hen welke documenten nodig zijn, hoe 
de btw-teruggave moet worden geregeld en welke kosten 
op je af komen. Betrek ook je klanten bij je voorbereidin-
gen, zodat je samen met hen de gevolgen kunt inventari-
seren. Wordt bijvoorbeeld minder afzet verwacht en gaat 
de klant het vervoer daardoor anders organiseren? Dit 
zijn stappen die je nu al kunt zetten.’

Straks liggen schepen hier 
omdat de overkant vol is.
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May may stay

De voorgenomen uittreding van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Europese 
Unie krijgt het karakter van zacht len-
teweer. De meeste Britten schrikken 
terug voor de consequenties van een 
harde Brexit. In de regerende partij, 

die der Conservatieven, neemt de weerstand tegen de 
officiële partijlijn toe. De Labour Party heeft ook weinig 
zin meer in een vechtscheiding met het continent en de 
derde partij, de Democratic Party, was altijd al tegen.
Begin deze week hield premier Theresa May een nieu-
we toespraak over het verloop van het Brexit-overleg 
met Brussel. De krant The Observer was in een commen-
taar duidelijk over haar uitspraken. Ze waren ‘a defeat 
for business people’ en voor ‘trade unionists’, dus voor 
zowel werkgevers als vakbonden een klap in het ge-
zicht. May maakte overigens in haar rede, die ze had 
willen uitspreken in Yorkshire maar wegens zware 
sneeuwval maar in Londen hield, al terugkrabbelende 
bewegingen.
Haar trouwe sergeant David Davis moet het in de scher-
mutselingen met de Europese onderhandelaar Michel 
Barnier voorlopig doen met een strikt ‘non’. We gaan 
geen uitzonderingen maken voor het VK. Als jullie uit-
treden uit de Unie komt er een keiharde grens tussen 
jullie eiland en het vasteland, heeft Barnier gezegd. Dat 
gebeurt op 29 maart 2019. Of jullie tegen die tijd han-
delsakkoorden hebben gesloten met alle landen van de 
wereld waarmee de EU die allang heeft, zal ons een biet 

zijn. O ja, en er moet ook een harde grens komen tus-
sen Noord-Ierland en de Republiek Ierland, op hetzelf-
de mooie eiland.
Dat plaatst May en de ‘brexiteers’ binnen haar partij 
voor een onmogelijke opgave. Ten eerste willen beide 
Ierlanden graag hun onderlinge open grens houden. 
Ten tweede willen de Schotten liever onderdeel blijven 

van de EU. Ten derde willen de Britten liefst een ‘softe’ 
Brexit, met soepele douanevoorschriften aan de gren-
zen; ze willen eigenlijk dat op het gebied van de handel 
alles bij het oude blijft.
Extra complicaties zijn dat een harde uittreding uit de 
EU het tere vredesproces op het Ierse eiland in gevaar 
zou brengen en dat May, na haar verkiezingsnederlaag 

FOLKERT NICOLAI

Het Verenigd Koninkrijk krijgt grote bedenkingen over de  

Brexit, de uittreding van hun land uit de Europese Unie. 

Die Brexit gaat nog wel een paar jaar duren en vindt  

misschien nooit plaats.

‘Op deze locatie zijn we klaar voor 
de toekomst en kunnen we verder 
doorgroeien’, zegt commercial 
manager Robert Weerheim over 
de vestiging op bedrijventerrein 
Rotterdam-Albrandswaard. ‘We zijn 
gespecialiseerd in het transport van 
industriële ladingen tussen het 
Verenigd Koninkrijk en Nederland, 
België en Duitsland. Wij vervoeren 
goederen per trailer en verzorgen 
dagelijks het transport van zowel 
complete ladingen als deelladingen. 
Vooral de vraag naar onze groupage 
diensten is de laatste jaren sterk 
toegenomen. Met de verhuizing 
naar deze locatie kunnen we onze 
klanten op dat gebied inmiddels nog 
beter bedienen. Behalve over veel 
meer kantoorruimte beschikt dit 
pand namelijk over een warehouse 
van 3.500 vierkante meter. En dat is 
een heel groot voordeel.’ Commer-
cieel medewerker Patricia van 
Wijngaarden legt uit waarom: ‘We 

hebben de regie nu volledig in eigen 
hand en kunnen daardoor veel 
fl exibeler opereren. Met alles onder 
één dak zijn de lijnen kort, de 
communicatie optimaal en kan er 
sneller gehandeld worden. Deze lo-
catie biedt alle ruimte en faciliteiten 
om deelladingen op de best moge-
lijke manier te verzorgen en daarin 
verdere groei te realiseren.’ 

Ierland 
Doordat veel van de transporten die 
IRF verzorgt nu via de vestiging in 
Rotterdam gaan, was een strate-
gische ligging van de nieuwe locatie 
van groot belang. Weerheim: ‘We 
zitten hier op een steenworp afstand 
van de A15 en niet ver van de 
DFDS-terminal in Vlaardingen. Al 
onze onbegeleide transporten van 
en naar het Verenigd Koninkrijk 
gaan via die terminal. DFDS verzorgt 
dagelijks meerdere afvaarten naar 
Felixstowe en Immingham. Vanuit 

die havens bestrijken we heel het 
Verenigd Koninkrijk. Momenteel 
onderzoeken we de mogelijkheid 
om onze dienstverlening in de loop 
van dit jaar uit te breiden met 
transporten van en naar Ierland.’ 

Warehousediensten 
Behalve voor crossdocking en de 
overslag van goederen kan het 
nieuwe warehouse van IRF ook 
benut worden voor het om- en her-
pakken van ladingen en de opslag 
van waren voor de korte of lange 
ter mijn. Van Wijngaarden: ‘Wij bie-
den hier een compleet pakket ware-
housediensten aan dat goed aansluit 
bij onze transportactiviteiten.’ 

Eigen trailervloot 
De diensten die IRF verleent, worden 
niet alleen vanuit Rotterdam onder-
steund. In totaal heeft de logistiek 
dienstverlener zes vestigingen 
verdeeld over Nederland, het 

Verenigd Koninkrijk en Duitsland. 
Voor het uitvoeren van de trans-
porten beschikt het bedrijf over 
onder meer een eigen vloot van 
375 trailers en een eigen chauffeurs-
korps. Zij zijn real time te volgen 
met behulp van track en trace.

Onderscheidend 
‘Flexibiliteit was altijd al een van 
onze onderscheidende punten’, zegt 
Weerheim. ‘Op dat vlak hebben we 
dankzij de verhuizing nog meer te 
bieden. Onveranderd zijn onze uit-
stekende service en goede infor-
matieverstrekking en de garantie dat 
wij altijd doen wat wij beloven.’

International Road Ferry (IRF)
Willem Barentszstraat 33,
Rotterdam-Albrandswaard
+31 181 296000
www.irf.eu

UK-specialist speelt met verhuizing in op de toekomst

International Road Ferry maakt beloftes waar

‘Best transport between neigh-
bours’, is de slogan van International 
Road Ferry (IRF). Die buren zijn het 
Verenigd Koninkrijk, Nederland, 
België en Duitsland. De logistiek 
dienst verlener is gespecialiseerd 
in het verzorgen van trailertrans-
porten tussen die landen. Een jaar 
geleden verhuisde de hoofdvestiging 
van Rozenburg naar Rotterdam-
Albrands waard. Een strategische 
keuze, waarmee IRF onder meer 
inspeelt op het groeiende aanbod 
aan deelladingen. 

ADVERTORIAL
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De Brexit-soep wordt niet 
zo heet gegeten als die 
wordt opgediend.

Premier Theresa May 

heeft te kampen 

met groeiend verzet 

binnen haar partij en 

begon in haar laatste 

rede over de Brexit 

dan ook al wat terug 

te krabbelen.

Foto: AFP/Leon Neal

voor het Lagerhuis, om een kamermeerderheid te vor-
men, heeft moeten zakendoen met de Noord-Ierse par-
tij DUP, die voornamelijk door protestanten wordt ge-
vormd en de laatste jaren mondjesmaat, ook politiek, 
met de katholieken zaken weet te doen. Een harde  
Brexit zal de oecumenische gedachte in het VK geen 
goed doen.
Gelukkig zijn Davis en Barnier het min of meer eens ge-
worden over een overgangtermijn van ongeveer twee 
jaar, die dus duurt tot de lente van 2021. De Brexit-soep 
wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. 
Voor de Britten betekent dit dat ze zich nog enige tijd 
aan de Europese regels houden. Dat houdt waarschijn-
lijk in dat het VK in die periode ook in de douane-unie 
blijft.

Meeliften
The Kingdom moet in die periode maar zien tot eigen 
vrijhandelafspraken te komen met zowel de Unie als 
andere belangrijke handelspartners, in Noord- en 
Zuid-Amerika, Azië en Afrika, allemaal overeenkom-
sten die de Britten nu via de EU al hebben. Aan ‘cherry 
picking’, meeliften op de bagagedrager van de Unie, valt 
niet te denken, heeft Brussel aan Londen duidelijk ge-
maakt.
Boris Johnson, belager van Theresa May in de Conser-
vatieve Partij, dacht daar onlangs in een toespraak nog 
anders over. Hij veronderstelde dat Europa tot aanzien-
lijke concessies bereid zou zijn om het VK binnen de 
Europese vrijhandel te houden. The Observer fileerde 
zijn rede genadeloos. ‘Britain will not eat its cake and 
have it’, werd Johnson aangehaald. ‘It will simply have 
less cake’, vindt de krant.
De gevolgen van Brexit zijn nu al zichtbaar: de Britse 
economie draait sinds het referendum op een Europees 
niveau gezien laag toerental. De koers van het pond 

sterling is gevoelig gedaald ten opzichte van zowel de 
euro als de dollar. Bedrijven uit de ‘City’, het financiële 
hart van Londen en in wezen een groot deel van de we-
reld, maken zich op voor een exodus, een vertrek naar 
het vasteland. Ook Ierse bedrijven willen de overtocht 
maken als de grens tussen Ierland en Noord-Ierland 
wordt gesloten. Ze hebben volgens Enterprise Ireland, 
de Ierse ondernemersorganisatie, onder meer een oog-
je op Nederland.

Verzet
Komt er een Brexit? Misschien een klein uitstapje, voor 
de vorm en om recht te doen aan de uitslag van het re-
ferendum. In de Tory-partij neemt het verzet toe. Een 
oude strijder, Michael Heseltine, ‘Eurofiel’ en daarmee 
volgens sommige Tories al verdacht, maakte gehakt van 
de laatste toespraak van May. Die hing volgens Heselti-
ne aan elkaar van ‘frases, generalisaties en platitudes’. 
Hoe komt het dat we na achttien maanden sinds het re-
ferendum geen stap verder zijn gekomen met de Brexit, 
vroeg Heseltine, oud-vicepremier, zich af. ‘Het ant-
woord is eenvoudig: omdat niemand een antwoord 
heeft op de vraag hoe we dat gaan doen.’
Dat is het probleem: ook in het Verenigd Koninkrijk 
hebben weinigen, nu geconfronteerd met de gevolgen, 
nog veel zin in de Brexit. Je moet concessies doen, een 
alternatief is er niet. ‘Dit zijn onderhandelingen’, zei 
May in haar jongste toespaak.‘Geen van ons kan precies 
binnenhalen wat hij wil.’ De meeste regio’s in haar land 
geloven dat de Brexit zeer ten nadele van hun economie 
zal uitpakken, bleek uit een onderzoek bij het midden- 
en kleinbedrijf.
De Brexit-onderhandelingen zullen dit jaar nog wel een 
tijdje doorgaan. Staat er druk op de ketel? We hebben 
die fatale datum van 29 maart 2019, twee jaar na het uit-
tredingsverzoek van het Verenigd Koninkrijk, op grond 
van het Verdrag van Lissabon.
Het moet dus binnen een jaar beslist zijn? Welnee, zeg-
gen de meeste waarnemers. Misschien komt het nooit 
tot een beslissing en blijft bijna alles gewoon bij het 
oude. Die extra douaniers, aan weerszijden van het Ka-
naal, kunnen we overigens goed gebruiken, om de on-
derlinge handel te bevorderen.
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Journalisten, lobbyisten en politici die al in de 
jaren 80 in Brussel voor de EU werkten, ha-
len nog weleens herinneringen op aan de 
‘Economat’. Dit was een supermarkt aan de 
rand van de Europese-wijk, waar slechts 
EU-medewerkers boodschappen konden 

doen. Hier kochten de Britten marmelade, de Italianen 
‘echte’ salami en Nederlanders pindakaas. Deze ‘Eco-
nomat’ bood de expats al die typisch nationale produc-
ten die ze in de Belgische supermarkten destijds tever-
geefs zochten. De jaren 80 horen immers nog tot de 
periode voordat de Europese interne markt werd inge-
voerd.
Over de interne markt, die weer in het nieuws is nu bij-
na dagelijks berichten over de Brexit in de media staan, 
werd al sinds 1957 gesproken. Toen immers werd de 
EEG – De Europese Economische Gemeenschap – ge-
vormd. Maar het duurde lange tijd voordat de eerste 
contouren van een interne Europese markt daadwerke-
lijk gerealiseerd werden. Nog tot diep in de jaren 80 be-
stonden er duizenden hindernissen als het ging om het 
grensoverschrijdend aanbieden van (met name) le-
vensmiddelen. Om grensoverschrijdend handel te kun-
nen drijven, moest voor elk product een richtlijn opge-
steld worden, die nauwkeurig vastlegde hoe het product 
samengesteld moest zijn.
Chocola mocht slechts zo heten als die 35% cacao, 
waarvan 18% cacaoboter bevatte, naast suiker en een 
kleine hoeveelheid lecithine. In geen geval mocht het 
product palmolie bevatten. Wie weet dat Belgen graag 
bittere chocolade eten, terwijl Duitsers een voorliefde 
hebben voor zoet, dat (als ander voorbeeld) Belgen al-
tijd al graag met toevoegingen in bier experimenteer-
den terwijl Duitsers – die immers vasthielden aan het 
Reinheitsgebot – dat afdeden als ‘chemisch bier’, die 
kan zich voorstellen hoe heftig en landurig over richt-
lijnen gestreden werd.

Klacht
Dat werkte de firma Rewe op de zenuwen. De Keulse 
handelsonderneming wilde al in de jaren 70 een Franse 
bessenlikeur in het assortiment opnemen. Dat mocht 
echter niet van de nationale Duitse autoriteiten, want 
likeur moest wettelijk 32% alcohol bevatten. De Franse 
likeur, die gebruik wordt om in combinatie met Cham-
pagner tot Kir Royal te mixen, bevatte echter ongeveer 
de helft van dit alcoholpercentage.
Rewe wilde noch afzien van import, noch wachten op 
een richtlijn, maar diende een klacht in bij het Europe-
se Hof van Justitie – en kreeg gelijk. Nationale richtlij-
nen zijn weliswaar toegestaan, oordeelden de rechters, 
maar slechts als die berusten op dwingende redenen: 
bijvoorbeeld ter bescherming van de gezondheid van 
consumenten.
Het was deze gerechtelijke uitspraak die de vorming 
van de Europese interne markt momentum gaf. Des-
tijds ging de Europese Gemeenschap (EG) door een 

teloos op de Duitse markt zouden komen. Over de kan-
sen voor de economie en voor de Duitse bedrijven – denk 
door lagere fabricagekosten dankzij hogere productie – 
sprak op dat moment eigenlijk niemand. 

Maastricht als startmoment
Toch werden de twaalf lidstaten het in 1991 eens over 
een verdrag dat als het Verdrag van Maastricht door het 
leven ging. Destijds organiseerde de lidstaat die het 
halfjaarlijkse voorzitterschap verzorgde de Europese 
topbijeenkomsten nog in eigen land – in dit geval dus 
in de Limburgse hoofdstad. Precies 25 jaar geleden trad 
dit verdrag in werking en groeide de Europese Gemeen-
schap (EG) uit tot de Europese Unie – die duidelijk 
meer ambities had dan slechts economische samen-
werking. ‘Maastricht’ zou de weg naar de economische 
en monetaire unie openen. Elf jaar later immers werd 
in elf lidstaten de euro ingevoerd. 
In het verdrag werden echter slechts twee van de vier 
basisvrijheden van de unie direct verwezenlijkt, na-
melijk het vrije verkeer van waren en van kapitaal. Pas 
in 1995, met het verdrag van Schengen, kwam het vrije 
verkeer van personen daarbij en met de vrijheid dien-
sten of arbeidskracht aan te bieden hapert het nog 
steeds, blijkt wel uit de vele discussies over ‘sociale 
dumping’. 
Ook op ander gebied is het werk nog lang niet voltooid. 
Het juist door de Europese Commissie gepresenteerde 
mobiliteitspakket heeft als doel tot uitstootstandaar-
den voor Europese trucks te komen, om het heffen van 
tol beter tussen de lidstaten af te stemmen, om regels 
tegen sociale dumping in te voeren. Vier ‘spoorpakket-
ten’ waren nodig om de wissels voor een gemeenschap-
pelijke Europese spoormarkt in stellen. Zoals er in de 
jaren 80 nog duizenden regels waren voor levensmid-
delen, zo zijn er nu nog 13.000 voorschriften voor het 
spoorvervoer. Die moeten allemaal aangepast worden 
om tot een interne spoormarkt te komen – in het gun-
stigste geval is het in 2034 zover.

Er zijn nu nog 13.000 
voorschriften voor het 
Europese spoorvervoer.

WERNER BALSEN

Terwijl Engeland Europa wil 

verlaten, viert het ‘vasteland’ 

dat precies 25 jaar geleden 

het Verdrag van Maastricht in 

werking trad. Een analyse.

diepe crisis. Ondernemers investeerden niet, de econo-
mische groei liep achter op die in de VS en Japan, werk-
loosheid werd een chronisch probleem. Europa viel te-
rug als economische macht.
Over recepten tegen deze ziekte waaraan Europa leed, 
dacht de toenmalige Europese commissie viel intensie-
ver na dan de regeringen van de afzonderlijke lidstaten. 
De therapie die Brussel voor ogen stond, bestond uit 
een intensivering van de onderlinge concurrentie tus-
sen de EG-landen, vooral op de markten voor diensten 
en goederen.
De toenmalige president van de EG-commissie, Jac-
ques Delors, concludeerde uit het likeur-oordeel, dat 
een product dat in een van de Europese landen verhan-
deld mag worden, dan ook in alle andere EG-landen 

verkocht mag worden. Dat besluit maakte in een klap 
honderden nationale voorschriften overbodig en ver-
ving die door een veel kleiner aantal Europese voor-
schriften. 
Dit klinkt overigens eenvoudiger dan het destijds was, 
want tegen deze strategie van de EG-commissie be-
stond forse tegenstand, zowel in het Europese Parle-
ment als in de nationale lidstaten. Vooral in Duitsland 
was de scepsis heel groot. Daar beheersten de risico’s 
alle krantenkoppen. Firma’s zouden moeten sluiten 
omdat hun producten aan Europese eisen zouden moe-
ten voldoen, terwijl goederen uit andere landen moei-

25 jaar na Maastricht 
is de EU nog niet af

De Europese 

Raad van 1991 

in Maastricht. 

Met het daar 

gesloten verdrag, 

dat twee jaar 

later in werking 

trad, begon de EG 

uit te groeien tot 

Europese Unie.  

Foto: Europese 

Commissie
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Van Vliet Transport uit Vianen 
heeft zes nieuwe Iveco Stralis 
trekkers aan zijn vloot toegevoegd. 
De trekkers, aangedreven door 
420pk sterke 11-liter dieselmoto-
ren, zullen door Van Vliet Trans-
port vooral ingezet worden voor 
nationale en internationale 
distributie-activiteiten, voorname-
lijk vanuit standplaats Vianen. Van 
Vliet Transport beschikt over een 
wagenpark van ruim honderd 
trekkende eenheden. Het bedrijf 
streeft ernaar om het gehele 
wagenpark in 2018 nog te laten 
voldoen aan de Euro-VI emissie-
norm. Van Vliet verzorgt nationale 
en internationale transporten van 
doe-het-zelfproducten, disposa-
bles, pallet- en stukgoederen en 
producten voor de chemische en 
farmaceutische industrie. Naast 
transport beschikt Van Vliet over 
meerdere warehouses van totaal 
ruim 100.000 vierkante meter.

Op het nieuwe industrieterrein 
Enschotsebaan, aan de rand van 
Tilburg, verrijst op dit moment de 
nieuwe hoofdlocatie van trans-
portbedrijf J & R Trucking. 
Voorzien van moderne kantoren, 
werkplaats, wasplaats en een 
beveiligde parkeerplaats voor de 
vrachtwagens. Het transport van 
de bouwmaterialen gebeurt waar 

mogelijk met J & R vrachtwagens. 
J & R Trucking is tot nu toe in 
’s-Hertogenbosch gevestigd, maar 
zal volledig naar de nieuwe locatie 
in Tilburg verhuizen. Het grootste 
gedeelte van de klanten komt uit 
Tilburg.

Continental Cargo Carriers uit 
Oostende heeft 75 nieuwe trailers 
aangeschaft. Het transportbedrijf 
beheert een vloot van 270 trailers 
die worden ingezet voor het 
transport van zowel volle ladingen 
als deelzendingen van het 
continent naar het Verenigd 
Koninkrijk en vice versa. Bij de 

keuze van de uitvoering werd heel 
nauwkeurig gelet op de robuust-
heid van het chassis, met een 
maximumgewicht van zeven ton. 
Ook hebben de opleggers een 
speciaal ontwikkelde ferry-bum-
per, die schades moet vermijden 
bij het in- en uitrijden van de ferry. 

Groep Joosen is in Vlaanderen 
tijdens de Transport & Logistics 
Awards uitgeroepen tot Transpor-
teur van het Jaar 2018. De 
verkiezing wordt georganiseerd 
door Transportmedia en bekroont 
een transportbedrijf dat sterk 
opvalt door zijn uitstekend beheer, 
zijn marktbenadering, zijn sociale 
aanpak en zijn drang naar 

vernieuwing inzake veiligheid en 
milieu. Group Joosen is in enkele 
jaren tijd uitgegroeid tot een van 
de grootste containervervoerders 
in en rond de haven van Antwer-
pen. 

Warehouses De Pauw (WDP) 
Nederland wordt eigenaar van een 
tweede kavel op bedrijvenpark Het 
Klooster in Nieuwegein. WDP 
bouwt onder meer logistieke 
magazijnen en kantoren op 
logistieke hotspots. Het bedrijf is 
sinds 2012 al eigenaar van het 
pand waar voorheen V&D 
gehuisvest was en nu het bedrijf 
Fiege Nederland. Nu is een 
koopovereenkomst gesloten voor 
de aangrenzende kavel, van ruim 
24.000 m2 groot. 

Onlangs is bij Van Noort Bedrijven 
B.V. in Waddinxveen het eerste 
model van New Generation Scania 
afgeleverd. Van Noort heeft 
bewust gewacht totdat de 
G-cabine leverbaar was vanwege 
de comfortabele lage instap en het 
ruime zicht rondom op het overige 
verkeer. De nieuwe Scania wordt 
dagelijks ingezet voor het vervoe-
ren en afl everen van complete 
keukens en kopieermachines. 
Tevens wordt het voertuig ingezet 
bij de verhuisafdeling.

Verenigd Koninkrijk & Ierland

BEDRIJFSNIEUWS

Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Alle bestemmingen
Dagelijks begeleid vervoer

GROUPAGE 

EN KOMPLETE LADINGEN

Rotterdam • T 010 4764333 • F 010 4773575 • www.winterswijkrtm.nl

IERLAND

WINTERSWIJK
L O G I S T I C S

Adverteer ook in 

NT Dossier

Bel: 010 280 10 25
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ED VERBEEK, 

FELLOW NAUTICAL INSTITUTE

Als gesproken wordt over de 
noodzaak van autonoom varen 
(of rijden), wordt vaak gewezen 
op het feit dat ‘80% van de onge-
vallen te wijten is aan menselijk 
falen’. Hoe komt dat percentage 
eigenlijk tot stand, en: wat zegt 
het?
 
Laat ik met een wat fl auwe stelling 
beginnen. Het is heel simpel het 
percentage menselijk falen in onge-
lukken te laten afnemen. Er hoeven 
alleen maar slechte schepen ont-
worpen en gebouwd te worden met 
een slechte uitrusting. Dan neemt 
het percentage menselijk falen in 
ongelukken af. Helaas neemt dan 
het aantal ongelukken toe.
Om een cijfermatig voorbeeld te ge-
ven: Laten we eens kijken naar ha-
ven A en haven B. In haven A wordt 
90% van de ongelukken geweten 
aan menselijk falen en in haven B 
60%. 
Wat zeggen deze getallen ons? Geeft 
dit het gevoel dat haven B veiliger is 
dan haven A? Of dat de werknemers 
in B beter opgeleid en bekwamer 
zijn? In elk geval dat in haven B min-
der ongelukken te wijten zijn aan 
menselijk falen, toch?
Het is mogelijk dat haven A een hele 

goede infrastructuur heeft met goe-
de wind- en stroomverwachtingen 
en relatief eenvoudig is aan te lo-
pen. Er zijn gemiddeld slechts twee 
ongelukken per duizend bewegin-
gen. Dit betekent dat er slechts 1,8 
ongelukken per duizend bewegin-
gen te wijten zijn aan menselijk fa-
len.
Haven B kan een lastige haven zijn, 
bijzonder moeilijk om aan te lopen, 
met onvoorspelbare winddraaiin-
gen en stroomveranderingen. Stel 
dat er zes ongelukken per duizend 
bewegingen gebeuren. Dit betekent 
dat er 3,6 ongelukken per duizend 
bewegingen te wijten zijn aan men-
selijk falen. Dus ondanks een veel 
lager percentage is het dubbele aan-
tal ongelukken te wijten aan mense-
lijk falen. De totale veiligheid is 
zelfs een factor 3 slechter. 
Maar aan de andere kant kan het 
heel goed zijn dat er in haven A 8 on-
gelukken per duizend bewegingen 
plaatsvinden, en dat haven A echt 
de veel onveiliger haven is.

Feature

Illustratie: Nourdin Kouch

OPINIE  ‘In gecompliceerde systemen zijn er altijd meerdere doelen’

‘Schaf het 
statistische begrip 
menselijk falen af’ 

Succesvolle interventies
worden niet bijgehouden.

Conclusie: dat in haven A 90 % van 
de ongelukken te wijten is aan men-
selijk falen en in haven B 60 %, zegt 
niets over de veiligheid van de ha-
ven, zegt niets over het opleidings-
niveau van de mensen, zegt niets 
over het aantal ongelukken door 
menselijk falen, geeft geen handvat-
ten om voor verbeteringen te zor-
gen, zegt dus eigenlijk helemaal 
niets. 

Mens als zwakke schakel
Misschien hebben we wel iets meer 
aan het gegeven dat in het algemeen 
rond de 80% van de ongelukken te 
wijten is aan menselijk falen. Er zijn 
bijvoorbeeld vrij veel mensen die 
uit dat getal de conclusie trekken 
dat de mens de zwakke schakel is. 
Dit leidt dan weer tot de veronder-
stelling dat om het systeem veiliger 
te maken, we moeten proberen om 
de mens uit het systeem te automa-
tiseren.
Ik vind dat een eenzijdige conclusie. 
We houden het heel goed bij wan-
neer mensen falen. Maar we hebben 
er geen idee van hoe vaak mensen 
succesvol ingegrepen hebben bij 
problemen met automatisering of 
andere apparatuur.
Stel dat het autonome schip de 
norm wordt. Ik hoop dat ik niet als 
negatieveling word gezien als ik de 
verwachting uitspreek dat er soms 

toch nog ongelukken zullen gebeu-
ren. Per slot van rekening gaat het 
ook nog wel eens mis met onbe-
mande ruimtevaartuigen.
Zijn dergelijke ongelukken dan voor 
100% te wijten aan technisch falen? 
Natuurlijk niet, want dan zou je 
kunnen concluderen dat de tech-
niek de zwakke schakel is. Dit ter-
wijl iedereen beseft dat adequate 
mechanisering en automatisering 
tot grotere veiligheid leiden. Het is 
simpelweg niet eenvoudig een 
‘zwakke schakel’ aan te wijzen.
Dat kan alleen door absolute getal-
len te vergelijken: hoeveel ongeluk-
ken gebeuren er bij door mensen 
bediende schepen in vergelijking 
tot autonome schepen per meet-
eenheid (10.000 uur varen, 100.000 
mijl varen of iets dergelijks). 
Daarbij moeten uiteraard voldoen-
de autonome schepen over een vol-
doende lange periode hebben geva-
ren om statistisch waardevolle 
conclusies te trekken. En moeten de 
bemande schepen met evenveel 

aandacht als de autonome schepen 
ontworpen en gebouwd worden, 
anders is de vergelijking nog niet 
correct.

Meerdere doelen
Over wie wordt er eigenlijk gepraat 
als de term menselijk falen valt? 
Over de operators: diegenen die de 
machines bedienen. Want het is 
duidelijk dat als het falen van ont-
werpers, bouwers, wetgevers enz. 
enz. erbij betrokken zou worden, 
ongelukken altijd voor 100 %  aan 
menselijk falen te wijten zouden 
zijn – dus ook bij autonoom varen-
de schepen, die immers door men-
sen werden gebouwd en gepro-
grammeerd.
Een belangrijker vraag is: gaat het 
bij ongelukken altijd over falen? In 
gecompliceerde systemen zoals in 
de scheepvaart zijn er altijd meer-
dere doelen, zoals effi  ciency en vei-
ligheid. Deze doelen stellen soms 
confl icterende eisen.
Al voor de operationele processen 
gaan spelen, moeten mensen een 
evenwicht tussen deze confl icte-
rende eisen vinden en daartoe com-
promissen sluiten. Als je een sys-
teem dat voor 100% aan alle eisen 
voldoet, perfect zou kunnen noe-
men, dan leiden deze compromis-
sen tot imperfecties in wetgeving, 
ontwerp, bouw, richtlijnen en pro-
cedures. 
De operator, in ons geval een stuur-
man of kapitein, erft al deze imper-
fecties en moet een manier vinden 
om daarmee om te gaan. Daarnaast 
moet hij/zij eigen afwegingen ma-
ken om de confl icterende doelen te 
verzoenen. 
Over het algemeen werkt dat prima; 
operators slagen erin om, ondanks 
deze confl icterende doelen en inge-
bouwde onvolkomenheden, het 
systeem in zeg maar 99.9 % van de 
gevallen naar tevredenheid te laten 
werken.
Als het misgaat is er een grote kans 
dat de operator de schuld krijgt 
voor het doen wat hij al heel veel ke-
ren succesvol gedaan heeft om het 
systeem draaiende te houden. Suc-
cesvolle interventies worden im-
mers niet bijgehouden.
De operator de schuld geven van dit 
complexe samenspel vergroot de 
veiligheid in het geheel niet: de kans 
dat een volgende operator een 
soortgelijke fout maakt, is namelijk 
groot.  
Mijn voorstel is om van het gebruik 
van statistieken en gegevens die uit-
gaan van een percentage ‘menselijk 
falen’ af te stappen. Ik zou graag wil-
len dat er meer zinvolle manieren 
komen om veiligheid te meten, zo-
als ongelukken per duizend haven-
aanlopen of ongelukken per 
100.000 zeemijlen.

NIEUWSBLAD TRANSPORT 8-14 MAART 2018
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Ook met uw tweet in de 
krant? Met #NTnl springt u 
meer in het oog. Blijf op de 
hoogte en volg deze krant 
op twitter.com/ntnl

Met bakfi ets door de haven 
https://www.topics.nl/
met-bakfi ets-door-de-haven
@nedcargo_lab

Profi ciat aan transport 
Joosen, transporteur van 
het jaar! 
@LodeVerkinderen

Wat betekent het voor een 
diepzeehaven als #Rotter-
dam, maar ook #Shanghai, 
als zij aan het eind van de 
keten komt te zitten? Lees 
de column van Michiel Jak, 
directeur SmartPort. 
http://bit.ly/2HR0Biv 
@HavenRotterdam

Maak ook gebruik van de 
SOOB-scholingssubsidies 
2018 http://bit.ly/2D9zM-
nw @STLwerkt

Eline van den Berg of 
Holland Flower Alliance 
shares exciting plans for 
coming year. There are new 
and future developments to 
come for HFA. http://ow.
ly/88uL30iCybH 
@SchipholCargo

I love Monday mornings 
when you can smell spring 
time and hear about 
maritime innovations 
#theoceancleanup #akzono-
bel #philips 
@mlvannoort

Een leuk en interessant 
artikel over een werkdag 
van een van onze chauf-
feurs. Dit geeft een goed 
beeld van hoe…   https://fb .
me/4k8VJMuRl 
@SalesDailyfresh

 Deventer krijgt overslag-
terminal voor containers 

 ABN Amro: nog twee 
goede jaren voor trans-
port in het verschiet 

 Van intermodaal naar 
synchromodaal transport 

 IJsbrekers op IJsselmeer 

 Rijkswaterstaat repareert 
‘kraan van Nederland’

 Scheepvaart Markermeer 
stil door ijsschotsen 

 Antwerpse Royerssluis 
blijft binnenvaartsluis

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 
vinden op
nieuwsbladtransport.nl

http://
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LOGISTIEKDAG  Accepteert de automobilist ernaast straks wel dat de vrachtwagen geen chauff eur heeft?

De autonome truck komt eraan.  
MALINI WITLOX

Elektrische trucks en vrachtwa-
gens op aardgas. Heel veel meer 
werd er de afgelopen jaren niet 
geëxperimenteerd in het wegver-
voer. Maar dat gaat veranderen, 
zo betoogde Frank Verhoeven, 
CEO van Vos Logistics, op de Lo-
gistiekdag 2018. 
 
‘De afgelopen tien jaar is er nog 
niet zo veel veranderd. Niet zo 
vreemd, want we hadden onze 
handen vol aan het managen van 
de economische crisis’, aldus Ver-
hoeven. Vos Logistics heeft ruim 
duizend trucks rondrijden, het 
merendeel op diesel. ‘Ik hoop en 
verwacht dat we naar waterstof of 
elektrisch rijden gaan. Waterstof 
is misschien plausibeler, vanwege 
de zware accu’s die bij elektra no-
dig zijn.’
Diverse vrachtwagenfabrikanten, 
Rijkswaterstaat, Evofenedex en 
TLN experimenteerden in 2017 
met platooning. Vrachtwagens 
zijn elektronisch aan elkaar ge-
koppeld, waarbij de voorste truck 
de snelheid en route bepaalt. De 
andere trucks volgen automatisch, 
zonder dat daar een chauff eur 
voor nodig is. Verhoeven: ‘Ik ge-
loof in de zelfrijdende truck. Ik 
denk dat die beter kan rijden dan 
ik. Maar is de automobilist die 
naast deze truck op de weg rijdt, 
ook bereid te accepteren dat er 
een vrachtwagen zonder chauf-
feur rijdt? Het probleem zit niet in 
de tech, maar in de sociale accep-
tatie van veranderingen. We pro-
beren nieuwe modellen nu nog te 
veel te benaderen vanuit een be-
staand denkpatroon. Is het über-
haupt nog nodig om de truck te 
verzekeren? Twee autonoom rij-
dende trucks kunnen namelijk 
niet tegen elkaar aanrijden. We 
moeten op een andere manier 
naar dat soort dingen gaan kijken.’ 
Snel zal het niet gaan, meent de 
CEO. ‘Ik denk dat het eerder een 
evolutie dan revolutie wordt, we 
zijn ook tien jaar bezig geweest om 
de ecocombi over de grens te krij-
gen.’

Slottijden
Het kostenmodel in de logistiek 
zal veranderen, verwacht de direc-
teur. De kosten zitten met name in 
personeel en brandstof. De winst 
is echter niet alleen te behalen 
door zelfrijdende vrachtwagens 
op waterstof in te zetten. Het lo-
gistieke proces is nu nog te com-
plex door allerlei regels. Verhoe-

De techniek zal het probleem niet zijn. 
Maar past het binnen de regelgeving? 

de truckfabrikanten zoveel moge-
lijk proberen in te spelen op tech-
nologische ontwikkelingen. De 
strategie is verwoord in de letters 
CASE, Connected, Autonomous, 

Shared, Electric. ‘Een truck heeft 
vandaag de dag al 400 sensoren, 
alles wordt gemonitord. De dealer 
wordt ingeseind als onderhoud 
nodig is. Die connectiviteit zullen 

TRANSPORT COMPLEET 
HARDENBERG
13 T/M 15 MAART
De vakbeurs waar de transportbran-
che samenkomt. Dit regionale net-
werkevenement met landelijke aan-
trekkingskracht is van 14.00 tot 
22.00 uur geopend.
• evenementenhal.nl

LOGIMAT 2018
13 T/M 15 MAART
Deze internationale vakbeurs in 
Stuttgart is gericht op professionals 
in distributie, handling, logistiek en 
informatiemanagement. LogiMAT 
biedt een overzicht van de belang-
rijkste thema’s in de sector.  
• logimat-messe.de 

DAF VERZAMELBEURS
18 MAART 
Een beurs voor alle mensen die gek 
zijn op het merk DAF: de DAF Verza-
melbeurs in Asten. Niet alleen mo-
delauto’s maar ook overige DAF 
spullen. Van A (asbak) tot Z (zak-
doek), als er maar DAF op staat.
• dafmaf.nl

MARITIME & OFFSHORE 
CAREER EVENT
28 MAART 
De twaalfde editie van deze carrière-
beurs. Vorige keer bezochten ruim 
3.500 (young) professionals en stu-
denten het event. Naast de beurs-
vloer is een conferentieprogramma. 
•moce.biz

SESSIE BREXIT
5 APRIL
De Britten hebben gekozen voor het 
verlaten van de EU. Wat gaat er ver-
anderen voor bedrijven in transport 
en logistiek? Tijdens deze bijeen-
komst worden verschillende scena-
rio’s helder in beeld gebracht. 
• nieuwsbladtransport.nl/events

AGENDA

ven pleit onder meer voor 
afschaffi  ng van de ‘fi xed slot 
times’. Die werken gedeeltelijk 
leegrijden alleen in de hand, om-
dat er meer trucks de weg op moe-
ten gaan. ‘Die slottijden zijn echt 
een drama. We moeten naar dyna-
mische slottijden gaan, waarbij 
een truck wordt ingepland als hij 
in de buurt van het losadres is.’
Ook voor een effi  ciëntere plan-
ning is hulp van de verladers no-
dig. ‘We werken als vervoerder al 
met honderden partijen samen. 

Maar als vervoerder moeten we 
wat mij betreft in de planning van 
de klant kunnen kijken en anders-
om, er is veel meer samenwerking 
nodig. We rijden nu voor één der-
de leeg. Door het slimmer plannen 
van transporten kunnen we een 
wereld van verschil maken.’

400 sensoren
Eric Brok, managing director bij 
Mercedes-Benz Trucks, vertelt op 
de Logistiekdag, georganiseerd 
door Management Producties, dat 
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 Maar willen we dat?

we uitbreiden. Zo willen we ons 
systeem openzetten voor toepas-
singen van buiten.’
Ook werkt de vrachtwagenfabri-
kant verder aan de ontwikkeling 
van elektrische trucks. Binnen 
twee maanden gaan er twaalf pi-
lotwagens in Amsterdam rijden, 
aldus Brok. Het gaat om een vol-
elektrische truck van 7,5 ton. ‘Me-
dio 2019 start de serieproductie 
van deze wagen.’ Verder wil Mer-
cedes gaan testen met een distri-
butietruck van 26 ton. ‘Dat ligt wel 

wat jaren verder in de toekomst, 
we zijn als fabrikant ook afhanke-
lijk van de ontwikkelingen op de 
accu-markt. Als je nu een truck 
wilt opladen die tot het dak vol zit 
met batterijen, trek je de hele stad 
zonder stroom.’
Ook Brok meent dat het bij de ont-
wikkelingen niet gaat om de vraag 
of iets technisch kan, maar of we 
het maatschappelijk accepteren. 
‘Als ik kijk hoe snel de ontwikke-
lingen met de mobiele telefoon en 
het internet zijn gegaan, zal de 

techniek het probleem niet zijn. 
Maar past het binnen onze wet- en 
regelgeving? Momenteel is het bij-
voorbeeld niet toegestaan om je 
stuur los te laten. Vergelijk het met 
het spoor. Treinen kunnen allang 
autonoom rijden, maar er zit nog 
steeds een machinist in, omdat dat 
de burgers geruststelt. En hoe zit 
het met de praktische toepasbaar-
heid? Op rechte wegen kun je bij-
voorbeeld prima platoonen, maar 
we hebben om de 500 meter een 
afslag.’

Faiton Centre International B.V.
Panningen
Rechtbank Amsterdam

Universal Bremen C.V.
Krimpen aan den IJssel
Rechtbank Rotterdam

H. Koot & Zonen B.V.
’s-Gravenhage
Rechtbank Den Haag

Vers & Fijn B.V.
Nieuwegein
Rechtbank Midden-Nederland

Wells Cargo Container Lines B.V.
Hoogvliet Rotterdam
Rechtbank Rotterdam

Schoonhoven-Buytendijk B.V.
Utrecht
Rechtbank Midden-Nederland

M. Lammerts Kraanverhuur & 
Transport B.V.
Doetinchem
Rechtbank Gelderland

Arnoldus Logistiek BV
Babberich 
Rechtbank Gelderland 

FAILLISSEMENTEN

Bent u iemand? www.nieuwsbladtransport.nl/service/personalia

De Duitse 
Sandra Emme 
(46), topmana-
ger bij Google, 
is voorgedragen 
om toe te 
treden tot de 
raad van 

bestuur van Panalpina. Ze volgt in 
mei Chris Muntwyler (65) op bij 
de Zwitserse expediteur. Bij 
Google Zwitserland was Emme 
sinds 2014 verantwoordelijk voor 
global business development voor 
onder meer de fi nanciële markten.

De Beierse CSU 
heeft Andreas 
Scheuer 
aangewezen
als nieuwe 
verkeersminis-
ter van 
Duitsland. Hij 

heeft ruime ervaring met 
verkeers- en vervoerspolitiek. 
Scheuer volgt in de nieuwe Grote 
Coalitie van CDU/CSU en SPD zijn 
partijgenoten Alexander Dobrindt 
en Christian Schmidt op. De 
laatste nam de post enige 
maanden waar tijdens de 
coalitiebesprekingen tussen de 
‘Union’ van CDU en CSU en de 
sociaal-democraten.

Hugo Thomassen verruilt ProRail 
om aan de slag te gaan als 
opdrachtgever van het ERTMS-pro-
gramma bij het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat. 
Spoorbeheerder ProRail is 
verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring van het grote spoorproject. 
Thomassen heeft diverse manage-
mentfuncties bij ProRail vervuld, 
waarbij hij geruime tijd deel 
uitmaakte van het directieteam. 

Ingrid Vermeer werkt sinds 1 
maart voor Nederland Distribu-

tieland (NDL/HIDC) als Senior 
Manager Supply Chain Solutions 
North America. Ze heeft haar 
logistieke kennis en ervaring met 
het aantrekken van buitenlandse 
investeerders opgebouwd tijdens 
haar eerdere functies bij NV LIOF, 
SMART Logistics Centre Venlo, 
Buck Consultants International en 
Gemeente Venlo. Vermeer woont 
in Seattle. Van daaruit zal ze NDL 
ondersteunen bij de ontwikkeling 
en opvolging van Amerikaanse 
projecten.
 

Gerard Kester is 
benoemd als 
nieuwe 
secretaris-ge-
neraal van de 
ESO. Hij volgt 
hiermee de 
vertrekkende 

SG, Hester Duursema, op. Kester 
is al tientallen jaren betrokken bij 
de binnenvaart. Zo was zijn eerste 
klus eind jaren ’70 om ervoor te 
zorgen dat vrouwelijke beman-
ningsleden een gelijke positie 
kregen als mannelijke.
 

Marrie 
Groeneveld is 
bij SkyCell in 
dienst getreden 
als commerci-
eel directeur. 
Het Zwitserse 
SkyCell is 

marktleider in duurzame tempe-
ratuurgecontroleerde luchtvracht-
containers. De grootste farmacie-
concerns ter wereld behoren tot 
de klanten van het bedrijf. 
Groeneveld heeft dertig jaar 
ervaring met contractlogistiek en 
met supply chains in de gezond-
heidszorg. Hij werkte voor grote 
internationale logistieke dienst-
verleners zoals DHL, UPS, 
Movianto en Expeditors.
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HISTORIE  Fabrikant blikt terug op eerste vrachtwagen

Volvo’s eersteling

MELS DEES

Negentig jaar geleden, in februari 
1928, werd de eerste anderhalve 
ton zware Volvo-truck geboren. 
Dit was in een tijd dat een vracht-
wagen eruit zag als een paarden-
kar zonder paarden.
 
Volvo werd in 1927 opgericht door 
Gustav Larsson en Assar Gabriels-
son. Larsson was technisch direc-
teur, terwijl Assar Gabrielsson de 
functie van managing director van 
het nieuw gevormde bedrijf op zich 
nam.
In oktober 1927, zes maanden na de 
start van de productie van Volvo-per-
sonenauto’s van het OV4-model, be-
sloten de partners zich voor te berei-
den op de release van het eerste 
commerciële anderhalve ton zware 
voertuig, dat later de ongecompli-
ceerde afkorting LV40 kreeg. In eer-
ste instantie gebruikte Volvo voor 
beide wagens dezelfde productielijn. 

De eerste vrachtwagens waren in 
veel opzichten niet te vergelijken 
met huidige trucks. Vaak hadden ze 
massief rubberen banden en moes-
ten de chauff eurs de elementen 
trotseren in een nauwelijks geslo-
ten cabine. In de jaren 20 werden 
trucks gezien als het equivalent van 
paard en wagen – maar dan zonder 
paard.

Houten cabine
Volvo’s eerste truck was uitgerust 
met een 4-cilindermotor en kreeg 
een vermogen van 28 pk. De maxi-
male snelheid was 40 kilometer per 
uur met lading en/of in een heuvel-
achtige omgeving en 50 kilometer 
per uur onbeladen op vlakke trajec-
ten. 
De truck had een houten cabine en 
de chauff eur kon gebruikmaken van 
een versnellingsbak met drie ver-
snellingen.
Het was op 20 februari de eerste 
Volvo-vrachtwagen uit de toekom-

stige serie van 500 vrachtwagens 
die de assemblagelijn van de fabriek 
van het bedrijf verliet in de buiten-
wijken van Göteborg. Er kon 1.500 
kilo lading mee vervoerd worden. 
Een jaar later maakte deze eerste 
vrachtwagen plaats voor een krach-
tigere versie van de Volvo LV60-
truck met een laadvermogen van 
twee ton.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

COLUMN

We hebben ze wel eens mooier en bevlogener gehoord: de toe-
spraken van Europese beleidsmakers over de toekomst van ons 
werelddeel. De rede die Mark Rutte in Berlijn hield op uitnodi-
ging van de Bertelsmann Stiftung werd welwillend beoordeeld, 
maar scoorde niet hoog in de meeste kritieken. Rutte etaleerde 
geen ‘visie’ op Europa en wat hij naar voren bracht, was aller-
minst meeslepend.
 
Goed zo, Mark. Aan weidse perspectieven hebben de meeste 
Europeanen geen behoefte. Ze willen praktische oplossingen 
voor alledaagse vraagstukken. Hoe gaan we gezamenlijk om 
met de immigratie? Hoe zorgen we dat de energievoorziening 
duurzamer wordt? Hoe kan Europa zijn defensie zo inrichten 
dat we weer een volwaardige Navo-partner worden van de VS?
 
Die drie grote vraagstukken vragen om maatregelen die de Unie 
van nog steeds 28 landen gemakkelijk kan leveren. Daarvoor 
is samenwerking van al die landen hard nodig. Maar verdere 
‘federalisering’, in de vorm van nieuwe regelgeving uit Brussel, 
is vermijdbaar. Er hoeven geen nieuwe instituties te worden 
opgetuigd, we moeten gewoon de bestaande beter gebruiken en 
samen stap voor stap voorwaarts gaan.
 
De EU bestaat nu ongeveer evenlang als ik zelf op de aardbo-
dem rondloop. Ze begon met een buitengewoon praktische ‘Eu-
ropese Gemeenschap voor Kolen en Staal’, de EGKS inderdaad. 
Er waren in die verre begintijd bevlogen voorvechters van 
verdere samenwerking: Schuman, Monnet, Paul-Henri Spaak. 
Hun idee kreeg ook vorm: de Europese Unie zoals we die nu 
kennen, met als bonus de val van de Muur.
 
Het valt niet mee met overledenen te praten over hun visie 
voor de jaren die ze toch al in de hemel doorbrengen. Waar-
schijnlijk zouden ze zeggen: jullie hebben het prachtig gedaan. 
De Gaulle, toen hij de banvloek over toetreding van Groot-Brit-
tannië ophief. Helmut Kohl, toen hij de Duitse ‘Wiedervereini-
gung’ mogelijk maakte. Misschien is het daarna allemaal iets te 
snel gegaan, maar l’Europe, ça c’est une bonne idée.
 
Een idee heeft echter geen substantie als het niet wordt uitge-
voerd. Daar is de EU wel degelijk in geslaagd, heeft Rutte ons in 
Berlijn voorgehouden. Europa is een bouwwerk waaraan dage-
lijks moet worden geprutst. Wie Europa wil verlaten, laat deze 
toren van Babel instorten. Maar tot in de hemel, waar Monnet, 
Schuman en Spaak wonen, hoeft de toren niet te reiken.

Goed zo, Mark

Tweede Kamerlid Foort van Oosten 

(VVD), tijdens de behandeling

van de Wet ter Bescherming 

Koopvaardij.

Het heeft weinig 
nut om op volle zee 
de politie te bellen.

QUOTE VAN DE WEEK

Van Ommeren en 
Pakhoed verwach-
ten binnen een 
maand ‘een indica-
tie’ uit Brussel over 
de voorwaarden 
waarop de Europese 
Commissie kan in-
stemmen met de gis-
teren aangekondig-
de fusie tot Vopak. 
De Rotterdamse concerns zijn be-
reid een deel van hun belangen in de 
havens van Rotterdam en Antwer-
pen te verkopen. 
De fusie zal in Nederland leiden tot 
het verlies van honderd arbeids-
plaatsen op het hoofdkantoor, bij de 
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Fusie Pakhoed en Van Ommeren
Dinsdag 3 maart 1998

eerder aangekondig-
de verkoop van het 
belang in ECT (door 
Pakhoed) en in de 
zware lading-rederij 
Dockwise (door Van 
Ommeren). 
Het concern wordt 
met afstand ’s we-
relds grootste tank-
opslagbedrijf met 

een mondiaal aandeel van onge-
veer dertig procent. Tweederde 
daarvan staat in Europa en Afrika, 
een kwart in Amerika en tien pro-
cent in Azië, waar beide bedrijven 
de afgelopen jaren fors hebben ge-
investeerd.

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.

De eerste Vol-

vo-truck kon 1500 

kilo vervoeren.

Inzet: Versnel-

lingsbak met drie 

versnellingen. 

Foto’s: Volvo

cargadoors en in de binnenvaart.
De twee concerns zijn samen goed 
voor een omzet van ruim zeven mil-
jard gulden en hebben negenduizend 
mensen in dienst. Ze zullen voor on-
geveer achthonderd miljoen aan ac-
tiviteiten afstoten, waaronder de 


