
Een Fries in een 
Volvo als winnaar

VEILIG RIJDEN

18

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

‘Het loopt wel 
los met het 
gele gevaar’

Vierde industriële 
revolutie nabij

ZIJDEROUTE DIGITALISERING

416

‘Past traditionele 
organisatie wel
bij de toekomst?’

INTERVIEW

2
 WEEK 24 / 14-20 JUNI 2018 / JAARGANG 30

IATA-TOP-100  Vrachtpenningen export schoten vorig jaar met 35% omhoog

Vrachtexpeditie Schiphol 
zet kilofestival voort

ven nog steeds voldoende capaciteit 
is om de prijzen laag te houden en 
Schiphol aantrekkelijk te houden. 
Indien die positie door de capaci-
teitsproblemen op de luchthaven 
dreigt te worden gereduceerd, voor-
ziet hij nog geen grote problemen. 
‘De vraag blijft. Bij een tekort aan 
vrachtcapaciteit stijgen gewoon de 
prijzen op Schiphol en daar profi te-
ren de airlines weer van.’ 
Van den Brande haalt een groot deel 
van zijn vrachtzendingen uit de rest 
van Europa, een concept dat bij 
steeds meer expediteurs op Schip-
hol navolging krijgt, zegt hij. ‘Wij 
produceren zelf nauwelijks iets, dus 
wij zijn aangewezen op andere lan-
den.’ Daarnaast wordt e-commerce 
een steeds grotere factor in het la-

dingsaanbod op Schiphol, zegt hij. 
Dat heeft volgens hem het additio-
nele voordeel dat die pakketlading 
‘vanzelf op je afkomt en je eigenlijk 
niets behoeft te verkopen’.

Apex
Aan de top van de IATA-top-100 
veranderde er dit jaar niet veel. K+N 
blijft marktleider, terwijl Panalpina 
en DHL Global de plaatsen 2 en 3 in-
nemen. Wel wist Panalpina de voor-
sprong op DHL, dat als enige partij 
in de top-10 het volume zag afne-
men, fors te vergroten. 
Het Chinese Apex is op de tiende 
plek de enige nieuwkomer in de top, 
terwijl het Nederlandse Aviair een 
plek opschoof naar de negende po-
sitie.

JOHN VERSLEIJEN

Geen getreur bij de vaderlandse 
luchtvrachtexpeditie over het te-
kort aan vrachtvluchten op Schip-
hol en het uitstel van de local rule. 
De sector zette vorig jaar het beste 
exportresultaat in de geschiedenis 
van de luchthaven neer, met een 
volume van 642.400 ton (+15,3%) . 

Dat blijkt uit de vertrouwelijke cij-
fers van IATA-Cass, dat het beta-
lingsverkeer tussen expediteurs en 
bij de IATA aangesloten luchtvaart-
maatschappijen afwikkelt. Op basis 
van die data stelt Nieuwsblad Trans-
port elk jaar de top-100 van de Ne-
derlandse luchtvrachtsector samen. 
In totaal leverde het nieuwe ge-

wichtsrecord op exportgebied bijna 
1 miljard euro (983 miljoen euro) 
aan vrachtpenningen op. Dat is een 
stijging van maar liefst 35,5% verge-
leken met het resultaat van 2016. 
Volgens directeur Tony van den 
Brande van de IAA-groep, met 
plaats acht het eerste Nederlandse 
vrachtbedrijf in de top-100, met een 
volumegroei van ruim 37%, blijft 
Schiphol internationaal aantrekke-
lijk als gateway voor verladers. ‘De 
vrachtprijzen op Schiphol zijn rela-
tief laag’, zegt hij. Zijn woorden 
worden onderstreept door de fi nan-
ciële data van IATA-Cass. Zo lag het 
gemiddeld kilotarief vorig jaar op 
Schiphol iets boven de 1,50 euro. 
De IAA-directeur wijst er tevens op 
dat er op de Nederlandse luchtha-

Schiphol blijft aantrekkelijk als Europese gateway voor luchtvracht. Foto: Schiphol

Topman Junichiro Ikeda van 
Mitsui O.S.K. Lines maakt zich 
grote zorgen om de naderende 
invoering van de wereldwijde 
zwavelcap. ‘We gaan allemaal 
failliet’, zei Ikeda onlangs. De 
topman deed die uitspraak in de 
context van een scenario waarin 
reders er niet in slagen om de 
extra kosten door te berekenen 
aan verladers, wat gelet op de 
hevige concurrentie in de contai-
nervaart niet onwaarschijnlijk 
is. Nieuwe regels van de IMO 
bepalen dat stookolie in 2020 
nog maximaal 0,5% zwavel 
mogen bevatten. Dat mag nu 
nog 3,5% zijn.

MOL-topman vreest 
gevolgen zwavelcap
FAILLISSEMENTEN

boetes heeft 
de ILT tot 
dusver 
uitgedeeld 
aan vracht-

wagenchauff eurs wegens te 
lang verblijf in de cabine. Sinds 
begin dit jaar is het in Nederland  
verboden om de lange rusttijd 
van 45 uur in zijn geheel door te 
brengen in de truckcabine. Ove-
rigens is in deze gevallen niet 
de chauff eur zelf strafb aar. De 
werkgever dient het bedrag op 
te hoesten en moet een goede 
slaapplaats regelen.

72
Boetes voor lange 
rusttijd in cabine

De Rotterdamse haven is medio 
volgende week het bruggen-
hoofd voor de 4th Combat 
Aviation Brigade uit Fort Carson 
(Colorado), die onderweg is naar 
Duitsland. Een ro/ro-schip van 
het Amerikaanse leger komt  
zestig UH-60 Black Hawk en CH-
47 Chinook gevechtshelikopters 
en 1.100 voertuigen en contai-
ners lossen bij een Rotterdamse 
terminal, waarvan Defensie de 
naam nog niet wil vrijgeven. De 
troepenverplaatsing moet de 
Amerikaanse militaire aanwe-
zigheid in Europa versterken.

Haven landingsplek 
voor helibrigade VS
ROTTERDAM

30 JA
AR

ZIE VERDER HET DOSSIER IATA EN OP DE WEBSITE: WWW.NIEUWSBLADTRANSPORT.NL/IATA.  
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COMMENTAAR

CBS-cijfers maakten eind vorige week weer pijnlijk duidelijk 
hoe penibel de situatie in de binnenvaart is. Terwijl we op de 
toppen van de hoogconjunctuur lijken te zitten en bijvoorbeeld 
wegvervoerders, luchtvaartbedrijven, expediteurs en opslagbe-
drijven profi teren van fl inke omzetgroei, was de binnenvaart 
de negatieve uitschieter. De sector kreeg in het eerste kwartaal 
van dit jaar een min van bijna 2% voor de kiezen, terwijl het 
kwartaal ervoor een afname van bijna 4% werd genoteerd. In 
2016 waren er zelfs dalingen van meer dan 10%.

De rekenmeesters van het statistiekbureau wijten de min van 
het afgelopen kwartaal aan de noodgedwongen afsluiting van 
diverse vaarwegen, aan hoog water en aan de lage vrachttarie-
ven. Volgens branchevereniging Algemeene Schippers Vereni-
ging (ASV) speelt er ook nog iets anders mee. De binnenvaart 
zit ernstig in de verdrukking door strenge regelgeving vanuit de 
Centrale Commissie Rijnvaart (CCR) en de zeer hoge kosten 
die daarmee gepaard gaan. Hierdoor zijn veel schippers de 
afgelopen jaren gestopt. Dat maakt de sector minder aan-
trekkelijk voor verladers, die daardoor vaker kiezen voor het 
wegtransport.

De afgelopen jaren nam het aantal bedrijven in de binnen-
vaartsector dan ook behoorlijk af. Volgens het CBS gingen 
de aantallen tussen 2013 en 2018 van 3360 naar 3155. Vooral 
kleinere schepen hebben moeite om – met excuses voor de 
beeldspraak – het hoofd boven water te houden. De benodigde 
investeringen zijn simpelweg niet op te brengen.

Jammer, want de modaliteit staat toch bekend als een relatief 
schoon alternatief voor met name het wegvervoer, zeker ook 
omdat het waterwegennetwerk in Nederland zeer uitgebreid 
is. Daardoor kunnen binnenvaartschippers op veel plekken 
komen. Spoor en luchtvaart zijn op veel routes geen serieuze 
alternatieven voor de, op dit moment nog altijd, zeer vervuilen-
de vrachtwagens.

Tijd voor actie dus. Gelukkig lijkt de politiek daar na jaren 
eindelijk van overtuigd. Tijdens een recente commissievergade-
ring in de Tweede Kamer was de unanimiteit ongekend. Links, 
rechts, oppositie, coalitie; allemaal hamerden ze er bij minister 
Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) op 
dat de regels moeten veranderen. De bewindsvrouw gaf op haar 
beurt aan in gesprek te willen met ASV. Dat was al winst, want 
eerdere bewindslieden vonden een bezoek aan de belangenclub 
niet nodig. Nu nog daadwerkelijke actie. Hopelijk gebeurt dat 
snel. Want nog meer dramatische jaren kan deze sector niet 
aan.

Penibele binnenvaart

‘Is traditionele organisatie 
passend voor toekomst?’

INTERVIEW  STEVEN LAK, DELTALINQS

BART PALS

Ondernemersorganisatie Delta-
linqs, Havenbedrijf Rotterdam en 
vakbond CNV Vakmensen zijn 
het Rotterdams Initiatief Sociale 
Innovatie (RISI) gestart. Met 
deze samenwerking willen de 
drie partijen ervoor zorgen dat 
het havenindustrieel complex de 
broedplaats wordt voor slimme 
manieren van werken.

Het overdragen van kennis, inzet-
baarheid van oudere werknemers, 
de aantrekkingskracht van het ha-
vengebied voor een grote diversiteit 
van werknemers en het creëren van 
een bedrijfscultuur waarin sociale 
innovatie tot bloei komt, zijn als 
eerste concrete onderwerpen geko-
zen, vertelt voorzitter Steven Lak 
van Deltalinqs.

Waarom zijn dit belangrijke the-
ma’s voor de innovatie-agenda?
De toenemende automatisering, ro-
botisering en digitalisering raken 
alle bedrijven. Om dat goed te im-
plementeren moet je medewerkers 
mee hebben, want het heeft eff ect 
op hun functioneren en baaninhoud 
voor de toekomst. 

Het project heeft als doelstelling om 
sociale innovatie te bevorderen. 
Wat bedoelt u daar precies mee?
Er is een toenemende fl exibiliteit 
vereist van medewerkers om zich te 
kunnen aanpassen aan de toekomst. 
Een baan vraagt nu misschien nog 
bepaalde vaardigheden, over een 
aantal jaar is dat geëvolueerd. Als 
bedrijf moet je goed nadenken wat 
dit betekent voor het neerzetten 
van je organisatie. Is een traditione-
le organisatie nog wel passend voor 
de toekomst? Je kunt moeilijk een 
strakke hiërarchische organisatie 
hanteren met vaste rolpatronen, en 
dan toch over vijf jaar eisen dat al je 
medewerkers fl exibel en zelfstandig 
zijn.

Een oplossing is dus om je organi-
satie nu alvast veel platter in te 
richten?
Dat is één van de discussiepunten. 
Een ontwikkeling als zelfsturende 
teams is geen nieuw begrip, maar 

wel voor veel bedrijven in de haven 
en logistiek. Wil je zorgen dat tech-
nologische innovaties echt goed 
slagen, dan is technologie vaak 
slechts 25% van de innovatie. Socia-
le innovatie als ‘acceptatie door 
mensen’, dat betekent 75% van het 
eff ect. 

Dus als collega’s de huidige techno-
logische ontwikkelingen niet omar-
men, gaan technische innovaties 
nooit van de grond komen? 
Dan gaat het veel langzamer of het 
komt helemaal niet van de grond. 
Het kan ook zijn dat je dingen laat 
liggen. Zo heeft de nieuwe generatie 
op school geleerd om zelfstandig te 
denken en in projectteams proble-
men samen op te lossen. Ze weten 
hoe je informatie kunt gebruiken 
om naar het proces te kijken. Maar 
we leren dat soort nuttige vaardig-
heden soms heel snel af. We halen 
dan nieuw talent binnen, maar ge-
ven ze weinig verantwoordelijk-
heid. We verwachten dat ze na twee 
jaar zijn aangepast aan de organisa-
tie zoals die stond. Als dat niet lukt, 
nemen we soms afscheid omdat ze 
niet binnen de bestaande organisa-
tie zouden passen. Of ze stappen er 
zelf uit, omdat ze niet tot hun recht 

komen. Dat kan een reden zijn dat 
je iets laat liggen op het binnenha-
len en -houden van goede mensen.

Hoe is het hiermee gesteld als je 
kijkt naar de bedrijfsculturen in de 
Rotterdamse haven?
Je ziet dat sommige bedrijven best 
goed op weg zijn. Maar er is nog wel 
een wereld te winnen. Ik roep be-
drijven dan ook op om aan te sluiten 
bij project RISI. We geloven in het 
delen van best practices van bedrij-
ven die al zo’n transformatie heb-
ben doorgemaakt. Want er ligt geen 
boekje klaar dat precies vertelt wat 
je moet doen om je voor te bereiden 
op de toekomst. Als dat wel zo was, 
trappen we weer in dezelfde valkuil 
als altijd: namelijk dat we denken de 
oplossing te weten. En je wilt juist 
de denkkracht mobiliseren van je 
mensen. 

Hoe past het bevorderen van diver-
siteit binnen dit project?
Als je kijkt naar diversiteit in de ha-
ven, zitten we nog op het nulpunt. 
Daar is echt nog een wereld te win-
nen. Als je die weet te ontsluiten, 
heb je een veel grotere vijver waar je 
uit kunt vissen. Dan heb ik het zo-
wel over de verhouding man-
nen-vrouwen als de afspiegeling 
van de Nederlandse maatschappij. 
Beide geven in de haven nog een re-
delijk traditioneel beeld. Toch moet 
je nu al rekening houden met het 
feit dat de huidige populatie over 
tien jaar qua samenstelling heel an-
ders zal zijn.  

Wat is de planning van het project 
RISI en wat gaat het opleveren? 
In de periode tot juni 2019 wordt 
een groot aantal bijeenkomsten ge-
organiseerd waar bedrijven en 
werknemers onderling en met el-
kaar aan de slag gaan om te komen 
tot concrete initiatieven ten aan-
zien van de geselecteerde thema’s. 
Deze bijeenkomsten zullen uitmon-
den in een grote afsluitende werk-
conferentie waarin de initiatieven 
zullen worden gepresenteerd. Het 
project RISI wordt daarmee de aan-
jager van noodzakelijke veranderin-
gen die ervoor zorgen dat het
havenindustrieel complex zich con-
tinu klaarmaakt voor de toekomst.

VAN DE REDACTIE

De Rotterdamse Maashaven, waar de redactie kantoor houdt, 
ondergaat de komende jaren een transformatie. Waar tot voor 
kort binnenschepen lagen, wordt een getijdepark aangelegd. 
Veel nautische bedrijven namen al lang geleden afscheid van 
deze haven en het gebied kreeg een woonfunctie, net als 
eerder gebeurde met Katendrecht.
Niet alleen in Rotterdam krijgen oude havengebieden een 
nieuwe functie. Afgelopen weekend werd in New York het 
Domino-park geopend. Lange tijd domineerde een grote 
suikerfabriek de skyline van Brooklyn, nu is er aan de Hudson 
een park aangelegd waarin de New Yorkers kunnen fl aneren. 
Twee oude havenkranen werden niet gesloopt en houden de 
herinnering aan de vroegere activiteiten levend. 

Iedere week in Nieuwsblad Transport, altijd online via 
nieuwsbladtransport.nl/verdieping

Donderdag 28 juni

Regio Zeeland

Adverteren? Bel: 010 280 10 25
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DOUANE-UNIE  May moet snel knopen doorhakken

Op naar een ‘softe’ Brexit

heid in het Britse parlement is ‘no 
deal’ onaanvaardbaar. De meeste le-
den van Lager- en Hogerhuis willen 
bijvoorbeeld de douane-unie met 
de EU in enige vorm behouden, 

eventueel naar het model van Noor-
wegen, dat geen lid van de Unie is, 
maar wel tot de Europese Economi-
sche Ruimte behoort.

Het kabinet-May wil ook ‘een’ dou-
aneregeling met de EU sluiten en 
zou ook aanvaarden dat het VK 
blijft meewerken binnen een reeks 
EU-agentschappen. Maar concre-
te ideeën daarvoor zijn nog niet ge-
formuleerd, laat staat uitonderhan-
deld met de EU-onderhandelaar, 
Michel Barnier. Intussen heeft May 
aan heel wat ‘rebellen’ in haar eigen 
partij concessies moeten doen om 
hen in kabinet en parlement bin-
nenboord te houden.
Daarmee is ze zelf in de richting van 
een ‘softe Brexit’ opgeschoven. Vol-
gens de meeste commentatoren 
gaan de discussies over de termen 
van de uittreding zeker nog tot eind 
dit jaar aanslepen. 

FOLKERT NICOLAI

Het Verenigd Koninkrijk stevent 
steeds meer af op een ‘soft Bre-
xit’, met behoud van een soort 
douane-unie met de Europese 
Unie. Maar interne partijpolitie-
ke conflicten kunnen roet in het 
eten gooien.

Een paar kleine overwinningen 
heeft Theresa May, de Britse pre-
mier (Conservatieven), de laatste 
dagen binnengesleept. Ze won 
stemmingen in Lagerhuis en Hoger-
huis over onder meer de vraag of het 
parlement zich gedurende de on-
derhandelingen tussen het Ver-
enigd Koninkrijk en de Europese 
Commissie inhoudelijk mag be-
moeien met de inhoud van de 
‘scheidingsovereenkomst’ die May 
met Brussel wil sluiten.
Ze wist ook haar onderhandelaar in 
Brussel, David Davis, binnenboord 
te houden. Davis vindt dat zijn land 
veel meer haast moet maken met 
een coherent uittredingsvoorstel 
aan de EU. Een paar opstekers kon 
de premier wel gebruiken. Intussen 
neemt het verzet in het parlement, 
en in het Britse kabinet, tegen een 
harde Brexit alleen maar toe. Som-
mige ‘rebellen’ hiertegen, zowel bij 
de Conservatieven als bij Labour, 
ontrekken zich nu aan de ‘fractie- 
dwang’ die door de ‘chif whips’ (de 
fractieleiders) van die partijen bij 
stemmingen wordt uitgeoefend om 
zonder meer op uittreding aan te 
sturen.
De commentaren in de Britse pers 
komen erop neer dat May alleen 
maar tijd heeft gekocht, terwijl de 
tijd juist steeds meer begint te drin-
gen. Eind deze maand wil de Euro-
pese Unie eindelijk concrete voor-
stellen uit Londen ontvangen over 
de uittreding. In de loop van het jaar 
moeten er wederzijdse afspraken 
zijn gemaakt, want eind maart 2019 
verstrijken de twee jaar sinds het 

VK op grond van artikel 50 van het 
Verdrag van Lissabon de scheiding 
heeft aangevraagd.
Is er straks geen ‘deal’, dan moet het 
VK het, zonder enige aanspraak op 

EU-voorzieningen zoals de doua-
ne-unie en het vrije grensverkeer, 
zelf maar uitzoeken, vindt Brussel. 
Voor een steeds grotere meerder-

Premier May heeft aan de tegenstanders van een harde Brexit in haar eigen partij al wat concessies moeten doen. Foto: ANP

Eind deze maand wil de EU eindelijk 
concrete voorstellen uit Londen.

Centraal in het onderzoek staan het 
zeetransport van en naar IJsland en 
het landtransport op het eiland. 
Daarbij werden dienstregelingen 
met elkaar afgestemd en werd het 
transportaanbod kunstmatig klein 
gehouden. Ook werd via een ‘vre-
desregeling’ afgesproken om niet 
achter elkaars grote klanten aan te 
gaan. De conclusie van het eerste 
kartelonderzoek luidt dat de bedrij-
ven de zeetransportmarkt hebben 
verdeeld om zo de vrachttarieven 
hoog te houden.
In een schriftelijke reactie aan 
Nieuwsblad Transport meldt Sam-
skip, dat het hoofdkantoor heeft in  
Rotterdam, zich niet in dat beeld te 
herkennen. ‘Samskip is een sterke 
voorstander van concurrentie en is 
nog nooit schuldig bevonden aan 
enige schending van concurrentie-
wetgeving’, schrijft het transport-
bedrijf. Ook over de huidige zaak 

TOBIAS PIEFFERS

Samskip verwerpt beschuldigin-
gen van de Icelandic Competition 
Authority (ICA), die deze week 
bekendmaakte het bedrijf te ver-
denken van marktverdeling en 
prijsafspraken samen met bran-
chegenoot Eimskip.

Na een jarenlang onderzoek stuur-
de ICA beide bedrijven deze week 
een lijst met verdenkingen toe. De 
marktwaakhond beschuldigt de be-
drijven daarin van grootschalige 
marktmanipulatie tussen 2008 en 
2013. De bedrijven zouden zich on-
der meer schuldig hebben gemaakt 
aan het beperken van transportmo-
gelijkheden, de verdeling van klan-
ten en regio’s, prijsafspraken en het 
verstrekken van gevoelige bedrijfs-
informatie aan elkaar en aan andere 
buitenlandse partijen. 

PRIJSAFSPRAKEN

Samskip ontkent rol in IJslands kartel 

Ana Duškov is Jong 
Haventalent 2018

ONE voert ook  
bunkertoeslag in 

Terreinwinst voor 
vrachtvervoer Brussel

‘Nog steeds overschot 
aan booreilanden’ 

HAVENEVENEMENT
Diverse talenten die werken of 
leren in de Rotterdamse haven 
werden in de schijnwerpers 
gezet tijdens het Rotterdams 
Havenevenement. Ana Duškov 
ging met de titel van Jong 
Haventalent aan de haal. Ze is 
management trainee bij ECT en 
is komend jaar ambassadeur 
van de haven. Het nieuwe 
haventalent had er in ieder 
geval al heel veel zin in. ‘Let’s 
go!’ Wouter de Jonge (Bolier) 
was de andere finalist in deze 
categorie.

CONTAINERVAART 
De containervaarder ONE voert 
vanaf volgende maand ook een 
bunkertoeslag in. Daarmee 
volgt het fusiebedrijf het beleid 
van de top-3, Maersk, MSC en 
CMA CGM. De rederijen willen 
hiermee de pijn van de almaar 
stijgende brandstofkosten 
doorberekenen aan verladers. 
ONE ontstond na de samenvoe-
ging van de containervaart-af-
delingen van drie Japanse 
bedrijven: NYK, MOL en “K” Line.

LUCHTVRACHT
Het vrachtvervoer op Brussels 
Airport (Zaventem) steeg over 
de maand mei met 16% naar 
65.200 ton. Daarmee sloot de 
Belgische luchthaven de laatste 
maand naar eigen zeggen af 
met het beste vrachtresultaat 
van dit jaar. Uit de onderliggen-
de cijfers blijkt dat de luchtha-
ven vooral profiteerde van een 
sterke stijging van het vracht-
vervoer op passagiersvliegtui-
gen (+30%). 

OFFSHORE
Het afgelopen jaar zijn elf 
booreilanden, die voorheen op 
de Noordzee ingezet werden, 
voor de sloop verkocht. Uit 
onderzoek van Sysla blijkt dat 
de meeste waarnemers vinden 

dat er nog steeds een groot 
overschot aan booreilanden is. 
Ze denken dat een deel van de 
tientallen opgelegde booreilan-
den in Britse en Noorse havens 
nooit meer aan het werk zal 
komen.
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zegt het bedrijf zich niet bewust te 
zijn van overtredingen. ‘Wij zullen 
ICA van argumenten en documen-
ten voorzien die volgens ons zullen 
leiden tot een gunstig besluit voor 
Samskip’, aldus de rederij.
De ‘verklaring van bezwaren’ die de 
twee IJslandse transportbedrijven 
deze week ontvingen is een eerste 
stap van de ICA in het kartel-onder-
zoek. Daarbij vermoedt de mede-
dingingsautoriteit dat de twee be-
drijven op die wijze het effect van de 
toen snel verslechterende economi-
sche marktomstandigheden en fi-
nanciële posities in IJsland na de 
bankencrisis wilden beperken.
Het onderzoek van ICA spitst zich 
toe op de periode 2008 tot en met 
2013, maar van een aantal zaken 
wordt vermoed dat die al langer lo-
pen. Zo zouden er al sinds 2001 ille-
gale afspraken bestaan over het zee-
transport tussen IJsland en Europa.

De bedrijven krijgen binnenkort 
een tweede lijst met verdenkingen 
toegestuurd, waarin dieper zal wor-
den ingegaan op de vermoedelijke 
overtredingen. Een onderzoek naar 
de rol van bepaalde personen wordt 
op dit moment uitgevoerd door de 
IJslandse politie. 

Eimskip
Het beursgenoteerde Eimskip heeft 
intussen de beschuldigingen ge-
deeld met zijn aandeelhouders. Op-
vallend daarbij is dat eenzelfde stel-
lige ontkenning als bij Samskip 
ontbreekt. Eimskip zegt dat het be-
drijf is begonnen aan de ‘beargu-
mentering’ van de bezwaren, waar-
voor het tot 7 september heeft. 
Opvallend is ook hier het taalge-
bruik. Zo is er geen sprake van ont-
kenning. Enkel van de ‘kans om de 
incidenten in schrift te beargumen-
teren’, aldus de rederij.
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BART PALS

‘Het gaat niet goed met onze markt. 
Voor de crisis groeide het aantal 
containers jaarlijks met 8%. Sinds-
dien slechts met 2 tot 5% per jaar. Er 
wordt te weinig geld verdiend, daar-
door ontstaat er consolidatie en 
overcapaciteit in de volwassen 
markten. Dus voordat we het over 
de vierde industriële revolutie heb-
ben, moeten we eerst die proble-
men oplossen.’ Dat was de bood-
schap van Keith Svendsen, COO 
van APM Terminals deze week tij-
dens TOC Europe in Ahoy Rotter-
dam.
Toch zijn terminals al redelijk ver 
gevorderd als het gaat om autono-
me containeroverslag. Dat is vol-
gens hem belangrijk vanwege veilig-
heid, operationele controle en 
consistentie, productiviteit en ar-
beidskosten. Maar de verwachte op-
brengsten worden op dit moment 

nog niet altijd gerealiseerd. 
Svendsen: ‘Automatische terminals 
zijn op dit moment nog niet altijd 
beter dan de traditionele. Ze zijn 
veel complexer, daardoor gaat het 
wel eens mis. Er dienen nog veel za-
ken wereldwijd gestandaardiseerd 
te worden. Want we kunnen niet 
steeds onze software aanpassen.’
De return on investment van APM 
Terminals nam de afgelopen jaren 
af van 16,9% naar 8 tot 9%. ‘En die 
daalt nog altijd verder’, zegt Svend-
sen. ‘Dat is de realiteit waar termi-
nals in leven. We moeten kosten re-
duceren en efficiënter opereren. We 
praten vaak over standaardisatie, 
maar nemen nooit echte stappen. 
Dat moeten we nu als industrie wel 
gaan doen.’
Dat die vierde industriële revolutie 
met rappe schreden nadert, valt 
echter niet te ontkennen volgens 
Wolfgang Lehmacher, head of sup-
ply chain logistics bij het World 

Economic Forum. ‘De eerste indus-
triële revolutie in de scheepvaart 
was de stoommachine. De tweede 
was het varen op olie. De derde na-
vigatie via satellieten. Nu staan we 
aan de vooravond van de vierde in-
dustriële revolutie: een netwerk van 

volledig autonome schepen en ter-
minals. Dat gaat enorme invloed 
hebben op de toekomstige supply 
chains.’
Het huidige systeem kan binnen 

een aantal jaar compleet veranderd 
zijn, denkt Lehmacher. ‘Kijk naar de 
geschiedenis. In New York kostte 
het aan het begin van de vorige 
eeuw slechts tien jaar om van mobi-
liteit via paarden over te stappen op 
auto’s. Het kostte de smartphone 
slechts drie jaar om onze wereld 
volledig te veranderen. Alle secto-
ren zijn daardoor fors beïnvloed. 
Het gaat er niet om of je disrupted 
wordt. Maar wanneer? Op welke 
manier? Wat is de impact? Hoe 
moet je ermee omgaan? En hoe kun 
je ervan profiteren?’

Efficiënter
Om de transportsector écht te digi-
taliseren, moeten de verschillende 
systemen echter wel met elkaar 
kunnen praten. Havens dienen ge-
bruik te maken van open standaar-
den en niet bang te zijn data met el-
kaar te delen. Joyce Bliek, director 
digital business solutions bij de ha-

ven van Rotterdam: ‘Daarom zijn 
we het project Pronto gestart voor 
de port call optimalisatie. Als we al 
onze data combineren, kunnen we 
20% efficiënter opereren.’
Tegenwoordig heeft het havenbe-
drijf zelfs een aparte business unit 
om de nieuwe digitale infrastruc-
tuur te realiseren. Bliek: ‘We koppe-
len data engineers aan logistieke ex-
perts. Daarbij proberen we talloze 
dingen uit. Er mag gefaald worden, 
soms vinden we een succesvol pro-
duct. Samenwerking is de volgende 
stap in de transformatie; dat doen 
we nu onder meer met Hamburg en 
Antwerpen. Al is dat wel met baby- 
stapjes. Want de uitdaging is de be-
nodigde data te verkrijgen van alle 
partijen. We worden steeds meer 
een digitale havenmeester. Het de-
len van data moet net zo betrouw-
baar zijn als de fysieke uitwisseling 
van goederen. Daarin valt nog veel 
te winnen.’

De Kwestie

Onduidelijke kosten
per valutatransactie zijn 
toch iets van vroeger?  

Ontdek nu de 
scherpe en heldere 

tarieven van Franx. 
Let’s be franx! En doe direct zaken in 26 valuta’s 

via een slim online platform. Ga voor meer 
info of de demo naar franx.com. 

Franx. Trade & pay the smart way.

 Franx B.V. is een initiatief van ABN AMRO Bank N.V. en staat zelfstandig onder 
toezicht van DNB en AFM.  Franx is geregistreerd in het handelsregister onder 

nummer KVK: 67283101. BTW: NL 856911689B01.

De vierde industriële revolutie in het containertransport gaat vooral over het gebruik van data 

om autonome schepen en terminals te realiseren. Toch is het niet alles goud wat er blinkt.

Vierde industriële revolutie nabij
CONGRES  Delen van data en standaardisatie is de grootste uitdaging

Havens moeten 
niet bang zijn 
data te delen.
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KOERIER EN EXPRES  Duitsers verwachten bijna 25% lager nettoresultaat door stijgende kosten

DHL: winst gaat omlaag

jard. Dat bleek wat voorbarig. 
In het eerste kwartaal van dit jaar 
kreeg Deutsche Post DHL al een 
winstdaling voor de kiezen. In die 
periode hielden de Duitsers onge-
veer 600 miljoen euro over. Dat was 
ruim 5% minder dan in dezelfde pe-

riode een jaar eerder. De omzet over 
de eerste drie maanden van dit jaar 
was ook minder hoog dan in het eer-
ste kwartaal van vorig jaar. Het be-
drijf moest een opbrengstendaling 
van 1% incasseren en kwam uit op 

een omzet van 14,7 miljard euro. De 
Duitsers weten dat onder meer aan 
ongunstige wisselkoersen en wer-
den toen afgestraft door beleggers. 
De koers zakte met 7%.
Ook was er in maart van dit jaar een 
tegenvaller in Groot-Brittannië. 
Een deal met fastfoodketen Ken-
tucky Fried Chicken werd door 
laatstgenoemde stopgezet, omdat 
DHL honderden fi lialen van KFC 
niet op tijd kon bevoorraden.
Bij het presenteren van de laatste 
kwartaalcijfers hield de post- en 
pakketbezorger nog vast aan een 
voorspelling van 4,15 miljard euro 
winst over dit jaar. Daar is het be-
stuur van Deutsche Post DHL nu 
dus alsnog op teruggekomen. Als 
gevolg van de winstwaarschuwing 
daalde het aandeel op de beurs van 
Frankfurt vorige week met 9% naar 
het laagste niveau sinds eind 2016.

TOM VAN GURP

Deutsche Post DHL denkt een 
fors lagere winst te boeken over 
2018 dan aanvankelijk begroot. 
Het verwachte nettoresultaat 
werd met bijna 25% naar beneden 
bijgesteld.
 
De Duitsers meldden eerder een 
winst (ebit) te verwachten van zo’n 
4,15 miljard euro. Onlangs maakte 
het bedrijf bekend dat dat cijfer 
waarschijnlijk niet wordt gehaald. 
Onder de streep blijft er nu naar 
verwachting ‘slechts’ 3,2 miljard 
euro over, door het stijgen van de 
kosten zonder bijbehorende omzet-
toename.
Oorzaak van die negatieve trend is 
het almaar dalende postvolume. 
Daar staat weliswaar een stijgend 
volume van het pakketvervoer te-
genover door de toenemende popu-
lariteit van e-commerce, maar groot 
probleem hierbij is het rendabel 
verwerken van de enorme re-
tour-stromen. Met dat fenomeen 
worstelen veel pakketvervoerders.

Herstructurering
Het bedrijf kondigde ook een her-
structurering aan die moet resulte-
ren in een verbetering van zowel de 
post- als de pakketdivisie. De extra 
uitgaven die daarbij horen, bedra-
gen rond de 500 miljoen euro. Dit 
geld wordt voor twee doeleinden 
gebruikt: verdere automatisering 
van sorteer- en leveringsprocessen 
en het fi nancieren van vervroegd 
pensioen van werknemers. Daar 
komt jaarlijks tussen de 100 en 150 
miljoen euro aan kosten bovenop.
‘We accepteren nu bewust de nega-
tieve eff ecten op de korte termijn, 
om zo een duurzame groei voor de 
lange termijn veilig te kunnen stel-
len’, aldus topman Frank Appel in 
een toelichting. De Duitse post- en 
pakketbezorger houdt echter vast 
aan de langetermijndoelstelling van 

meer dan 5 miljard euro winst in 
2020.
Het in Bonn gevestigde bedrijf 
boekte over het vorige jaar nog ron-
kende resultaten De omzet kwam 
uit op zo’n 60 miljard euro, terwijl 
de winst groeide naar 3,7 miljard. 

Appel sprak dan ook van een sterk 
jaar, vooral ingegeven door een 
groei van pakketbezorging. Voor dit 
jaar werd zelfs een verdere winst-
groei voorspeld, waarbij het netto-
resultaat zou stijgen naar 4,2 mil-

Foto: Deutsche Post / DHL

De langetermijndoelstelling blijft een 
winst van 5 miljard euro in 2020.

dere zeehavens, het zogenoemde 
transshipment-vervoer. Deze vorm 
van transport was vorig jaar popu-
lairder dan het jaar ervoor. Trans-
shipment van containers nam vorig 
jaar namelijk met 30% toe.

Hout en papier
‘Vooral vanwege de goede toegan-
kelijkheid voor grote container-
schepen en de beschikbare termi-
nalcapaciteit is Rotterdam een 
aantrekkelijke haven voor deze 
vorm van doorvoer’, aldus het sta-
tistiekbureau in een toelichting. 
Een op de vijf transshipment-con-
tainers bevat hout en papier. In de 
Rotterdamse haven worden contai-
ners met hout uit Finland, Rusland 
en Zweden overgeslagen met be-
stemming China.

se economie die positief doorwerkt 
bij opdrachtgevers in de industrie 
en de groothandel. Wel nemen hier 
de risico’s door een dreigende han-
delsoorlog toe. De scheepvaart is 
hier het meest gevoelig voor, maar 
ook overslagbedrijven in onder an-
dere de havens kunnen dit merken.
Gestimuleerd door groei in consu-
mentenmarkten groeit de logistieke 
dienstverlening dit jaar met 4% net 
iets sterker dan het wegtransport. 
De scheepvaart ziet de vraag ook 
groeien, maar heeft ook last van het 
dalende kolenvervoer als gevolg van 
de energietransitie. Dat geldt ook 
voor het spoorvervoer. De groei van 
het luchtvervoer valt door de be-
perkte capaciteit op Schiphol terug 
tot 2%. De omzet in transport en lo-
gistiek stijgt gemiddeld met 5%. 

TOM VAN GURP

Het containervervoer in Neder-
landse zeehavens steeg vorig jaar 
met maar liefst 13%. De totale 
goederenoverslag noteerde ook 
een toename, zij het van beschei-
dener formaat (1%). 

Door die kleine stijging kwam de to-
tale overslag vorig jaar uit op 595 
miljoen ton. Dit meldt het CBS. Te-
genover de sterke stijging van con-
tainers staat een daling van de over-
slag van natte bulkgoederen (-3%). 
De aan- en afvoer van droge bulk-
goederen (kolen en ijzererts) bleef 
nagenoeg gelijk.
Van de geloste containers is vorig 
jaar bijna 38% met andere contai-
nerschepen doorgevoerd naar an-

MELS DEES

Bedrijven in de transport- en lo-
gistieksector zien het volume 
weliswaar met 3,5% toenemen 
maar kampen met hogere kosten.

Dit meldt ING Economisch Bureau. 
Ondernemingen boeken dit jaar ho-
gere volumes maar kunnen de hoge-
re kosten voor brandstof en ar-
beidsloon amper doorberekenen 
aan hun klanten.
Na een sterk 2017 groeit het volume 
bij bedrijven in transport en logis-
tiek in 2018 opnieuw met gemiddeld 
3,5%. In het binnenland komt deze 
groei vooral vanuit de bouw, detail-
handel en horeca. Internationaal 
profi teren vooral logistieke dienst-
verleners van de groeiende Europe-

NEDERLANDSE ZEEHAVENS TRANSPORTSECTOR

Vorig jaar 13% meer 
containeroverslag 

‘Brandstof en hoger 
loon drukken winst’

Consortium aan de slag 
met truck platooning

Logistieke Ontkoppel 
Punten voor Rotterdam

Aantal ongevallen in 
binnenvaart stabiel

Transuniverse begint 
dienst naar Milaan

WEGVERVOER
Een consortium van vrachtwa-
genproducenten, leveranciers 
en kennispartners werkt aan 
een grootschalige praktijktest 
met zelfrijdende trucks op 
Europese wegen. Het gaat om 
truck platooning, waarbij de 
voertuigen in colonne achter 
elkaar aan rijden en alleen de 
eerste vrachtwagen door een 
chauff eur wordt bestuurd. De 
testen over landsgrenzen heen 
moeten duidelijk maken wat de 
gevolgen voor verkeer, infra-
structuur en logistiek zijn. 

ELEKTRISCH RIJDEN 
Binnen de gemeente Rotterdam 
moeten diverse Logistieke Ont-
koppel Punten (LOP’s) komen. 
Ook krijgen duurzame vracht-
voertuigen enkele privileges. De 
ontkoppelpunten moeten in de 
plaats komen van de milieuzo-
ne. De partijen die momenteel 
onderhandelen over een nieuw 
coalitieakkoord in de Maasstad 
willen af van deze milieuzone. 
Daarom moeten andere maatre-
gelen worden genomen. 

VEILIGHEID
Het aantal ernstige scheepson-
gevallen op binnenwateren en 
bij zeehavens is vorig jaar 
nagenoeg gelijk gebleven. Ook 
het aantal dodelijke slachtoff ers 
stabiliseerde. Dat blijkt uit 
cijfers van Rijkswaterstaat. De 
teller bleef in 2017 steken op 
161 ernstige incidenten, terwijl 
het jaar ervoor 164 van dergelij-
ke ongevallen waren. De overige 
scheepsongevallen daalden wel 
fors, van 1163 naar 961. 

SPOORVERVOER
Transuniverse Forwarding be-
gint een intermodale dienst tus-
sen België en Milaan en inves-
teert daartoe in dertig 45-voets 
palletbrede containers.
De groupagespecialist uit 

Wondelgem wil vol inzetten op 
intermodaal vervoer naar zowel 
Italië als een reeks andere 
Europese landen. Het bedrijf 
heeft uitvoerig advies ingewon-
nen bij Multimodaal Vlaande-
ren.
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TOP-25 LUCHTVRACHTEXPEDITIE  DHL Global blijft marktleider, volume van  

K+N wint terrein in m
JOHN VERSLEIJEN

K+N is aan de kop van de mondi-
ale luchtvrachttop-25 van expedi-
teurs de grote winnaar. De expe-
diteur zag in 2017 het totale 
ladingaanbod met 20,4% stijgen 
naar 1,57 miljoen ton en knabbel-
de daarmee iets af van de giganti-
sche voorsprong (750.000 ton) 
die marktleider DHL Global For-
warding (GF) heeft op de num-
mer 2 en naaste concurrent uit 
Zwitserland.

DHL Global, dochterbedrijf van 
Deutsche Post, blijft met 2,25 mil-
joen ton onaangevochten de groot-
ste luchtvrachtexpediteur in de we-
reld, maar zag het volume vorig jaar 
met maar 8,1% toenemen op de lijst, 
die jaarlijks door de Amerikaanse 
logistieke consultant Armstrong & 
Associates wordt samengesteld in 
samenwerking met het blad Air Car-
go World. 
Die volumegroei van de koploper is 
enigszins tegenvallend, aangezien 
de markt vorig jaar gemiddeld met 
9% toenam en DHL dus marktaan-
delen heeft ingeleverd tegenover de 
concurrentie en vooral de naaste ri-
vaal K+N. De top-25 in totaal zag 
daarentegen de totale tonnage vorig 
jaar met ruim 11% stijgen naar 16,1 
miljoen ton, ruim boven het inter-
nationale marktgemiddelde. 
Het Duitse Schenker, onderdeel van 
Deutsche Bahn, blijft met een volu-
me van 1,3 miljoen ton (10,3%) de 
derde plek innemen op de lijst, ter-
wijl het Zwitserse Panalpina met 
een tonnage van 995.000 ton (8,1%) 
van een vijfde naar een vierde plek 
oprukte. Daarmee is de mondiale 
expeditietop-4 een exclusief Duits-
Zwitserse aangelegenheid. Het 
Amerikaanse Expeditors (985.549 
ton) schoof ook een plekje op naar 
een vijfde positie door een stevige 
volumegroei van 13% in 2017. Panal-
pina en Expeditors verbeterden 

K+N kende in de internationale top-10 op luchtvrachtgebied het beste vervoersresultaat in 2017.   

Air France zag het vrachtvervoer in mei met 6% dalen. Foto: AF-KLM

Over de eerste vijf maanden van 
2018 daalde het vrachtvervoer bij 
KLM Cargo marginaal met 0,2% op 
een verlies aan vrachtruimte van 
1,6%. De beladingsgraad liet ook 
hier over het voorjaar de enige posi-
tieve trend zien: die steeg met 0,9 
procentpunt naar 66,3%.

Air France
Air France Cargo zag het vrachtver-
voer over de eerste vijf maanden af-
nemen met 4,2% bij een afname van 
de capaciteit met 1%. De beladings-
graad van het Franse onderdeel le-
verde ruim 2,2 procentpunt in en 
kwam uit op 52,2%. De maand mei 
liet nog slechtere cijfers zien bij Air 
France Cargo. Het vrachtvervoer 
daalde met bijna 6% bij een nage-
noeg gelijk gebleven capaciteit 

niet de binnenkant van een vracht-
vliegtuig zien, stelt hij. 
Vliegtuigfabrikant Boeing toonde 
zich tijdens de IATA-top ook opti-
mistisch. Volgens Randy Tinseth, 
vice-president marketing bij de 
Amerikaanse vliegtuigbouwer, zal 
de te verwachten marktgroei van 4 
tot 5% ook worden gerealiseerd. Dat 
extra aanbod rechtvaardigt volgens 
hem de bouw van zeker twee nieu-
we vrachtjumbo’s of B777F’s per 
maand. Dat betekent voor het lo-
pende boekjaar 24 grote vracht-
vliegtuigen extra.

Amazon
De zegeningen van het e-com-
merce-aanbod worden niet overal 
in de luchtvrachtsector gedeeld. 
Vooral bij de Amerikaanse piloten-
bonden wordt kritisch gereageerd 
op de steeds grotere invloed die de 
Amerikaanse online-gigant Amazon 
met zijn eigen vliegbedrijf Amazon 
Air (voorheen PrimAir) krijgt in de 
branche. Het gaat daarbij niet om 
een maatschappij maar om een in-
koopbureau dat vrachtcharters in-
huurt bij de Amerikaanse vracht-
maatschappijen Atlas Air, ABX Air 
en Air Transport International.  In 
totaal huurt Amazon zo’n veertig 
vrachtvliegtuigen van deze drie air-
lines en kan daarmee min of meer 
zijn wil opleggen aan de maatschap-
pijen via de vervoerscontracten. Zo 
klagen de piloten over een ontoe-
laatbare werkdruk en overver-
moeidheid. Ook zou er een loopje 
worden genomen met de veilig-
heidsprocedures in de lucht. Het 
moet goedkoop en op tijd en daar 
betalen de vrachtvliegers de reke-
ning voor. Bij Atlas Air zouden naar 
schatting jaarlijks 200 vliegers ver-
trekken vanwege de slechte werk-
omstandigheden. Bij ABX zou 30% 
van de nieuw aangenomen piloten 
er al na enkele maanden de brui aan 
geven. JV 

De vrachtprestaties van AF-KLM 
Cargo laten over de maand mei en 
de eerste vijf maanden van dit 
jaar een negatief beeld zien. Al-
leen de beladingsgraad bij het Ne-
derlandse onderdeel vertoonde 
een bescheiden groei. 

De benuttingsgraad bij KLM Cargo 
steeg met 1 procentpunt naar 65,1% 
bij een daling van het vrachtvervoer 
met 2%. De verbeterde beladings-
graad kon daardoor geheel worden 
toegeschreven aan een aanzienlijke 
krimp in de beschikbare vrachtca-
paciteit van bijna 4%. Die daling 
komt geheel voor rekening van het 
versneld uit de vloot nemen van de 
B747-400 combi’s (vrachtcapaciteit 
40 ton) bij KLM. Dat proces moet in 
2020 zijn afgerond.

Een handelsoorlog of niet, het 
pakketvervoer uit het internatio-
naal online-winkelen zal de vraag 
naar luchtvrachtcapaciteit dit 
jaar hoog houden.

Die verwachting uitten de bazen 
van de grote luchtvaartmaatschap-
pijen tijdens de recent afgesloten 
jaarlijkse luchtvaarttop van bran-
cheorganisatie IATA, dit keer in het 
Australische Sydney. Marktleiders 
als Lufthansa Cargo, Korean, Emi-
rates en Cathay Pacifi c tonen zich 
dan ook niet bezorgd voor het lucht-
vrachtaanbod wanneer de VS en de 
EU zich langzaam opmaken om de 
importtarieven op onder meer staal 
deze zomer te verhogen.
Volgens topman Carsten Spohr van 
Lufthansa is de ‘vrachtomgeving 
nog steeds erg sterk’ door de grote 
vraag uit de e-commerce-sector. 
‘Zowel inkomend als uitgaand kij-
ken wij waarschijnlijk naar het beste 
zakelijke klimaat dat ik in jaren heb 
gezien.’
Zijn tegenhanger bij Cathay Pacifi c, 
Rupert Hogg, zegt dat naast het aan-
bod uit e-commerce ook de vraag 
naar dure consumptiegoederen, zo-
als elektronica, groot is in de inter-
nationale markt. ‘De manier van 
winkelen is wereldwijd ingrijpend 
aan het veranderen. E-commerce 
groeit en groeit en daarmee het ver-
voer van kleine pakketten. Ik zie 
daar voorlopig nog geen verande-
ring in komen. Het pakketvervoer 
begint zelf een beetje de basis te 
worden van het luchtvrachtver-
voer’, zegt Hogg verder.
Topeconoom Brian Pearce van 
IATA wijst er verder op dat de hoge-
re importtarieven op Europees staal 
en aluminium door de VS en de 
EU-tegenmaatregelen via heffi  ngen 
op Amerikaanse Harley Davidsons, 
spijkerbroeken en whiskey niet di-
rect het luchtvrachtvervoer zullen 
raken. Dat zijn toch producten die 

LUCHTVRACHT

PAKKETVERVOER

Vrachtvervoer AF-KLM blijft nog 
steeds negatieve cijfers afleveren

E-commerce stuwt 
vraag luchtvracht

(-0,4%). Het samengevoegd vracht-
vervoer van de twee vrachtbedrij-
ven onder de paraplu van AF-KLM 
Cargo daalde daardoor met 3,6% 
over de meimaand. 
Over de eerste vijf maanden leverde 
het gemeenschappelijk vrachtver-
voer van de twee maatschappijen 
2,5% in bij een afnemende vrachtca-
paciteit van 1,2%. Dat resulteerde in 
een beladingsgraad van 59,5%, een 
verlies van 0,6 procentpunt tegen-
over dezelfde periode in 2017.
De vrachtruimte van Air France-
KLM bestaat na de afbouw bij 
Martinair overwegend uit belly-
capaciteit. Na het verdwijnen van 
de B747-combi’s in 2020 beschikt 
de groep alleen nog over zes 
vrachtvliegtuigen: vier B747F’s en 
twee B777F’s. JV

daarnaast hun positie vooral ten 
koste van UPS SCS, dat vorig jaar 
het volume nauwelijks zag groeien. 
Het aanbod kwam uit op 935.000 
ton, waardoor UPS twee posities 
moest inleveren op de lijst. 
De plaatsen 7 tot en met 10 werden 
respectievelijk ingenomen door 
Nippon Express (18%), Hellmann 
(14%), Bolloré (13%) en DSV (11%). 
Het laatste Deense bedrijf is daar-
mee hoofdzakelijk door de overna-
me van het Amerikaanse UTi
Worldwide in 2016 doorgedrongen 
tot de top-10 van de internationale 
luchtvrachtexpeditie. Het heeft eer-
der aangegeven een positie onder 
de eerste vijf te ambiëren.
K+N wist vorig jaar onder meer te 

profi teren van de overnames van 
Commodity Forwarders in de VS en 
het Keniase Trillvane. Het gaat hier-
bij om acquisities in de perishable-
expeditie. Ook de investeringen in 
het koelvervoer van farmaceutische 
producten, distributie van lucht-
vaartonderdelen en de logistieke fo-
cus in de gezondheidszorg zorgden 
daarnaast voor extra volume. 
Schenker profi teerde vooral van 
meer aanbod uit de automotive-
onderdelen en consumptiegoede-
ren tussen Europa en Azië.  
Het Amerikaanse Crane Worldwide 
Logistics (plaats 21) maakte met 
een stijging van 44% vorig jaar naar 
281.083 ton de meeste progressie en 
indruk op de lijst. Het expeditiebe-
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  de kopgroep stijgt met 11%

mondiale expeditietop

verloren. Wel zagen UPS SCS en Pi-
lot Freight Services het aanbod vo-
rig jaar niet stijgen.
FedEx Trade Networks en zijn logis-
tieke zusterbedrijf behaalden de 
laagste stijging (3%) en kwamen 
daardoor met 276,400 ton op plek 
23 terecht, precies drie posities la-
ger dan in 2016.
De statistieken laten verder zien dat 
de aan de volumes gerelateerde om-
zet minder hard groeide. Zo zag 
koploper DHL de omzet met 5,4% 
stijgen en K+N met 11,2%. Experts 
schrijven die discrepantie toe aan 
het feit dat veel expediteurs de ho-
gere tarieven van de luchtvaart-
maatschappijen nog niet geheel 
hebben doorbelast aan de verladers. 

bij onder meer om vestigingen op 
Schiphol en London Heathrow Air-
port.  Daarnaast heeft het expeditie-

bedrijf begin vorig jaar in Europa 
een reorganisatie doorgevoerd en 
een nieuw klantenplatform geo-
pend. 
De top-25 laat verder zien dat geen 
enkel bedrijf vrachtvolume heeft 

  Foto: K+N

Hoog water en lage tarieven speelden de binnenvaart parten. Foto: NT archief

Vroon heeft recent de elf jaar oude ‘Iver Exact’ verkocht. Foto: Wikimedia

Crane Worldwide boekte met 44% de 
meeste volumegroei.

Ook zou het bedrijf volgens make-
laars enkele maanden geleden al de 
tanker ‘Phoenix MR’ hebben ver-
kocht voor een bedrag van 15 mil-
joen dollar.
Vroon zelf heeft publiekelijk nog 
niets bekendgemaakt over de ver-
koop van de schepen. Wel bevestig-
de de rederij eind april de verkoop 
van ten minste drie containersche-
pen. Dat deed het bedrijf voorname-
lijk om geruchten over de verkoop 
van de voltallige ‘MAX’-vloot, in to-
taal 30 containerschepen die het 
commercieel exloiteert, te ont-
krachten. ‘In de afgelopen twee we-
ken hebben we twee schepen aan Si-
nokor verkocht en de verwachting is 
dat er nog een snel zal volgen’, 
meldde de rederij destijds.  Vroon 
benadrukte gelijktijdig dat de ver-

boekte de transportsector namelijk 
een omzetstijging van 3,8%, waar-
mee de branche voor het vijfde 
kwartaal op rij is gegroeid.
Het goederenvervoer over de weg, 
de grootste bedrijfstak in de trans-
portbranche, had met een toename 
van 5,2% een groot aandeel in de to-
tale stijging van de omzet. Weg-
transporteurs vervoerden niet al-
leen meer vracht, ze profiteerden 
ook van hogere tarieven.
De hardste stijgers waren echter de 
opslagbedrijven. Daar ging de om-
zet gemiddeld met 9,7% omhoog. 
Twee andere deelsectoren wisten 
de lijn naar boven ook vast te hou-
den. De luchtvaart zag zijn opbreng-
sten met 5,3% groeien, terwijl expe-
diteurs 4,6% meer inkomsten 
wisten te behalen.
Transporteurs kijken zonnig naar 
de toekomst. Bijna 30% van de door 
het CBS gepeilde bedrijven ver-
wacht te groeien dit kwartaal. 
Slechts 3% verwacht een daling.
De gunstige cijfers hebben echter 
niet alleen positieve gevolgen. 
Groei stelt de sector ook voor per-
soneelsproblemen. Het statistiek-
bureau telde aan het einde van het 
eerste kwartaal meer dan tiendui-
zend openstaande vacatures. Dat 
zijn er drieduizend meer dan op 
hetzelfde moment vorig jaar.

TOBIAS PIEFFERS

De in financiële moeilijkheden 
verkerende Nederlandse rederij 
Vroon is tankers en container-
schepen aan het verkopen.

Vroon, dat tegenwoordig kantoor 
houdt in Breda, heeft volgens be-
richtgeving van Splash247 onlangs 
de derde tanker in een serie van drie 
verkocht. Het gaat om de elf jaar 
oude ‘Iver Exact’, waarvan de twee 
zusterschepen ‘Iver Example’ en 
‘Iver Express’ eind vorig jaar al wer-
den verkocht. Het schip zou 14 mil-
joen dollar hebben opgeleverd. Een 
miljoen minder dan zijn zustersche-
pen en 750.000 dollar beneden de 
marktwaarde, volgens scheeps-
waarde-analist VesselsValue.

TOM VAN GURP

De omzet van de Nederlandse 
transportsector als geheel is in de 
eerste drie maanden van dit jaar 
toegenomen ten opzichte van de-
zelfde periode vorig jaar. Alle 
deelsectoren profiteerden van 
deze stijging, behalve de zee- en 
binnenvaart.

Dat maakte het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) onlangs be-
kend. De binnenvaart kampte niet 
alleen met lage vrachtprijzen, maar 
ook met hoge waterstanden. Daar-
door moesten rivierschepen met 
aangepaste snelheden varen. Op 
sommige gedeeltes van rivieren wa-
ren zelfs vaarverboden van kracht. 
In combinatie met de lage tarieven 
zorgde dit voor een negatieve mix 
van marktomstandigheden die uit-
eindelijk resulteerde in een omzet-
daling van 2%. 
In de zeevaart was de daling zelfs 
nog sterker. Daar namen de op-
brengsten in de eerste drie maan-
den van dit jaar af met ruim 5%, ter-
wijl deze tak van transport in 
voorgaande kwartalen nog groeide.
De zeevaart en binnenvaart waren 
negatieve uitschieters in een verder 
positief kwartaal voor het goede-
renvervoer. Over de gehele linie 

REORGANISATIE

CBS MONITOR

Het noodlijdende Vroon verkoopt 
deel tank- en containervloot

Scheepvaartsector 
negatieve uitschieter

koop niets te maken heeft met de lo-
pende reorganisatie bij het bedrijf.

Betalingsverplichtingen
Nieuwsblad Transport onthulde vo-
rig jaar dat de van oorsprong Zeeuw-
se rederij door de malaise in de 
offshore-industrie in ernstige finan-
ciële problemen was geraakt. In het 
jaarverslag van 2017 uitte het bedrijf 
zorgen over het voortbestaan van 
de rederij, omdat het niet aan aflos-
singsverplichtingen kon voldoen. 
Vroon bereikte in april een defini-
tieve overeenkomst met de banken 
voor een ingrijpende reorganisatie. 
Slechts enkele dagen na dit akkoord 
stapte topman Coco Vroon op. Hij 
werd opgevolgd door financieel di-
recteur Herman Marks, die de her-
structurering moet begeleiden.

drijf van de voormalige topman Jim 
Crane van EGL, nu Ceva, won vier 
posities maar laat weinig los over 

waaraan het de enorme gewichts-
stijging heeft te danken. 
Waarnemers schrijven de stijging 
echter grotendeels toe aan de ope-
ning van filialen door Crane de afge-
lopen jaren in de EU. Het gaat daar-

EXPEDITIE TOP-25 2017

                                    POSITIE 2016 TONNAGE PERCENTAGE 
1. DHL  GF 1 2.250.000   8,1%
2. K+N 2 1.570.000 20,4% 
3. Schenker 3 1.300.000 10,3%
4. Panalpina 5 995.900 8,1%
5. Expeditors 6 985.549 10%
6. UPS SCS 4 935.300 0%
7. Nippon 7 835.755  18,5%
8. Hellmann 8 654.104 13.5% 
9. Bolleré 10 640.700 12,6%
10. DSV 9 635.655 10,6%
11. Kintetsu 12 580.228 12,6%
12. Sinotrans 11 533.300 8,3%
13. Ceva 13 480.000 13,8%
14. Agility 14 415.000  14% 
15. Yusen 15 368.198  10,8%
16. Geodis 16 357.000 8,2%
17. Dachser 19 335.500 23,3%
18. NNR Global 17 321.704 12,1%
19. Apex 21 320.000 23,1%
20. Kerry 18 313.800 11,2%
21. Crane 25 281.083 44%
22. Hitachi 22 280.000 21,7%
23. FedEx TN 20 276.400 3%
24. Dimerco 24 233.700 6,7%
25. Pilot Freight 23 220.000 0%
  Totaal 16.116.876 11,1%
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Foto: ANP

RAMPENPLAN  Luchtvaart moet voorbereid zijn op grote uitbarsting

Vulkaan even op ‘code groen’

FOLKERT NICOLAI

Goed, de Öræfajökull op IJsland 
lijkt nog even niet uit te barsten. 
Maar de luchtvaart moet rampen-
plannen bij vulkaanerupties sinds 
de Eyjafallajökul beslist niet in de 
onderste lade leggen.
 
Oef, dat valt weer mee. De Öræfajö-
kull, één van de meest actieve vul-
kanen op IJsland, zal de komende 
tijd waarschijnlijk niet uitbarsten. 
Zou dat wel gebeuren, dan kan het 
luchtverkeer in grote delen van Eu-
ropa vele dagen of zelfs weken ern-
stig in de war worden gestuurd, zo 
hebben onderzoekers van de Uni-
versiteit van IJsland in een recent 
rapport gewaarschuwd. Denk maar 
aan de eruptie van de Eyjafjallajö-
kull, die in april 2010 plaatsvond en 
het Europese vliegverkeer de vol-
gende zes dagen volledig verstoor-
de. Het was de grootste verstoring 
sinds de Tweede Wereldoorlog en 
kostte luchtvaartmaatschappijen 
wereldwijd volgens een ruwe schat-
ting vijf miljard dollar.

Met de Öræfajökull, een door een 
ijsgletsjer bedekte top van 2119 me-
ter hoogte, lijkt het voorlopig met 
een sisser af te lopen. In de moder-
ne tijd barstte deze vulkaan twee 
keer uit, in 1362 en 1728. Het zou 
dus, nu weer zo’n driehonderd jaar 
later, zomaar opnieuw kunnen 
plaatsvinden. Maar vulkanologen 
nemen zulke tijdsberekeningen 
meestal met een korreltje zout. 
Gaan we van dergelijke intervallen 
uit, dan staat Yellowstone Park, één 
van de grote supervulkanen op de 
wereld, elke minuut opnieuw op 
uitbarsten. 
De laatste paar keer waren er im-
mers grote erupties van de combi-
natie van caldera’s die ongeveer 65 
kilometer onder het park in de Ame-
rikaanse staat Wyoming doorlopen. 
Wel, de laatste drie erupties vonden 
plaats in de afgelopen 2,1 miljoen 
jaar, de laatste 640.000 jaar gele-
den, en deze supervulkaan ligt vol-
gens die redenering dus achter op 
het tijdschema. Maar zo’n tijdsche-
ma is uit de lucht gegrepen, zeggen 
geologen. Met moderne middelen 

kunnen de seismische ontwikkelin-
gen onder het park, die een indica-
tie opleveren over de toestand van 
de vulkaan, op de voet worden ge-
volgd. Die geven geen enkele aan-
wijzing dat er een eruptie in aan-
tocht zou zijn.

Trillingen
In en onder de Öræfajökull wezen 
de eerste tekenen, een maand of 
tien geleden, daar wel op. In de vul-
kaan werden verstoringen ontdekt, 
met verhoogde seismische activi-
teit en een duidelijke daling in het 
oppervlak van de caldera. In een 
nabije bergrivier werden verhoog-
de gasconcentraties aangetroffen. 
De geothermale activiteit was dui-
delijk verhoogd in vergelijking met 
de voorgaande periode. De meteo-
rologische dienst van IJsland be-
sloot daarom een ‘code geel’ af te 
geven voor de luchtvaart, maar 
heeft die nu weer verlaagd naar 
‘code groen’, omdat de trillingen in 
de aardbodem zijn gedaald tot het 
vroegere niveau.
Is daarmee het ergste gevaar voor-

alsnog weer geweken? Het zou na-
ief zijn dat te denken. De recente 
uitbarsting van de Kilauea, op het 
Grote Eiland van Hawaiï, bewijst 
dat. Deze vulkaan behoort tot de 
actiefste ter wereld en laat min of 
meer om de dertig jaar een grote of 
kleinere uitbarsting zien. De mees-
te Hawaiïanen zijn daar vrij gelaten 
onder. Ze weten dat ze even moe-
ten opschuiven voor de berg en 
diens lavastromen, om zich later 
op nieuwe vruchtbare grond te 
kunnen vestigen.
Bij de meeste vulkanen zijn weten-
schappers maar al te bereid hun ob-
servatiestations aan de bezoeker te 
tonen. In Costa Rica zijn er zeven 
grote vulkanen actief, ongerekend 
de 115 vulkanen die geacht worden 
te slapen. Eén van die grote puisten 
is de Arenal, een vervaarlijke kegel, 
die soms meer dan een puf loslaat in 
de atmosfeer. De onderzoeker leidt 
zijn bezoek rondt door het meetsta-
tion, net nadat de Arenal een klein 
teken van leven heeft gegeven. ‘He-
laas voor u: hij is weer rustig en zal 
dat de komende tijd ook blijven’, 
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’, maar rood dreigt altijd 

Dat de Öræfajökull even is teruggezet, 
mag ons niet in slaap sussen.

weet hij met grote stelligheid te 
voorspellen. Buiten, op het terras 
dat uitzicht biedt op de vulkaan, zijn 
vogelspotters met hun camera’s in 
de weer, zonder enige aandacht 
voor de enorme kegel, die nu en dan 
een heel klein kuchje geeft.
 
700 graden
De uitbarsting van de Fuego, in Ni-
caragua, verraste menigeen, want 
geheel voorspelbaar zijn vulkanen 
eigenlijk nooit. De gevolgen waren 
vreselijk. Door pyroclastische stro-
men met een temperatuur van soms 
700 graden Celsius stierven zeker 
meer dan zestig mensen en raakten 
honderden gewond. Veel mensen 
werden tot beelden van zichzelf, zo-
als bij de eruptie van de Vesuvius, in 
het jaar 79, die de plaatsen Pompeï 
en Herculaneum verwoestte en 
tienduizend mensen doodde.
In die tijd waren de waarnemingen 
van de ontwikkelingen in de diepe-
re aarde en in het deel van vulka-
nen dat zich bovengronds bevond, 
veel minder nauwkeurig. Zelfs in 
1980 konden moderne waarnemin-

gen niet verhinderen dat tientallen 
mensen dodelijk werden overval-
len door de uitbarsting van Mount 
St. Helens in de staat Washington, 
in de Verenigde Staten. Evacuatie-
plannen waren niet goed uitge-
werkt en aanwijzingen van de berg 
zelf, die een voortdurende vervor-

ming liet zien, werden onjuist geïn-
terpreteerd.
De Eyjafallajökull, waarvan de uit-
barsting in 2010 de Europese lucht-
vaart ruim een week lang zou ver-
storen, was wel aangekondigd, maar 
het betrof naar IJslandse begrippen 
geen heel grote eruptie, zo kwam 
naar voren in een wetenschappelijk 
artikel in de Iceland Monitor. Het is 

maar hoe je het bekijkt. De uitgesto-
ten aswolk bereikte, mede door on-
gunstige weersomstandigheden, 
een grote hoogte en kon zich snel 
verspreiden. De luchtvaart moest 
strikte maatregelen doorvoeren: 
ongeveer honderdduizend passa-
giers- en vrachtvluchten over het 

Europese deel van de Atlantische 
Oceaan werden geschrapt.
 
Een ‘kleine eruptie’, met grote ge-
volgen. Stel nu dat deze vulkaan 
over enige tijd gedurende een half 
jaar nog eens uitbarst, vier keer lan-
ger dus dan in 2010. Volgens onder-
zoekers is dit heel goed mogelijk. 
Het zou in Europa (Scandinavië, het 

Verenigd Koninkrijk, misschien ook 
de Lage Landen) het vliegverkeer 
zeker op lage hoogte, met inbegrip 
van starts en landingen, lange tijd 
ontwrichten.
De Eyjafallajökull maakt deel uit 
van een groter vulkanisch gebied, 
waarin ook de Ketla nu en dan ac-
tief is. Daar maakte in 2010 de toen-
malige IJslandse president, Ólafur 
Grímsson, zich al zorgen over. Hij 
zag de tijd naderen dat ook de Ket-
la, die potentieel veel meer schade 
kan aanrichten, opnieuw zou uit-
barsten. Het gehele systeem van 
vulkanen in het gebied staat in ver-
binding door seismische activiteit.
Grímsson drong er bij de Europese 
autoriteiten en de luchtvaartwereld 
op aan zich op zulke hevige inci-
denten voldoende voor te bereiden. 
Dat de Öræfajökull even op ‘code 
groen’ is teruggezet, mag ons niet 
in slaap sussen. De meeste van de 
1.500 potentieel actieve vulkanen 
in de wereld liggen zelf ook nog 
lang niet op één oor, zoals de be-
richten ons bijna elke week aanto-
nen.
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De hoge score blijkt uit de jaarlijkse be-
werking door Nieuwsblad Transport 
van de vertrouwelijke exportcijfers 
voor de Nederlandse luchtvrachtsec-
tor van IATA-CASS. Deze laatste se-
mi-bankinstantie, onderdeel van de 

luchtvaartorganisatie IATA, regelt het betalingsverkeer 
tussen de expediteurs en de bij de luchtvaartorganisa-
tie IATA aangesloten airlines.
De forse toename van de vervoersomzet was deels toe 
te schrijven aan een sterk gestegen volume: plus 15,29% 
naar ruim 642.000 ton. Nog meer invloed op de hoge 
omzet hadden de hogere vrachttarieven vorig jaar. Dat 
laatste vindt zijn oorzaak in de grote vraag naar capaci-
teit voor het pakketvervoer en het tekort aan vracht-
ruimte vanuit de Nederlandse markt. Over de gehele li-
nie hebben de meeste expediteurs in Nederland 
geprofi teerd van de sterke internationale vraag naar 
luchtvracht, hoewel er ook een paar agenten door het 
ijs zakten.   
In totaal boekten ruim 650 bedrijven vrachtruimte in 
Nederland. Een deel was overigens afkomstig uit de 
omliggende landen, wat nog eens de rol van Schiphol 
benadrukt als vrachtdraaischijf in West-Europa. In de 
Nederlandse top-100 komen deze buitenlandse bedrij-
ven niet voor, omdat bij de selectie wordt uitgegaan van 
in Nederland geregistreerde vrachtbedrijven. De omzet 
die deze buitenlandse ondernemingen bij airlines in 
Nederland boekten, is wel meegenomen in de totale ex-
portomzet en het daaraan gelieerde volume om toch 
een idee te krijgen hoe groot de totale export is vanuit 
Schiphol en Maastricht Aachen Airport. Overigens 
vloeit ook een deel van de Nederlandse luchtvrachtex-
port weg naar omliggende buitenlandse luchthavens. 
Dat is vooral versterkt door de stop eind vorig jaar op 
meer vrachtvluchten op Schiphol.

Record
De gemiddelde kiloprijs voor exportzendingen in Ne-
derland lag vorig jaar op 1,53 euro, wat ook een nieuw 
record opleverde vergeleken met 2016. Opvallend daar-
bij is dat er grote verschillen zijn in de berekende kilo-

Elk jaar kijkt de Nederland-

se luchtvrachtmarkt met 

spanning uit naar de IATA-

cijfers, én naar publicatie 

ervan in Nieuwsblad

Transport. Welke partijen

groeien, hoe ziet de top- 

100 er uit en wie zijn de 

grote verliezers?

Dit jaar valt vooral de 

enorme stijging van de 

export-omzet op door de 

fors gestegen vracht-

tarieven. Daardoor haalde 

de sector bijna 1 miljard 

euro (+35,5%!) aan lucht-

vrachtpenningen op.

tarieven bij de diverse expediteurs. Daardoor zijn er be-
drijven in de top van de Nederlandse IATA-lijst, die 
hoog scoorden op het terrein van het exportvolume, 
maar door de lage berekende kiloprijs een fors aantal 
posities zouden dalen als het uitgangspunt de ex-
portomzet zou zijn geweest. Een voorbeeld daarvan is 
zalmexporteur Aviair. Het bedrijf uit Rijsenhout bij 
Schiphol kan op een negende plaats makkelijk mee-
draaien in de top-10 qua volume, maar scoorde qua om-
zet (12 miljoen euro) aanzienlijk lager. Ter vergelijking: 
het veel lager geplaatste DSV (14) was goed voor een 
omzet van twintig miljoen, terwijl het Franse Bolloré 
Logistics, plaats 30, met 11 miljoen euro in de buurt van 
Aviair komt. De verklaring voor die grote verschillen 
schuilt in het feit dat de afzonderlijke expeditiebedrij-
ven aparte goederenmarkten bedienen. Zo is Aviair ac-
tief in de internationale zalmmarkt en dient het de 
vrachtprijzen laag te houden om voldoende vrachtzen-
dingen, hoofdzakelijk uit Noorwegen, aan te trekken 
voor verdere doorvoer via Schiphol naar de Chinese en 
Japanse afzetmarkten. Daarom is het gemiddelde kilo-
tarief van Aviair met 0,94 euro een van de laagste op de 
IATA-lijst. 
DSV vraagt gemiddeld met 1,83 euro het dubbele kilo-
tarief, terwijl V met 2,76 euro per kilo het drievoudige 
ontvangt qua kilotarief van dat van Aviair. Specialisten 
in het dierenvervoer, zoals DTC, ECS Livestock en 
Zoologistics, zitten daar weer aanzienlijk boven. Zo 
vraagt DTC 4,40 euro per kilo voor deze hooggespecia-
liseerde niche-activiteit. 

Perishables
Dat bij het samenstellen van de IATA-lijst niet is geko-
zen voor de omzet als uitgangspunt is onder meer his-
torisch bepaald en heeft ermee te maken dat de inkom-
sten in het verleden grote vertekeningen lieten zien 
door het wel of niet opvoeren van toeslagen, die buiten 
het vrachttarief vallen, bij de omzetcijfers. Daardoor 
ontstond een verkeerd beeld van de werkelijke export-
prestatie. Op het terrein van de kilo’s kunnen partijen 
niet sjoemelen, hoewel hierdoor partijen die veel peris-
hables verladen een groot voordeel hebben. Dat is vo-

JOHN VERSLEIJEN

De totale vervoersomzet uit de Nederlandse luchtvrachtexport naderde 

vorig jaar met 983 miljoen euro de magische grens van 1 miljard: een 

formidabele stijging van maar liefst 35,5%. Zonder stop eind vorig 

najaar op extra vrachtvluchten op Schiphol zou de score nog hoger zijn 

uitgevallen.

Vrachtexport Schip
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De top van de Nederlandse luchtvracht expeditie 
liet in tegenstelling tot een jaar geleden geen 
grote verschuivingen zien. Het Zwitserse duo K+N 
en Panalpina blijft op exportgebied de dienst 
uitmaken op de vaderlandse luchthaven, waarbij 
de laatste speler het minieme gat van amper 20 
ton uit 2016 met de nummer drie, DHL Global, 
aanzienlijk wist te vergroten naar een comforta-
bele voorsprong van 5500 ton. In totaal steeg het 
volume van Panalpina met 9,45% en daarmee 
won het bedrijf meer terrein dan marktleider K+N, 
dat genoegen moest nemen met een bescheiden 
groei van 6,4%. Overigens blijft K+N met een 
tonnage van 104.700 ton oppermachtig in de 
Nederlandse luchtvrachtmarkt. Het volume van 
Panalpina (bijna 41.000 ton), heeft nog niet eens 
de helft van de omvang van K+N. Als daarbij nog 
eens de tonnages van de nummer drie en vier op 
de lijst, DHL en Rhenus, worden meegerekend, 
komen de naaste concurenten pas aan het 
ladingaanbod van de koploper. Ook qua ex-
portomzet blijft K+N dominant in de Nederlandse 
luchtvrachtmarkt met 122 miljoen euro. Panalpi-
na volgt op afstand met bijna 68 miljoen en is op 
dat gebied ook DHL GF gepasseerd, dat vorig jaar 
niet verder kwam dan een exportomzet van 56 
miljoen euro. 
Het Deense DSV moest op de laatste lijst ook fors 
volume inleveren en viel daardoor uit de top-10 op 
Schiphol naar een 14de plek. In totaal verloor DSV 
bijna 20% van het volume na de consolidatie van 
de vrachtcijfers van het in 2016 overgenomen 
Amerikaanse UTi. Hoewel de acquisitie daarmee 
op het terrein van het verkochte vrachtvolume 

negatief uitpakte op de Nederlandse markt zullen 
de managers daar niet lang over hebben getreurd. 
Geheel in lijn met de hogere rendementseisen van 
de centrale Deense directie, lag de omzet met 
bijna 21 miljoen euro ondanks het forse verlies 
aan volume 6,6 miljoen euro hoger vorig jaar. Een 
opmerkelijke prestatie. De expediteurs Rhenus (4), 
Schenker (5) en het Amerikaanse Expeditors 
behielden hun positie en kenden met een 
respectievelijke groei van 8%, 14,72% en 12,8% 
degelijke vervoersprestaties. Hetzelfde kan 
worden gezegd van UPS SCS. De logistieke tak van 
de pakketgigant wist 10,4% meer volume te 
transporteren na in 2016 bijna een kwart van de 
exporttonnage te hebben verloren op Schiphol.
Goed nieuws was er ook voor het Nederlandse 
smaldeel in de top-10: de IAA-Groep en zalmspeci-
alist Aviair. Ondanks een marginaal verlies van 
0,7% wist Aviair een plek op te schuiven naar 
positie 9 op de lijst, terwijl IAA zich qua volume de 
morele winnaar van de IATA-kopgroep mocht 
noemen met een toename van de tonnage van 
37,3%. Het leverde de Nederlandse wholesaler/
expediteur plek 8 op de IATA-lijst op. Kanttekening 
daarbij is wel dat dit volume werd binnengehaald 
uit de activiteiten van drie zusterbedrijven binnen 
de groep: IAA Fresh, IAA BV en IAA ACC. Overigens 
waren diverse expediteurs, waaronder DHL GF, 
TNT, K+N en Penske meer dan één keer op de 
oorspronkele vervoerslijst van de IATA CASS 
vermeld. Om een goed overzicht te krijgen van de 
machtsverhoudingen in de vaderslandse lucht-
vrachtexpeditie zijn die volumes op de lijst 
samengevoegd. Alleen de cijfers van de zusterbe-
drijven Rhenus en Copex zijn apart vermeld. Het 
zelfde geldt voor DHL GF en DHL/Express. De 
reden daarvoor is dat deze bedrijven verschillende 
markten bedienen.
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lumelading en dat verklaart het sterke optreden van 
groente-specialisten zoals IDA Cargo en Blue Sky Car-
go, huisexpediteur van veilingbedrijf The Greenery, op 
de lijst. 
Het feit dat Panalpina zijn positie de laatste twee jaar 
heeft versterkt en nu de nummer 2 op de Nederlandse 
IATA-lijst is, heeft ook direct te maken met de recente 
acquisitie van de Zwitserse expediteur in de perisha-
ble-markt (bloemen) in Nederland en Kenia. Panalpina 
herhaalt eigenlijk het trucje van marktleider K+N, dat 
in het verleden via een serie van strategische acquisities 
op Schiphol, waaronder die van bloemenimporteur J. 
van de Put, een machtsfactor werd in de Nederlandse 

De IATA-top-100 wordt elk jaar door 
Nieuwsblad Transport samengesteld 
aan de hand van de vertrouwelijke 
marktgegevens. Het gaat daarbij 
eigenlijk om de totalen van het 
betalingsverkeer en de onderliggende 
exportvolumes tussen de expediteurs 
en de bij de luchtvaartorganisatie IATA 
aangesloten luchtvaartmaatschappijen.
Deze transacties worden beheerd door 
Cargo Account Settlement Systems 
(CASS) van IATA. Deze interne bank 
zorgt ervoor dat de airlines binnen de 
IATA om de twee weken hun vrachtpen-
ningen ontvangen van de bij de 
brancheorganisatie geregistreerde 
expediteurs. Wie niet over een bankga-
rantie beschikt en geen IATA-boekings-
nummer heeft, kan geen luchtvracht 
boeken bij de IATA-leden. Daardoor kent 
de sector nauwelijks wanbetalers of 
lange betalingstermijnen. Een ander 
gevolg van dit systeem is dat sommige 

expediteurs zonder IATA-nummer de 
zendingen onderbrengen bij marktpar-
tijen die daar wel over beschikken. Ook 
wholesalers krijgen zo een plekje op de 
lijst terwijl ze geen expediteur zijn. Zo’n 
partij is IAA, dat langzaam opgeklom-
men is naar de verdienstelijke achtste 
plek op de IATA-lijst. De vervoersgege-
vens die Nieuwsblad Transport elk jaar 
rond mei/juni krijgt toegespeeld, zijn 
dus de meest actuele jaaroverzichten 
voor de Nederlandse luchtvrachtmarkt 
op exportgebied. Die cijfers zijn niet 
altijd feilloos. Soms zijn betaalde 
transacties of boekingsnummers van 
agenten niet meegenomen. Of zijn 
ladingdelen onder een sub-IATA-num-
mer verdwenen. Vaak gaat het om een 
wijziging van een IATA-nummer, 
waardoor een agent ook weleens 
plotseling uit de overzichten verdwijnt, 
of zijn de vrachtboekingen onderge-
bracht bij een zusterbedrijf in een ander 

land zoals Duitsland. Dan is geboekte 
lading niet zichtbaar in de Nederlandse 
IATA-statistieken. Ook worden door de 
IATA soms nog achterhaalde merkna-
men gebruikt. Zo was de geboekte 
lading van Damco jarenlang te vinden 
onder de naam van moederholding 
APM en hanteerde de IATA voor de 
vrachtboekingen van Blue Sky Cargo 
lange tijd de naam Disselkoen. Nieuws-

blad Transport heeft de IATA in het 
verleden op die omissies aangesproken, 
maar de luchtvaartorganisatie heeft 
zelden iets gedaan met deze kritiek. 
Zij wijst er op dat het bij de IATA-export-
cijfers om vertrouwelijke vervoers-
informatie gaat die niet gepubliceerd 
mag worden. Indien een bedrijf zich 
alsnog tekortgedaan voelt door de hier 
gepubliceerde IATA-lijst dient het dan 
ook vooral aan te kloppen bij de 
luchtvaart organisatie en haar CASS -
divisie.

IATA-cijfers: lakmoesproef maar ook niet geheel feilloos

LEES VERDER OP PAGINA 12 

luchtvrachtmarkt. Dat zorgde er onder meer voor dat 
DHL Global Forwarding (GF), dat zich nog steeds ver 
houdt van deze kilomarkt maar lange tijd marktleider 
was in de Nederlandse luchtvrachtmarkt, is gezakt naar 
een derde plek. 
De Duitse expediteur lijkt zich via de eigen inkoop van 
vrachtcapaciteit via zusterbedrijf Starbroker ook meer 
en meer van de vrachtdraaischijf Schiphol te distantië-
ren. Onder meer verscheept het veel vrachtzendingen 
via Brussels Airport. Dat zorgt er mede voor dat het ex-
portvolume van DHL GF als enige partij in de top-10 
vorig jaar een afname liet zien van 5,44% terwijl de 
markt met ruim 15% groeide. 

Stabilisatie 
sleutelwoord 
in expeditietop

K+N blijft oppermachtig 
op vrachtmarkt Schiphol. 

hol dendert door 



12 NIEUWSBLAD TRANSPORT 14-20 JUNI 2018Dossier

I SN’ T I T TI ME
SUPPLY CHAI NS
WERE SMART AS
WELL AS SI MPLE?

Companies often view air transport as a

necessity that’s just a part of the business

process. However, Air Freight Logistics can

also be seen as an opportunity to enter

new markets. Yusen Logistics can help you

analyze new methods and make a name for

yourself in markets you had never even

dreamed about.

I NSI GHT I NTO ACTI ON

Yusen Logistics (Benelux) BV

Tel : 08855 22200

Email : info@bnl.yusen-logistics.com

Koolhovenlaan 100
 

1119 NH Schiphol-Rijk
 

020-7670575
 
 

www.kootprofessionals.nl

Voor al uw logistiek office 
personeel in regio Schiphol

WWW.OLDENBURGERFRITOM.NL 

ROAD TRANSPORT | AIR FREIGHT | OCEAN FREIGHT |  

INTERMODAL | WAREHOUSING | VAL | LOGISTIC SOLUTIONS 

VEENDAM (NL) | EMMEN (NL) | SCHIPHOL-RIJK (NL) |  

TATABANYA (HU) | CARAVAGGIO (IT) 

 1 K+N  104.740.937 98.428.718 6.312.219 6,41% 122.155.641

 2 Panalpina  40.792.083 37.268.366 3.523.717 9,45% 67.849.549

 3 DHL Global  35.075.166 37.091.081 -2.015.914 -5,44% 56.087.734

 4 Rhenus  29.028.184 26.885.244 2.142.939 7,97% 46.777.974

 5 Schenker   25.484.743 22.215.229 3.269.514 14,72% 37.164.346

 6 Expeditors  24.296.080 21.544.937 2.751.142 12,77% 39.203.707

 7 UPS SCS  22.165.829 20.072.563 2.093.265 10,43% 31.849.031

 8 IAA-groep   19.412.173 14.135.121 5.277.052 37,33% 28.907.237

 9 Aviair   12.804.361 12.892.834 -88.472 -0,69% 11.986.621

 10 Apex  12.521.935 4.912.587 7.609.348 154,89% 10.823.240

 11 Hellmann  12.482.669 11.784.059 698.610 5,93% 17.990.801

 12 FedEx/TNT  11.935.112 11.876.957 58.154 0,49% 18.045.837

 13 Copex Air  11.697.104 10.501.466 1.195.638 11,39% 20.603.505

 14 DSV  11.382.419 14.171.567 -2.789.148 -19,68% 20.801.246

 15 Ceva  11.015.941 11.131.634 -115.692 -1,04% 16.663.867

 16 Geodis  10.876.577 12.519.197 -1.642.620 -13,12% 16.865.753

 17 IDA Cargo  10.568.938 10.492.069 76.869 0,73% 10.628.740

 18 Fast Forward  10.565.513 7.143.430 3.422.082 47,91% 15.097.282

 19 Penske  8.597.249 4.684.065 3.913.184 83,54% 7.998.799

 20 DHL Express/EAT  7.477.758 6.001.046 1.476.712 24,61% 12.804.824

 21 VCK  7.015.345 6.471.086 544.258 8,41% 14.081.275

 22 Damco  6.241.334 6.177.924 63.410 1,03% 7.001.914

 23 Nippon Express  6.170.674 5.456.751 713.922 13,08% 11.630.129

 24 Kintetsu  5.370.928 4.286.497 1.084.430 25,30% 8.721.645

 25 Nedairfreight  4.495.852 4.328.358 167.494 3,87% 5.742.550

 26 Blue Sky Cargo  4.328.015 4.442.887 -114.871 -2,59% 5.151.682

 27 Cargo Holland  4.199.353 3.334.068 865.285 25,95% 6.308.174

 28 CH Robinson  4.058.086 3.024.250 1.033.836 34,18% 6.285.346

 29 Best Global  4.024.912 3.872.704 152.207 3,93% 7.467.213

 30 Bolleré  3.928.651 3.331.548 597.102 17,92% 10.862.513

 31 Aramex  3.676.144 3.509.777 166.367 4,74% 6.384.865

 32 BDP  3.634.458 2.040.909 1.593.549 78,08% 4.726.008

 33 ML Milestone  3.547.545 2.633.071 914.473 34,73% 6.146.473

 34 Neutral Freight  3.484.047 2.041.070 1.442.976 70,70% 7.340.083

 35 Yusen  3.468.456 3.909.961 -441.504 -11,29% 9.051.095

 36 Agility  3.370.697 4.626.720 -1.256.023 -27,15% 6.323.334

 37 Jas Forwarding  3.270.116 6.763.388 -3.493.271 -51,65% 5.317.008

 38 Gefco  2.831.992 2.070.267 761.724 36,79% 6.340.740

 39 FedEx Trade  2.764.407 1.785.448 978.959 54,83% 4.102.912

 40 Savino   2.419.748 1.893.168 526.579 27,81% 6.044.109

 41 KDS Cargo  2.336.577 1.840.463 496.114 26,96% 3.884.721

 42 Lift Freight  2.335.444 2.008.490 326.953 16,28% 3.989.244

 43 Rotra Air  2.313.640 2.973.879 -660.238 -22,20% 3.508.833

 44 Cavalier  2.281.762 1.738.957 542.804 31,21% 3.957.365

 45 Senator  2.211.962 284.170 1.927.792 678,39% 3.292.883

 46 Crane Worldwide  2.178.038 1.512.630 665.407 43,99% 4.080.394

 47 Cargo Masters   2.154.219 1.000.668 1.153.551 115,28% 3.458.656

 48 Saco Groupair  2.148.317 1.624.998 523.319 32,20% 4.183.908

 49 Toll Global  2.101.897 1.306.651 795.246 60,86% 3.445.995

 50 Chartair  2.057.487 1.809.863 247.623 13,68% 2.616.891

 51 Zoologistics  2.000.754 1.540.614 460.140 29,87% 6.712.216

TOP-100 IATA
EXPEDITEUR KLIM/ KILO’S  KILO’S VERSCHIL VERSCHIL  OMZET IN 2017
 DAAL 2017 2016  IN %  IN €

Specialist in time critical shipments
If we can’t do it, no one can!

www.speedlink.aero24/7     023 5650175

13NIEUWSBLAD TRANSPORT 14-20 JUNI 2018 IATA

Fokkerweg 300
1438 AN Oude Meer, The Netherlands
Phone: +31 (0) 20 348 0070
Fax: +31 (0) 20 348 4890
www.nnrnl.com

GLOBAL LOGISTICS NETHERLANDS BV

www.airmenzies.com
Working only with forwarders and agents since 1976

A FORWARDERS LOGISTICS PARTNER

AIR FREIGHT 
Export Import Cross Trade

EXPRESS 
D2D service with tracking

NEUTRALITY GUARANTEED
On every shipment

27 GLOBAL OFFICES 
EU: AMS FRA LHR MAN

EXCELLENCE IN 
 Operational standards & customer service

 +31 (0) 20 4059630 – spotratesams@airmenzies.com

 52 VOC Logistics  1.983.463 nieuw - - 1.818.934

 53 Altrex  1.963.104 740.344 1.222.760 165,16% 2.596.142

 54 Gelders Air  1.930.530 1.653.713 276.816 16,74% 3.836.452

 55 RBG Logistics  1.840.033 1.452.528 387.505 26,68% 1.739.741

 56 Wold Asia  1.813.937 731.354 1.082.583 148,02% 3.037.340

 57 Ziegler  1.721.199 724.192 997.007 137,67% 2.296.651
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ISN’T  IT  T IME
SUPPLY CHAINS
WERE SMART AS
WELL AS S IMPLE?

Companies often view air transport as a
necessity that’s just a part of the business
process. However, Air Freight Logistics can
also be seen as an opportunity to enter
new markets. Yusen Logistics can help you
analyze new methods and make a name for
yourself in markets you had never even
dreamed about.

INSIGHT INTO ACTION

Yusen Logistics (Benelux) BV

Tel : 08855 22200
Email : info@bnl.yusen-logistics.com

Koolhovenlaan 100
 

1119 NH Schiphol-Rijk
 

020-7670575
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VEENDAM (NL) | EMMEN (NL) | SCHIPHOL-RIJK (NL) |  

TATABANYA (HU) | CARAVAGGIO (IT) 

 1 K+N  104.740.937 98.428.718 6.312.219 6,41% 122.155.641

 2 Panalpina  40.792.083 37.268.366 3.523.717 9,45% 67.849.549

 3 DHL Global  35.075.166 37.091.081 -2.015.914 -5,44% 56.087.734

 4 Rhenus  29.028.184 26.885.244 2.142.939 7,97% 46.777.974

 5 Schenker   25.484.743 22.215.229 3.269.514 14,72% 37.164.346

 6 Expeditors  24.296.080 21.544.937 2.751.142 12,77% 39.203.707

 7 UPS SCS  22.165.829 20.072.563 2.093.265 10,43% 31.849.031

 8 IAA-groep   19.412.173 14.135.121 5.277.052 37,33% 28.907.237

 9 Aviair   12.804.361 12.892.834 -88.472 -0,69% 11.986.621

 10 Apex  12.521.935 4.912.587 7.609.348 154,89% 10.823.240

 11 Hellmann  12.482.669 11.784.059 698.610 5,93% 17.990.801

 12 FedEx/TNT  11.935.112 11.876.957 58.154 0,49% 18.045.837

 13 Copex Air  11.697.104 10.501.466 1.195.638 11,39% 20.603.505

 14 DSV  11.382.419 14.171.567 -2.789.148 -19,68% 20.801.246

 15 Ceva  11.015.941 11.131.634 -115.692 -1,04% 16.663.867

 16 Geodis  10.876.577 12.519.197 -1.642.620 -13,12% 16.865.753

 17 IDA Cargo  10.568.938 10.492.069 76.869 0,73% 10.628.740

 18 Fast Forward  10.565.513 7.143.430 3.422.082 47,91% 15.097.282

 19 Penske  8.597.249 4.684.065 3.913.184 83,54% 7.998.799

 20 DHL Express/EAT  7.477.758 6.001.046 1.476.712 24,61% 12.804.824

 21 VCK  7.015.345 6.471.086 544.258 8,41% 14.081.275

 22 Damco  6.241.334 6.177.924 63.410 1,03% 7.001.914

 23 Nippon Express  6.170.674 5.456.751 713.922 13,08% 11.630.129

 24 Kintetsu  5.370.928 4.286.497 1.084.430 25,30% 8.721.645

 25 Nedairfreight  4.495.852 4.328.358 167.494 3,87% 5.742.550

 26 Blue Sky Cargo  4.328.015 4.442.887 -114.871 -2,59% 5.151.682

 27 Cargo Holland  4.199.353 3.334.068 865.285 25,95% 6.308.174

 28 CH Robinson  4.058.086 3.024.250 1.033.836 34,18% 6.285.346

 29 Best Global  4.024.912 3.872.704 152.207 3,93% 7.467.213

 30 Bolleré  3.928.651 3.331.548 597.102 17,92% 10.862.513

 31 Aramex  3.676.144 3.509.777 166.367 4,74% 6.384.865

 32 BDP  3.634.458 2.040.909 1.593.549 78,08% 4.726.008

 33 ML Milestone  3.547.545 2.633.071 914.473 34,73% 6.146.473

 34 Neutral Freight  3.484.047 2.041.070 1.442.976 70,70% 7.340.083

 35 Yusen  3.468.456 3.909.961 -441.504 -11,29% 9.051.095

 36 Agility  3.370.697 4.626.720 -1.256.023 -27,15% 6.323.334

 37 Jas Forwarding  3.270.116 6.763.388 -3.493.271 -51,65% 5.317.008

 38 Gefco  2.831.992 2.070.267 761.724 36,79% 6.340.740

 39 FedEx Trade  2.764.407 1.785.448 978.959 54,83% 4.102.912

 40 Savino   2.419.748 1.893.168 526.579 27,81% 6.044.109

 41 KDS Cargo  2.336.577 1.840.463 496.114 26,96% 3.884.721

 42 Lift Freight  2.335.444 2.008.490 326.953 16,28% 3.989.244

 43 Rotra Air  2.313.640 2.973.879 -660.238 -22,20% 3.508.833

 44 Cavalier  2.281.762 1.738.957 542.804 31,21% 3.957.365

 45 Senator  2.211.962 284.170 1.927.792 678,39% 3.292.883

 46 Crane Worldwide  2.178.038 1.512.630 665.407 43,99% 4.080.394

 47 Cargo Masters   2.154.219 1.000.668 1.153.551 115,28% 3.458.656

 48 Saco Groupair  2.148.317 1.624.998 523.319 32,20% 4.183.908

 49 Toll Global  2.101.897 1.306.651 795.246 60,86% 3.445.995

 50 Chartair  2.057.487 1.809.863 247.623 13,68% 2.616.891

 51 Zoologistics  2.000.754 1.540.614 460.140 29,87% 6.712.216
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Specialist in time critical shipments
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 60 E.C.S Livestock  1.636.349 1.742.202 -105.852 -6,08% 5.206.613

 61 A. Hartrodt  1.613.899 1.218.839 395.059 32,41% 2.430.489

 62 Aircargo NL  1.581.556 1.314.644 266.911 20,30% 2.473.558

 63 Share Vabix  1.524.691 1.175.099 349.592 29,75% 2.765.752

 64 BTS  1.489.307 1.777.009 -287.701 -16,19% 2.224.875

 65 Cyberfreight  1.463.236 1.444.650 18.585 1,29% 2.763.013

 66 Merzario  1.331.284 1.134.178 197.106 17,38% 2.243.531

 67 Fracht   1.306.150 1.529.569 -223.419 -14,61% 2.286.633

 68 AML  1.269.185 1.260.785 8.399 0,67% 1.713.347

 69 Avialink  1.262.981 nieuw - - 1.203.795

 70 Blue Crown  1.179.684 1.056.296 123.388 11,68% 2.570.985

 71 Kerry   1.159.910 1.457.507 -297.596 -20,42% 1.601.641

 72 Neele-Vat  1.144.409 1.168.874 -24.464 -2,09% 2.002.338

 73 NNR Global  1.076.449 1.036.418 40.031 3,86% 1.546.900

 74 Air Menzies  1.064.371 256.083 808.287 315,63% 2.467.691

 75 Logwin  1.052.834 786.996 265.838 33,78% 1.679.846

 76 Vantec  1.040.079 933.450 106.628 11,42% 2.164.558

 58 Dachser  1.694.460 1.341.876 352.583 26,28% 2.806.030

 77 Broekman 

 78 Cargo King 

 79 A.F.S.  

 80 Cargo Partner 

 81 Rulewave 

 82 National Air 

 83 Mainfreight 

 84 Unique Logistics 

 85 Logfret 

 86 LSK Cargo 

 87 Quick Cargo 

 88 Cargo Regency 

 89 Speedlink 

 90 Braanker 

 91 Fox Global 

 92 Spare cargo 

 93 Falcon 

 94 Allport  

 95 Hollandia 

 96 Rotterdam Air 

 97 Morrison 

 98 Speedmark 

 99 MOL 

 100  Malenstein Air  

 1.007.117 976.356 30761 3,15% 1.664.670

 999.488 729.669 269819 36,98% 1.348.352

 996.105 753.906 242.198 32,13% 1.807.870

 905.478 1.038.564 -133.086 -12,81% 1.584.050

 870.127 485.106 385.021 79,37% 1.734.222

 855.052 1.668.743 -813.690 -48,76% 1.417.900

 850.193 742.883 107309 14,45% 1.829.654

 827.657 629.649 198007 31,45% 1.194.487

 817.607 548.453 269.153 49,08% 1.318.485

 804.375 1.481.587 -677.212 -45,71% 677.990

 800.697 839.352 -38.654 -4,61% 1.379.961

 797.862 177.498 620.364 349,50% 969.137 

 777.696 857.390 -79.693 -9,29% 1.221.351

 773.272 475.193 298.079 62,73% 1.072.948

 764.325 nieuw - - 763.828

 751.262 703.493 47.769 6,79% 1.411.915

 736.026 618.124 117.902 19,07% 2.050.915 

 733.777 599.651 134.125 22,37% 1.462.631

 733.467 668.733 64.734 9,68% 1.293.964

 728.184 578.515 149.669 25,87% 1.660.288

 725.648 726.910 -1.262 -0,17% 1.373.529

 719.166 736.557 -17.391 -2,36% 1.179.088

 718.858 719.510 -652 -0,09% 1.408.870

 676.285 674.004 2.280 0,34% 1.610.305

EXPEDITEUR KLIM/ KILO’S  KILO’S VERSCHIL VERSCHIL  OMZET IN 2017
 

Gelijk Gestegen Gedaald Nieuwkomer

 59 Remiro Freight  1.639.283 1.328.059 311.224 23,43% 2.809.761

12 NIEUWSBLAD TRANSPORT 14-20 JUNI 2018Dossier

ISN’T  IT  T IME
SUPPLY CHAINS
WERE SMART AS
WELL AS S IMPLE?

Companies often view air transport as a
necessity that’s just a part of the business
process. However, Air Freight Logistics can
also be seen as an opportunity to enter
new markets. Yusen Logistics can help you
analyze new methods and make a name for
yourself in markets you had never even
dreamed about.

INSIGHT INTO ACTION

Yusen Logistics (Benelux) BV

Tel : 08855 22200
Email : info@bnl.yusen-logistics.com

Koolhovenlaan 100
 

1119 NH Schiphol-Rijk
 

020-7670575
 
 

www.kootprofessionals.nl

Voor al uw logistiek o�ce 
personeel in regio Schiphol

WWW.OLDENBURGERFRITOM.NL 

ROAD TRANSPORT | AIR FREIGHT | OCEAN FREIGHT |  

INTERMODAL | WAREHOUSING | VAL | LOGISTIC SOLUTIONS 

VEENDAM (NL) | EMMEN (NL) | SCHIPHOL-RIJK (NL) |  

TATABANYA (HU) | CARAVAGGIO (IT) 

 1 K+N  104.740.937 98.428.718 6.312.219 6,41% 122.155.641

 2 Panalpina  40.792.083 37.268.366 3.523.717 9,45% 67.849.549

 3 DHL Global  35.075.166 37.091.081 -2.015.914 -5,44% 56.087.734

 4 Rhenus  29.028.184 26.885.244 2.142.939 7,97% 46.777.974

 5 Schenker   25.484.743 22.215.229 3.269.514 14,72% 37.164.346

 6 Expeditors  24.296.080 21.544.937 2.751.142 12,77% 39.203.707

 7 UPS SCS  22.165.829 20.072.563 2.093.265 10,43% 31.849.031

 8 IAA-groep   19.412.173 14.135.121 5.277.052 37,33% 28.907.237

 9 Aviair   12.804.361 12.892.834 -88.472 -0,69% 11.986.621

 10 Apex  12.521.935 4.912.587 7.609.348 154,89% 10.823.240

 11 Hellmann  12.482.669 11.784.059 698.610 5,93% 17.990.801

 12 FedEx/TNT  11.935.112 11.876.957 58.154 0,49% 18.045.837

 13 Copex Air  11.697.104 10.501.466 1.195.638 11,39% 20.603.505

 14 DSV  11.382.419 14.171.567 -2.789.148 -19,68% 20.801.246

 15 Ceva  11.015.941 11.131.634 -115.692 -1,04% 16.663.867

 16 Geodis  10.876.577 12.519.197 -1.642.620 -13,12% 16.865.753

 17 IDA Cargo  10.568.938 10.492.069 76.869 0,73% 10.628.740

 18 Fast Forward  10.565.513 7.143.430 3.422.082 47,91% 15.097.282

 19 Penske  8.597.249 4.684.065 3.913.184 83,54% 7.998.799

 20 DHL Express/EAT  7.477.758 6.001.046 1.476.712 24,61% 12.804.824

 21 VCK  7.015.345 6.471.086 544.258 8,41% 14.081.275

 22 Damco  6.241.334 6.177.924 63.410 1,03% 7.001.914

 23 Nippon Express  6.170.674 5.456.751 713.922 13,08% 11.630.129

 24 Kintetsu  5.370.928 4.286.497 1.084.430 25,30% 8.721.645

 25 Nedairfreight  4.495.852 4.328.358 167.494 3,87% 5.742.550

 26 Blue Sky Cargo  4.328.015 4.442.887 -114.871 -2,59% 5.151.682

 27 Cargo Holland  4.199.353 3.334.068 865.285 25,95% 6.308.174

 28 CH Robinson  4.058.086 3.024.250 1.033.836 34,18% 6.285.346

 29 Best Global  4.024.912 3.872.704 152.207 3,93% 7.467.213

 30 Bolleré  3.928.651 3.331.548 597.102 17,92% 10.862.513

 31 Aramex  3.676.144 3.509.777 166.367 4,74% 6.384.865

 32 BDP  3.634.458 2.040.909 1.593.549 78,08% 4.726.008

 33 ML Milestone  3.547.545 2.633.071 914.473 34,73% 6.146.473

 34 Neutral Freight  3.484.047 2.041.070 1.442.976 70,70% 7.340.083

 35 Yusen  3.468.456 3.909.961 -441.504 -11,29% 9.051.095

 36 Agility  3.370.697 4.626.720 -1.256.023 -27,15% 6.323.334

 37 Jas Forwarding  3.270.116 6.763.388 -3.493.271 -51,65% 5.317.008

 38 Gefco  2.831.992 2.070.267 761.724 36,79% 6.340.740

 39 FedEx Trade  2.764.407 1.785.448 978.959 54,83% 4.102.912

 40 Savino   2.419.748 1.893.168 526.579 27,81% 6.044.109

 41 KDS Cargo  2.336.577 1.840.463 496.114 26,96% 3.884.721

 42 Lift Freight  2.335.444 2.008.490 326.953 16,28% 3.989.244

 43 Rotra Air  2.313.640 2.973.879 -660.238 -22,20% 3.508.833

 44 Cavalier  2.281.762 1.738.957 542.804 31,21% 3.957.365

 45 Senator  2.211.962 284.170 1.927.792 678,39% 3.292.883

 46 Crane Worldwide  2.178.038 1.512.630 665.407 43,99% 4.080.394

 47 Cargo Masters   2.154.219 1.000.668 1.153.551 115,28% 3.458.656

 48 Saco Groupair  2.148.317 1.624.998 523.319 32,20% 4.183.908

 49 Toll Global  2.101.897 1.306.651 795.246 60,86% 3.445.995

 50 Chartair  2.057.487 1.809.863 247.623 13,68% 2.616.891

 51 Zoologistics  2.000.754 1.540.614 460.140 29,87% 6.712.216

TOP-100 IATA
EXPEDITEUR KLIM/ KILO’S  KILO’S VERSCHIL VERSCHIL  OMZET IN 2017
 

Specialist in time critical shipments

www.speedlink.aero24/7     023 5650175
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Fokkerweg 300
1438 AN Oude Meer, The Netherlands
Phone: +31 (0) 20 348 0070
Fax: +31 (0) 20 348 4890
www.nnrnl.com

GLOBAL LOGISTICS NETHERLANDS BV

www.airmenzies.com
Working only with forwarders and agents since 1976

A FORWARDERS LOGISTICS PARTNER

AIR FREIGHT 
Export Import Cross Trade

EXPRESS 
D2D service with tracking

NEUTRALITY GUARANTEED
On every shipment

27 GLOBAL OFFICES 
EU: AMS FRA LHR MAN

EXCELLENCE IN 
 Operational standards & customer service

 +31 (0) 20 4059630 – spotratesams@airmenzies.com

 52 VOC Logistics  1.983.463 nieuw - - 1.818.934

 53 Altrex  1.963.104 740.344 1.222.760 165,16% 2.596.142

 54 Gelders Air  1.930.530 1.653.713 276.816 16,74% 3.836.452

 55 RBG Logistics  1.840.033 1.452.528 387.505 26,68% 1.739.741

 56 Wold Asia  1.813.937 731.354 1.082.583 148,02% 3.037.340

 57 Ziegler  1.721.199 724.192 997.007 137,67% 2.296.651

 58 Remiro Freight  1.639.283 1.328.059 311.224 23,43% 2.809.761

 59 E.C.S Livestock  1.636.349 1.742.202 -105.852 -6,08% 5.206.613

 60 A. Hartrodt  1.613.899 1.218.839 395.059 32,41% 2.430.489

 61 Aircargo NL  1.581.556 1.314.644 266.911 20,30% 2.473.558

 62 Share Vabix  1.524.691 1.175.099 349.592 29,75% 2.765.752

 63 BTS  1.489.307 1.777.009 -287.701 -16,19% 2.224.875

 64 Cyberfreight  1.463.236 1.444.650 18.585 1,29% 2.763.013

 65 Merzario  1.331.284 1.134.178 197.106 17,38% 2.243.531

 66 Fracht   1.306.150 1.529.569 -223.419 -14,61% 2.286.633

 67 AML  1.269.185 1.260.785 8.399 0,67% 1.713.347

 68 Avialink  1.262.981 nieuw - - 1.203.795

 69 Blue Crown  1.179.684 1.056.296 123.388 11,68% 2.570.985

 70 Kerry   1.159.910 1.457.507 -297.596 -20,42% 1.601.641

 71 Neele-Vat  1.144.409 1.168.874 -24.464 -2,09% 2.002.338

 72 NNR Global  1.076.449 1.036.418 40.031 3,86% 1.546.900

 73 Air Menzies  1.064.371 256.083 808.287 315,63% 2.467.691

 73 Logwin  1.052.834 786.996 265.838 33,78% 1.679.846

 74 Vantec  1.040.079 933.450 106.628 11,42% 2.164.558

 75 Dachser  1.694.460 1.341.876 352.583 26,28% 2.806.030

 76 Broekman  1.007.117 976.356 30761 3,15% 1.664.670

 77 Cargo King  999.488 729.669 269819 36,98% 1.348.352

 78 A.F.S.   996.105 753.906 242.198 32,13% 1.807.870

 79 Cargo Partner  905.478 1.038.564 -133.086 -12,81% 1.584.050

 80 Rulewave  870.127 485.106 385.021 79,37% 1.734.222

 81 National Air  855.052 1.668.743 -813.690 -48,76% 1.417.900

 82 Mainfreight  850.193 742.883 107309 14,45% 1.829.654

 83 Unique Logistics  827.657 629.649 198007 31,45% 1.194.487

 84 Logfret  817.607 548.453 269.153 49,08% 1.318.485

 85 LSK Cargo  804.375 1.481.587 -677.212 -45,71% 677.990

 86 Quick Cargo  800.697 839.352 -38.654 -4,61% 1.379.961

 87 Cargo Regency  797.862 177.498 620.364 349,50% 969.137 

 88 Speedlink  777.696 857.390 -79.693 -9,29% 1.221.351

 89 Braanker  773.272 475.193 298.079 62,73% 1.072.948

 90 Fox Global  764.325 nieuw - - 763.828

 91 Spare cargo  751.262 703.493 47.769 6,79% 1.411.915

 92 Falcon  736.026 618.124 117.902 19,07% 2.050.915 

 93 Allport   733.777 599.651 134.125 22,37% 1.462.631

 94 Hollandia  733.467 668.733 64.734 9,68% 1.293.964

 95 Rotterdam Air  728.184 578.515 149.669 25,87% 1.660.288

 96 Morrison  725.648 726.910 -1.262 -0,17% 1.373.529

 97 Speedmark  719.166 736.557 -17.391 -2,36% 1.179.088

 98 MOL  718.858 719.510 -652 -0,09% 1.408.870

 99 Malenstein Air   676.285 674.004 2.280 0,34% 1.610.305

 100 Rohlig Aircargo  661.966 621.843 40.122 6,45% 1.224.602

  TOTAAL  642.396.307 557.199.174 85.197.133 15,29% 983.252.605

EXPEDITEUR KLIM/ KILO’S  KILO’S VERSCHIL VERSCHIL  OMZET IN 2017
 DAAL 2017 2016  IN %  IN €

Gelijk Gestegen Gedaald Nieuwkomer

12 NIEUWSBLAD TRANSPORT 14-20 JUNI 2018Dossier

I SN’ T I T TI ME
SUPPLY CHAI NS
WERE SMART AS
WELL AS SI MPLE?

Companies often view air transport as a

necessity that’s just a part of the business

process. However, Air Freight Logistics can

also be seen as an opportunity to enter

new markets. Yusen Logistics can help you

analyze new methods and make a name for

yourself in markets you had never even

dreamed about.

I NSI GHT I NTO ACTI ON

Yusen Logistics (Benelux) BV

Tel : 08855 22200

Email : info@bnl.yusen-logistics.com

Koolhovenlaan 100
 

1119 NH Schiphol-Rijk
 

020-7670575
 
 

www.kootprofessionals.nl

Voor al uw logistiek office 
personeel in regio Schiphol

WWW.OLDENBURGERFRITOM.NL 

ROAD TRANSPORT | AIR FREIGHT | OCEAN FREIGHT |  

INTERMODAL | WAREHOUSING | VAL | LOGISTIC SOLUTIONS 

VEENDAM (NL) | EMMEN (NL) | SCHIPHOL-RIJK (NL) |  

TATABANYA (HU) | CARAVAGGIO (IT) 

 1 K+N  104.740.937 98.428.718 6.312.219 6,41% 122.155.641

 2 Panalpina  40.792.083 37.268.366 3.523.717 9,45% 67.849.549

 3 DHL Global  35.075.166 37.091.081 -2.015.914 -5,44% 56.087.734

 4 Rhenus  29.028.184 26.885.244 2.142.939 7,97% 46.777.974

 5 Schenker   25.484.743 22.215.229 3.269.514 14,72% 37.164.346

 6 Expeditors  24.296.080 21.544.937 2.751.142 12,77% 39.203.707

 7 UPS SCS  22.165.829 20.072.563 2.093.265 10,43% 31.849.031

 8 IAA-groep   19.412.173 14.135.121 5.277.052 37,33% 28.907.237

 9 Aviair   12.804.361 12.892.834 -88.472 -0,69% 11.986.621

 10 Apex  12.521.935 4.912.587 7.609.348 154,89% 10.823.240

 11 Hellmann  12.482.669 11.784.059 698.610 5,93% 17.990.801

 12 FedEx/TNT  11.935.112 11.876.957 58.154 0,49% 18.045.837

 13 Copex Air  11.697.104 10.501.466 1.195.638 11,39% 20.603.505

 14 DSV  11.382.419 14.171.567 -2.789.148 -19,68% 20.801.246

 15 Ceva  11.015.941 11.131.634 -115.692 -1,04% 16.663.867

 16 Geodis  10.876.577 12.519.197 -1.642.620 -13,12% 16.865.753

 17 IDA Cargo  10.568.938 10.492.069 76.869 0,73% 10.628.740

 18 Fast Forward  10.565.513 7.143.430 3.422.082 47,91% 15.097.282

 19 Penske  8.597.249 4.684.065 3.913.184 83,54% 7.998.799

 20 DHL Express/EAT  7.477.758 6.001.046 1.476.712 24,61% 12.804.824

 21 VCK  7.015.345 6.471.086 544.258 8,41% 14.081.275

 22 Damco  6.241.334 6.177.924 63.410 1,03% 7.001.914

 23 Nippon Express  6.170.674 5.456.751 713.922 13,08% 11.630.129

 24 Kintetsu  5.370.928 4.286.497 1.084.430 25,30% 8.721.645

 25 Nedairfreight  4.495.852 4.328.358 167.494 3,87% 5.742.550

 26 Blue Sky Cargo  4.328.015 4.442.887 -114.871 -2,59% 5.151.682

 27 Cargo Holland  4.199.353 3.334.068 865.285 25,95% 6.308.174

 28 CH Robinson  4.058.086 3.024.250 1.033.836 34,18% 6.285.346

 29 Best Global  4.024.912 3.872.704 152.207 3,93% 7.467.213

 30 Bolleré  3.928.651 3.331.548 597.102 17,92% 10.862.513

 31 Aramex  3.676.144 3.509.777 166.367 4,74% 6.384.865

 32 BDP  3.634.458 2.040.909 1.593.549 78,08% 4.726.008

 33 ML Milestone  3.547.545 2.633.071 914.473 34,73% 6.146.473

 34 Neutral Freight  3.484.047 2.041.070 1.442.976 70,70% 7.340.083

 35 Yusen  3.468.456 3.909.961 -441.504 -11,29% 9.051.095

 36 Agility  3.370.697 4.626.720 -1.256.023 -27,15% 6.323.334

 37 Jas Forwarding  3.270.116 6.763.388 -3.493.271 -51,65% 5.317.008

 38 Gefco  2.831.992 2.070.267 761.724 36,79% 6.340.740

 39 FedEx Trade  2.764.407 1.785.448 978.959 54,83% 4.102.912

 40 Savino   2.419.748 1.893.168 526.579 27,81% 6.044.109

 41 KDS Cargo  2.336.577 1.840.463 496.114 26,96% 3.884.721

 42 Lift Freight  2.335.444 2.008.490 326.953 16,28% 3.989.244

 43 Rotra Air  2.313.640 2.973.879 -660.238 -22,20% 3.508.833

 44 Cavalier  2.281.762 1.738.957 542.804 31,21% 3.957.365

 45 Senator  2.211.962 284.170 1.927.792 678,39% 3.292.883

 46 Crane Worldwide  2.178.038 1.512.630 665.407 43,99% 4.080.394

 47 Cargo Masters   2.154.219 1.000.668 1.153.551 115,28% 3.458.656

 48 Saco Groupair  2.148.317 1.624.998 523.319 32,20% 4.183.908

 49 Toll Global  2.101.897 1.306.651 795.246 60,86% 3.445.995

 50 Chartair  2.057.487 1.809.863 247.623 13,68% 2.616.891

 51 Zoologistics  2.000.754 1.540.614 460.140 29,87% 6.712.216

TOP-100 IATA
EXPEDITEUR KLIM/ KILO’S  KILO’S VERSCHIL VERSCHIL  OMZET IN 2017
 DAAL 2017 2016  IN %  IN €

Specialist in time critical shipments
If we can’t do it, no one can!

www.speedlink.aero24/7     023 5650175
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Fokkerweg 300
1438 AN Oude Meer, The Netherlands
Phone: +31 (0) 20 348 0070
Fax: +31 (0) 20 348 4890
www.nnrnl.com

GLOBAL LOGISTICS NETHERLANDS BV

www.airmenzies.com
Working only with forwarders and agents since 1976

A FORWARDERS LOGISTICS PARTNER

AIR FREIGHT 
Export Import Cross Trade

EXPRESS 
D2D service with tracking

NEUTRALITY GUARANTEED
On every shipment

27 GLOBAL OFFICES 
EU: AMS FRA LHR MAN

EXCELLENCE IN 
 Operational standards & customer service

 +31 (0) 20 4059630 – spotratesams@airmenzies.com

 52 VOC Logistics  1.983.463 nieuw - - 1.818.934

 53 Altrex  1.963.104 740.344 1.222.760 165,16% 2.596.142

 54 Gelders Air  1.930.530 1.653.713 276.816 16,74% 3.836.452

 55 RBG Logistics  1.840.033 1.452.528 387.505 26,68% 1.739.741

 56 Wold Asia  1.813.937 731.354 1.082.583 148,02% 3.037.340

 57 Ziegler  1.721.199 724.192 997.007 137,67% 2.296.651

12 NIEUWSBLAD TRANSPORT 14-20 JUNI 2018Dossier

ISN’T  IT  T IME
SUPPLY CHAINS
WERE SMART AS
WELL AS S IMPLE?

Companies often view air transport as a
necessity that’s just a part of the business
process. However, Air Freight Logistics can
also be seen as an opportunity to enter
new markets. Yusen Logistics can help you
analyze new methods and make a name for
yourself in markets you had never even
dreamed about.

INSIGHT INTO ACTION

Yusen Logistics (Benelux) BV

Tel : 08855 22200
Email : info@bnl.yusen-logistics.com

Koolhovenlaan 100
 

1119 NH Schiphol-Rijk
 

020-7670575
 
 

www.kootprofessionals.nl

Voor al uw logistiek o�ce 
personeel in regio Schiphol

WWW.OLDENBURGERFRITOM.NL 

ROAD TRANSPORT | AIR FREIGHT | OCEAN FREIGHT |  

INTERMODAL | WAREHOUSING | VAL | LOGISTIC SOLUTIONS 

VEENDAM (NL) | EMMEN (NL) | SCHIPHOL-RIJK (NL) |  

TATABANYA (HU) | CARAVAGGIO (IT) 

 1 K+N  104.740.937 98.428.718 6.312.219 6,41% 122.155.641

 2 Panalpina  40.792.083 37.268.366 3.523.717 9,45% 67.849.549

 3 DHL Global  35.075.166 37.091.081 -2.015.914 -5,44% 56.087.734

 4 Rhenus  29.028.184 26.885.244 2.142.939 7,97% 46.777.974

 5 Schenker   25.484.743 22.215.229 3.269.514 14,72% 37.164.346

 6 Expeditors  24.296.080 21.544.937 2.751.142 12,77% 39.203.707

 7 UPS SCS  22.165.829 20.072.563 2.093.265 10,43% 31.849.031

 8 IAA-groep   19.412.173 14.135.121 5.277.052 37,33% 28.907.237

 9 Aviair   12.804.361 12.892.834 -88.472 -0,69% 11.986.621

 10 Apex  12.521.935 4.912.587 7.609.348 154,89% 10.823.240

 11 Hellmann  12.482.669 11.784.059 698.610 5,93% 17.990.801

 12 FedEx/TNT  11.935.112 11.876.957 58.154 0,49% 18.045.837

 13 Copex Air  11.697.104 10.501.466 1.195.638 11,39% 20.603.505

 14 DSV  11.382.419 14.171.567 -2.789.148 -19,68% 20.801.246

 15 Ceva  11.015.941 11.131.634 -115.692 -1,04% 16.663.867

 16 Geodis  10.876.577 12.519.197 -1.642.620 -13,12% 16.865.753

 17 IDA Cargo  10.568.938 10.492.069 76.869 0,73% 10.628.740

 18 Fast Forward  10.565.513 7.143.430 3.422.082 47,91% 15.097.282

 19 Penske  8.597.249 4.684.065 3.913.184 83,54% 7.998.799

 20 DHL Express/EAT  7.477.758 6.001.046 1.476.712 24,61% 12.804.824

 21 VCK  7.015.345 6.471.086 544.258 8,41% 14.081.275

 22 Damco  6.241.334 6.177.924 63.410 1,03% 7.001.914

 23 Nippon Express  6.170.674 5.456.751 713.922 13,08% 11.630.129

 24 Kintetsu  5.370.928 4.286.497 1.084.430 25,30% 8.721.645

 25 Nedairfreight  4.495.852 4.328.358 167.494 3,87% 5.742.550

 26 Blue Sky Cargo  4.328.015 4.442.887 -114.871 -2,59% 5.151.682

 27 Cargo Holland  4.199.353 3.334.068 865.285 25,95% 6.308.174

 28 CH Robinson  4.058.086 3.024.250 1.033.836 34,18% 6.285.346

 29 Best Global  4.024.912 3.872.704 152.207 3,93% 7.467.213

 30 Bolleré  3.928.651 3.331.548 597.102 17,92% 10.862.513

 31 Aramex  3.676.144 3.509.777 166.367 4,74% 6.384.865

 32 BDP  3.634.458 2.040.909 1.593.549 78,08% 4.726.008

 33 ML Milestone  3.547.545 2.633.071 914.473 34,73% 6.146.473

 34 Neutral Freight  3.484.047 2.041.070 1.442.976 70,70% 7.340.083

 35 Yusen  3.468.456 3.909.961 -441.504 -11,29% 9.051.095

 36 Agility  3.370.697 4.626.720 -1.256.023 -27,15% 6.323.334

 37 Jas Forwarding  3.270.116 6.763.388 -3.493.271 -51,65% 5.317.008

 38 Gefco  2.831.992 2.070.267 761.724 36,79% 6.340.740

 39 FedEx Trade  2.764.407 1.785.448 978.959 54,83% 4.102.912

 40 Savino   2.419.748 1.893.168 526.579 27,81% 6.044.109

 41 KDS Cargo  2.336.577 1.840.463 496.114 26,96% 3.884.721

 42 Lift Freight  2.335.444 2.008.490 326.953 16,28% 3.989.244

 43 Rotra Air  2.313.640 2.973.879 -660.238 -22,20% 3.508.833

 44 Cavalier  2.281.762 1.738.957 542.804 31,21% 3.957.365

 45 Senator  2.211.962 284.170 1.927.792 678,39% 3.292.883

 46 Crane Worldwide  2.178.038 1.512.630 665.407 43,99% 4.080.394

 47 Cargo Masters   2.154.219 1.000.668 1.153.551 115,28% 3.458.656

 48 Saco Groupair  2.148.317 1.624.998 523.319 32,20% 4.183.908

 49 Toll Global  2.101.897 1.306.651 795.246 60,86% 3.445.995

 50 Chartair  2.057.487 1.809.863 247.623 13,68% 2.616.891

 51 Zoologistics  2.000.754 1.540.614 460.140 29,87% 6.712.216

TOP-100 IATA
EXPEDITEUR KLIM/ KILO’S  KILO’S VERSCHIL VERSCHIL  OMZET IN 2017
 

Specialist in time critical shipments

www.speedlink.aero24/7     023 5650175

 60 E.C.S Livestock  1.636.349 1.742.202 -105.852 -6,08% 5.206.613

 61 A. Hartrodt  1.613.899 1.218.839 395.059 32,41% 2.430.489

 62 Aircargo NL  1.581.556 1.314.644 266.911 20,30% 2.473.558

 63 Share Vabix  1.524.691 1.175.099 349.592 29,75% 2.765.752

 64 BTS  1.489.307 1.777.009 -287.701 -16,19% 2.224.875

 65 Cyberfreight  1.463.236 1.444.650 18.585 1,29% 2.763.013

 66 Merzario  1.331.284 1.134.178 197.106 17,38% 2.243.531

 67 Fracht   1.306.150 1.529.569 -223.419 -14,61% 2.286.633

 68 AML  1.269.185 1.260.785 8.399 0,67% 1.713.347

 69 Avialink  1.262.981 nieuw - - 1.203.795

 70 Blue Crown  1.179.684 1.056.296 123.388 11,68% 2.570.985

 71 Kerry   1.159.910 1.457.507 -297.596 -20,42% 1.601.641

 72 Neele-Vat  1.144.409 1.168.874 -24.464 -2,09% 2.002.338

 73 NNR Global  1.076.449 1.036.418 40.031 3,86% 1.546.900

 74 Air Menzies  1.064.371 256.083 808.287 315,63% 2.467.691

 75 Logwin  1.052.834 786.996 265.838 33,78% 1.679.846

 76 Vantec  1.040.079 933.450 106.628 11,42% 2.164.558

 58 Dachser  1.694.460 1.341.876 352.583 26,28% 2.806.030

 77 Broekman 

 78 Cargo King 

 79 A.F.S.  

 80 Cargo Partner 

 81 Rulewave 

 82 National Air 

 83 Mainfreight 

 84 Unique Logistics 

 85 Logfret 

 86 LSK Cargo 

 87 Quick Cargo 

 88 Cargo Regency 

 89 Speedlink 

 90 Braanker 

 91 Fox Global 

 92 Spare cargo 

 93 Falcon 

 94 Allport  

 95 Hollandia 

 96 Rotterdam Air 

 97 Morrison 

 98 Speedmark 

 99 MOL 

 100  Malenstein Air  

 1.007.117 976.356 30761 3,15% 1.664.670

 999.488 729.669 269819 36,98% 1.348.352

 996.105 753.906 242.198 32,13% 1.807.870

 905.478 1.038.564 -133.086 -12,81% 1.584.050

 870.127 485.106 385.021 79,37% 1.734.222

 855.052 1.668.743 -813.690 -48,76% 1.417.900

 850.193 742.883 107309 14,45% 1.829.654

 827.657 629.649 198007 31,45% 1.194.487

 817.607 548.453 269.153 49,08% 1.318.485

 804.375 1.481.587 -677.212 -45,71% 677.990

 800.697 839.352 -38.654 -4,61% 1.379.961

 797.862 177.498 620.364 349,50% 969.137 

 777.696 857.390 -79.693 -9,29% 1.221.351

 773.272 475.193 298.079 62,73% 1.072.948

 764.325 nieuw - - 763.828

 751.262 703.493 47.769 6,79% 1.411.915

 736.026 618.124 117.902 19,07% 2.050.915 

 733.777 599.651 134.125 22,37% 1.462.631

 733.467 668.733 64.734 9,68% 1.293.964

 728.184 578.515 149.669 25,87% 1.660.288

 725.648 726.910 -1.262 -0,17% 1.373.529

 719.166 736.557 -17.391 -2,36% 1.179.088

 718.858 719.510 -652 -0,09% 1.408.870

 676.285 674.004 2.280 0,34% 1.610.305

EXPEDITEUR KLIM/ KILO’S  KILO’S VERSCHIL VERSCHIL  OMZET IN 2017
 

Gelijk Gestegen Gedaald Nieuwkomer

 59 Remiro Freight  1.639.283 1.328.059 311.224 23,43% 2.809.761

12 NIEUWSBLAD TRANSPORT 14-20 JUNI 2018Dossier

ISN’T  IT  T IME
SUPPLY CHAINS
WERE SMART AS
WELL AS S IMPLE?

Companies often view air transport as a
necessity that’s just a part of the business
process. However, Air Freight Logistics can
also be seen as an opportunity to enter
new markets. Yusen Logistics can help you
analyze new methods and make a name for
yourself in markets you had never even
dreamed about.

INSIGHT INTO ACTION

Yusen Logistics (Benelux) BV

Tel : 08855 22200
Email : info@bnl.yusen-logistics.com

Koolhovenlaan 100
 

1119 NH Schiphol-Rijk
 

020-7670575
 
 

www.kootprofessionals.nl

Voor al uw logistiek o�ce 
personeel in regio Schiphol

WWW.OLDENBURGERFRITOM.NL 

ROAD TRANSPORT | AIR FREIGHT | OCEAN FREIGHT |  

INTERMODAL | WAREHOUSING | VAL | LOGISTIC SOLUTIONS 

VEENDAM (NL) | EMMEN (NL) | SCHIPHOL-RIJK (NL) |  

TATABANYA (HU) | CARAVAGGIO (IT) 

 1 K+N  104.740.937 98.428.718 6.312.219 6,41% 122.155.641

 2 Panalpina  40.792.083 37.268.366 3.523.717 9,45% 67.849.549

 3 DHL Global  35.075.166 37.091.081 -2.015.914 -5,44% 56.087.734

 4 Rhenus  29.028.184 26.885.244 2.142.939 7,97% 46.777.974

 5 Schenker   25.484.743 22.215.229 3.269.514 14,72% 37.164.346

 6 Expeditors  24.296.080 21.544.937 2.751.142 12,77% 39.203.707

 7 UPS SCS  22.165.829 20.072.563 2.093.265 10,43% 31.849.031

 8 IAA-groep   19.412.173 14.135.121 5.277.052 37,33% 28.907.237

 9 Aviair   12.804.361 12.892.834 -88.472 -0,69% 11.986.621

 10 Apex  12.521.935 4.912.587 7.609.348 154,89% 10.823.240

 11 Hellmann  12.482.669 11.784.059 698.610 5,93% 17.990.801

 12 FedEx/TNT  11.935.112 11.876.957 58.154 0,49% 18.045.837

 13 Copex Air  11.697.104 10.501.466 1.195.638 11,39% 20.603.505

 14 DSV  11.382.419 14.171.567 -2.789.148 -19,68% 20.801.246

 15 Ceva  11.015.941 11.131.634 -115.692 -1,04% 16.663.867

 16 Geodis  10.876.577 12.519.197 -1.642.620 -13,12% 16.865.753

 17 IDA Cargo  10.568.938 10.492.069 76.869 0,73% 10.628.740

 18 Fast Forward  10.565.513 7.143.430 3.422.082 47,91% 15.097.282

 19 Penske  8.597.249 4.684.065 3.913.184 83,54% 7.998.799

 20 DHL Express/EAT  7.477.758 6.001.046 1.476.712 24,61% 12.804.824

 21 VCK  7.015.345 6.471.086 544.258 8,41% 14.081.275

 22 Damco  6.241.334 6.177.924 63.410 1,03% 7.001.914

 23 Nippon Express  6.170.674 5.456.751 713.922 13,08% 11.630.129

 24 Kintetsu  5.370.928 4.286.497 1.084.430 25,30% 8.721.645

 25 Nedairfreight  4.495.852 4.328.358 167.494 3,87% 5.742.550

 26 Blue Sky Cargo  4.328.015 4.442.887 -114.871 -2,59% 5.151.682

 27 Cargo Holland  4.199.353 3.334.068 865.285 25,95% 6.308.174

 28 CH Robinson  4.058.086 3.024.250 1.033.836 34,18% 6.285.346

 29 Best Global  4.024.912 3.872.704 152.207 3,93% 7.467.213

 30 Bolleré  3.928.651 3.331.548 597.102 17,92% 10.862.513

 31 Aramex  3.676.144 3.509.777 166.367 4,74% 6.384.865

 32 BDP  3.634.458 2.040.909 1.593.549 78,08% 4.726.008

 33 ML Milestone  3.547.545 2.633.071 914.473 34,73% 6.146.473

 34 Neutral Freight  3.484.047 2.041.070 1.442.976 70,70% 7.340.083

 35 Yusen  3.468.456 3.909.961 -441.504 -11,29% 9.051.095

 36 Agility  3.370.697 4.626.720 -1.256.023 -27,15% 6.323.334

 37 Jas Forwarding  3.270.116 6.763.388 -3.493.271 -51,65% 5.317.008

 38 Gefco  2.831.992 2.070.267 761.724 36,79% 6.340.740

 39 FedEx Trade  2.764.407 1.785.448 978.959 54,83% 4.102.912

 40 Savino   2.419.748 1.893.168 526.579 27,81% 6.044.109

 41 KDS Cargo  2.336.577 1.840.463 496.114 26,96% 3.884.721

 42 Lift Freight  2.335.444 2.008.490 326.953 16,28% 3.989.244

 43 Rotra Air  2.313.640 2.973.879 -660.238 -22,20% 3.508.833

 44 Cavalier  2.281.762 1.738.957 542.804 31,21% 3.957.365

 45 Senator  2.211.962 284.170 1.927.792 678,39% 3.292.883

 46 Crane Worldwide  2.178.038 1.512.630 665.407 43,99% 4.080.394

 47 Cargo Masters   2.154.219 1.000.668 1.153.551 115,28% 3.458.656

 48 Saco Groupair  2.148.317 1.624.998 523.319 32,20% 4.183.908

 49 Toll Global  2.101.897 1.306.651 795.246 60,86% 3.445.995

 50 Chartair  2.057.487 1.809.863 247.623 13,68% 2.616.891

 51 Zoologistics  2.000.754 1.540.614 460.140 29,87% 6.712.216

TOP-100 IATA
EXPEDITEUR KLIM/ KILO’S  KILO’S VERSCHIL VERSCHIL  OMZET IN 2017
 

Specialist in time critical shipments

www.speedlink.aero24/7     023 5650175
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Fokkerweg 300
1438 AN Oude Meer, The Netherlands
Phone: +31 (0) 20 348 0070
Fax: +31 (0) 20 348 4890
www.nnrnl.com

GLOBAL LOGISTICS NETHERLANDS BV

www.airmenzies.com
Working only with forwarders and agents since 1976

A FORWARDERS LOGISTICS PARTNER

AIR FREIGHT 
Export Import Cross Trade

EXPRESS 
D2D service with tracking

NEUTRALITY GUARANTEED
On every shipment

27 GLOBAL OFFICES 
EU: AMS FRA LHR MAN

EXCELLENCE IN 
 Operational standards & customer service

 +31 (0) 20 4059630 – spotratesams@airmenzies.com

 52 VOC Logistics  1.983.463 nieuw - - 1.818.934

 53 Altrex  1.963.104 740.344 1.222.760 165,16% 2.596.142

 54 Gelders Air  1.930.530 1.653.713 276.816 16,74% 3.836.452

 55 RBG Logistics  1.840.033 1.452.528 387.505 26,68% 1.739.741

 56 Wold Asia  1.813.937 731.354 1.082.583 148,02% 3.037.340

 57 Ziegler  1.721.199 724.192 997.007 137,67% 2.296.651
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ISN’T  IT  T IME
SUPPLY CHAINS
WERE SMART AS
WELL AS S IMPLE?

Companies often view air transport as a
necessity that’s just a part of the business
process. However, Air Freight Logistics can
also be seen as an opportunity to enter
new markets. Yusen Logistics can help you
analyze new methods and make a name for
yourself in markets you had never even
dreamed about.

INSIGHT INTO ACTION

Yusen Logistics (Benelux) BV

Tel : 08855 22200
Email : info@bnl.yusen-logistics.com

Koolhovenlaan 100
 

1119 NH Schiphol-Rijk
 

020-7670575
 
 

www.kootprofessionals.nl

Voor al uw logistiek o�ce 
personeel in regio Schiphol

WWW.OLDENBURGERFRITOM.NL 

ROAD TRANSPORT | AIR FREIGHT | OCEAN FREIGHT |  

INTERMODAL | WAREHOUSING | VAL | LOGISTIC SOLUTIONS 

VEENDAM (NL) | EMMEN (NL) | SCHIPHOL-RIJK (NL) |  

TATABANYA (HU) | CARAVAGGIO (IT) 

 1 K+N  104.740.937 98.428.718 6.312.219 6,41% 122.155.641

 2 Panalpina  40.792.083 37.268.366 3.523.717 9,45% 67.849.549

 3 DHL Global  35.075.166 37.091.081 -2.015.914 -5,44% 56.087.734

 4 Rhenus  29.028.184 26.885.244 2.142.939 7,97% 46.777.974

 5 Schenker   25.484.743 22.215.229 3.269.514 14,72% 37.164.346

 6 Expeditors  24.296.080 21.544.937 2.751.142 12,77% 39.203.707

 7 UPS SCS  22.165.829 20.072.563 2.093.265 10,43% 31.849.031

 8 IAA-groep   19.412.173 14.135.121 5.277.052 37,33% 28.907.237

 9 Aviair   12.804.361 12.892.834 -88.472 -0,69% 11.986.621

 10 Apex  12.521.935 4.912.587 7.609.348 154,89% 10.823.240

 11 Hellmann  12.482.669 11.784.059 698.610 5,93% 17.990.801

 12 FedEx/TNT  11.935.112 11.876.957 58.154 0,49% 18.045.837

 13 Copex Air  11.697.104 10.501.466 1.195.638 11,39% 20.603.505

 14 DSV  11.382.419 14.171.567 -2.789.148 -19,68% 20.801.246

 15 Ceva  11.015.941 11.131.634 -115.692 -1,04% 16.663.867

 16 Geodis  10.876.577 12.519.197 -1.642.620 -13,12% 16.865.753

 17 IDA Cargo  10.568.938 10.492.069 76.869 0,73% 10.628.740

 18 Fast Forward  10.565.513 7.143.430 3.422.082 47,91% 15.097.282

 19 Penske  8.597.249 4.684.065 3.913.184 83,54% 7.998.799

 20 DHL Express/EAT  7.477.758 6.001.046 1.476.712 24,61% 12.804.824

 21 VCK  7.015.345 6.471.086 544.258 8,41% 14.081.275

 22 Damco  6.241.334 6.177.924 63.410 1,03% 7.001.914

 23 Nippon Express  6.170.674 5.456.751 713.922 13,08% 11.630.129

 24 Kintetsu  5.370.928 4.286.497 1.084.430 25,30% 8.721.645

 25 Nedairfreight  4.495.852 4.328.358 167.494 3,87% 5.742.550

 26 Blue Sky Cargo  4.328.015 4.442.887 -114.871 -2,59% 5.151.682

 27 Cargo Holland  4.199.353 3.334.068 865.285 25,95% 6.308.174

 28 CH Robinson  4.058.086 3.024.250 1.033.836 34,18% 6.285.346

 29 Best Global  4.024.912 3.872.704 152.207 3,93% 7.467.213

 30 Bolleré  3.928.651 3.331.548 597.102 17,92% 10.862.513

 31 Aramex  3.676.144 3.509.777 166.367 4,74% 6.384.865

 32 BDP  3.634.458 2.040.909 1.593.549 78,08% 4.726.008

 33 ML Milestone  3.547.545 2.633.071 914.473 34,73% 6.146.473

 34 Neutral Freight  3.484.047 2.041.070 1.442.976 70,70% 7.340.083

 35 Yusen  3.468.456 3.909.961 -441.504 -11,29% 9.051.095

 36 Agility  3.370.697 4.626.720 -1.256.023 -27,15% 6.323.334

 37 Jas Forwarding  3.270.116 6.763.388 -3.493.271 -51,65% 5.317.008

 38 Gefco  2.831.992 2.070.267 761.724 36,79% 6.340.740

 39 FedEx Trade  2.764.407 1.785.448 978.959 54,83% 4.102.912

 40 Savino   2.419.748 1.893.168 526.579 27,81% 6.044.109

 41 KDS Cargo  2.336.577 1.840.463 496.114 26,96% 3.884.721

 42 Lift Freight  2.335.444 2.008.490 326.953 16,28% 3.989.244

 43 Rotra Air  2.313.640 2.973.879 -660.238 -22,20% 3.508.833

 44 Cavalier  2.281.762 1.738.957 542.804 31,21% 3.957.365

 45 Senator  2.211.962 284.170 1.927.792 678,39% 3.292.883

 46 Crane Worldwide  2.178.038 1.512.630 665.407 43,99% 4.080.394

 47 Cargo Masters   2.154.219 1.000.668 1.153.551 115,28% 3.458.656

 48 Saco Groupair  2.148.317 1.624.998 523.319 32,20% 4.183.908

 49 Toll Global  2.101.897 1.306.651 795.246 60,86% 3.445.995

 50 Chartair  2.057.487 1.809.863 247.623 13,68% 2.616.891

 51 Zoologistics  2.000.754 1.540.614 460.140 29,87% 6.712.216

TOP-100 IATA
EXPEDITEUR KLIM/ KILO’S  KILO’S VERSCHIL VERSCHIL  OMZET IN 2017
 

Specialist in time critical shipments

www.speedlink.aero24/7     023 5650175

 60 E.C.S Livestock  1.636.349 1.742.202 -105.852 -6,08% 5.206.613

 61 A. Hartrodt  1.613.899 1.218.839 395.059 32,41% 2.430.489

 62 Aircargo NL  1.581.556 1.314.644 266.911 20,30% 2.473.558

 63 Share Vabix  1.524.691 1.175.099 349.592 29,75% 2.765.752

 64 BTS  1.489.307 1.777.009 -287.701 -16,19% 2.224.875

 65 Cyberfreight  1.463.236 1.444.650 18.585 1,29% 2.763.013

 66 Merzario  1.331.284 1.134.178 197.106 17,38% 2.243.531

 67 Fracht   1.306.150 1.529.569 -223.419 -14,61% 2.286.633

 68 AML  1.269.185 1.260.785 8.399 0,67% 1.713.347

 69 Avialink  1.262.981 nieuw - - 1.203.795

 70 Blue Crown  1.179.684 1.056.296 123.388 11,68% 2.570.985

 71 Kerry   1.159.910 1.457.507 -297.596 -20,42% 1.601.641

 72 Neele-Vat  1.144.409 1.168.874 -24.464 -2,09% 2.002.338

 73 NNR Global  1.076.449 1.036.418 40.031 3,86% 1.546.900

 74 Air Menzies  1.064.371 256.083 808.287 315,63% 2.467.691

 75 Logwin  1.052.834 786.996 265.838 33,78% 1.679.846

 76 Vantec  1.040.079 933.450 106.628 11,42% 2.164.558

 58 Dachser  1.694.460 1.341.876 352.583 26,28% 2.806.030

 77 Broekman 

 78 Cargo King 

 79 A.F.S.  

 80 Cargo Partner 

 81 Rulewave 

 82 National Air 

 83 Mainfreight 

 84 Unique Logistics 

 85 Logfret 

 86 LSK Cargo 

 87 Quick Cargo 

 88 Cargo Regency 

 89 Speedlink 

 90 Braanker 

 91 Fox Global 

 92 Spare cargo 

 93 Falcon 

 94 Allport  

 95 Hollandia 

 96 Rotterdam Air 

 97 Morrison 

 98 Speedmark 

 99 MOL 

 100  Malenstein Air  

 1.007.117 976.356 30761 3,15% 1.664.670

 999.488 729.669 269819 36,98% 1.348.352

 996.105 753.906 242.198 32,13% 1.807.870

 905.478 1.038.564 -133.086 -12,81% 1.584.050

 870.127 485.106 385.021 79,37% 1.734.222

 855.052 1.668.743 -813.690 -48,76% 1.417.900

 850.193 742.883 107309 14,45% 1.829.654

 827.657 629.649 198007 31,45% 1.194.487

 817.607 548.453 269.153 49,08% 1.318.485

 804.375 1.481.587 -677.212 -45,71% 677.990

 800.697 839.352 -38.654 -4,61% 1.379.961

 797.862 177.498 620.364 349,50% 969.137 

 777.696 857.390 -79.693 -9,29% 1.221.351

 773.272 475.193 298.079 62,73% 1.072.948

 764.325 nieuw - - 763.828

 751.262 703.493 47.769 6,79% 1.411.915

 736.026 618.124 117.902 19,07% 2.050.915 

 733.777 599.651 134.125 22,37% 1.462.631

 733.467 668.733 64.734 9,68% 1.293.964

 728.184 578.515 149.669 25,87% 1.660.288

 725.648 726.910 -1.262 -0,17% 1.373.529

 719.166 736.557 -17.391 -2,36% 1.179.088

 718.858 719.510 -652 -0,09% 1.408.870

 676.285 674.004 2.280 0,34% 1.610.305

EXPEDITEUR KLIM/ KILO’S  KILO’S VERSCHIL VERSCHIL  OMZET IN 2017
 

Gelijk Gestegen Gedaald Nieuwkomer

 59 Remiro Freight  1.639.283 1.328.059 311.224 23,43% 2.809.761
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Companies often view air transport as a
necessity that’s just a part of the business
process. However, Air Freight Logistics can
also be seen as an opportunity to enter
new markets. Yusen Logistics can help you
analyze new methods and make a name for
yourself in markets you had never even
dreamed about.
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Voor al uw logistiek o�ce 
personeel in regio Schiphol

WWW.OLDENBURGERFRITOM.NL 

ROAD TRANSPORT | AIR FREIGHT | OCEAN FREIGHT |  

INTERMODAL | WAREHOUSING | VAL | LOGISTIC SOLUTIONS 

VEENDAM (NL) | EMMEN (NL) | SCHIPHOL-RIJK (NL) |  

TATABANYA (HU) | CARAVAGGIO (IT) 

 1 K+N  104.740.937 98.428.718 6.312.219 6,41% 122.155.641

 2 Panalpina  40.792.083 37.268.366 3.523.717 9,45% 67.849.549

 3 DHL Global  35.075.166 37.091.081 -2.015.914 -5,44% 56.087.734

 4 Rhenus  29.028.184 26.885.244 2.142.939 7,97% 46.777.974

 5 Schenker   25.484.743 22.215.229 3.269.514 14,72% 37.164.346

 6 Expeditors  24.296.080 21.544.937 2.751.142 12,77% 39.203.707

 7 UPS SCS  22.165.829 20.072.563 2.093.265 10,43% 31.849.031

 8 IAA-groep   19.412.173 14.135.121 5.277.052 37,33% 28.907.237

 9 Aviair   12.804.361 12.892.834 -88.472 -0,69% 11.986.621

 10 Apex  12.521.935 4.912.587 7.609.348 154,89% 10.823.240

 11 Hellmann  12.482.669 11.784.059 698.610 5,93% 17.990.801

 12 FedEx/TNT  11.935.112 11.876.957 58.154 0,49% 18.045.837

 13 Copex Air  11.697.104 10.501.466 1.195.638 11,39% 20.603.505

 14 DSV  11.382.419 14.171.567 -2.789.148 -19,68% 20.801.246

 15 Ceva  11.015.941 11.131.634 -115.692 -1,04% 16.663.867

 16 Geodis  10.876.577 12.519.197 -1.642.620 -13,12% 16.865.753

 17 IDA Cargo  10.568.938 10.492.069 76.869 0,73% 10.628.740

 18 Fast Forward  10.565.513 7.143.430 3.422.082 47,91% 15.097.282

 19 Penske  8.597.249 4.684.065 3.913.184 83,54% 7.998.799

 20 DHL Express/EAT  7.477.758 6.001.046 1.476.712 24,61% 12.804.824

 21 VCK  7.015.345 6.471.086 544.258 8,41% 14.081.275

 22 Damco  6.241.334 6.177.924 63.410 1,03% 7.001.914

 23 Nippon Express  6.170.674 5.456.751 713.922 13,08% 11.630.129

 24 Kintetsu  5.370.928 4.286.497 1.084.430 25,30% 8.721.645

 25 Nedairfreight  4.495.852 4.328.358 167.494 3,87% 5.742.550

 26 Blue Sky Cargo  4.328.015 4.442.887 -114.871 -2,59% 5.151.682

 27 Cargo Holland  4.199.353 3.334.068 865.285 25,95% 6.308.174

 28 CH Robinson  4.058.086 3.024.250 1.033.836 34,18% 6.285.346

 29 Best Global  4.024.912 3.872.704 152.207 3,93% 7.467.213

 30 Bolleré  3.928.651 3.331.548 597.102 17,92% 10.862.513

 31 Aramex  3.676.144 3.509.777 166.367 4,74% 6.384.865

 32 BDP  3.634.458 2.040.909 1.593.549 78,08% 4.726.008

 33 ML Milestone  3.547.545 2.633.071 914.473 34,73% 6.146.473

 34 Neutral Freight  3.484.047 2.041.070 1.442.976 70,70% 7.340.083

 35 Yusen  3.468.456 3.909.961 -441.504 -11,29% 9.051.095

 36 Agility  3.370.697 4.626.720 -1.256.023 -27,15% 6.323.334

 37 Jas Forwarding  3.270.116 6.763.388 -3.493.271 -51,65% 5.317.008

 38 Gefco  2.831.992 2.070.267 761.724 36,79% 6.340.740

 39 FedEx Trade  2.764.407 1.785.448 978.959 54,83% 4.102.912

 40 Savino   2.419.748 1.893.168 526.579 27,81% 6.044.109

 41 KDS Cargo  2.336.577 1.840.463 496.114 26,96% 3.884.721

 42 Lift Freight  2.335.444 2.008.490 326.953 16,28% 3.989.244

 43 Rotra Air  2.313.640 2.973.879 -660.238 -22,20% 3.508.833

 44 Cavalier  2.281.762 1.738.957 542.804 31,21% 3.957.365

 45 Senator  2.211.962 284.170 1.927.792 678,39% 3.292.883

 46 Crane Worldwide  2.178.038 1.512.630 665.407 43,99% 4.080.394

 47 Cargo Masters   2.154.219 1.000.668 1.153.551 115,28% 3.458.656

 48 Saco Groupair  2.148.317 1.624.998 523.319 32,20% 4.183.908

 49 Toll Global  2.101.897 1.306.651 795.246 60,86% 3.445.995

 50 Chartair  2.057.487 1.809.863 247.623 13,68% 2.616.891

 51 Zoologistics  2.000.754 1.540.614 460.140 29,87% 6.712.216

TOP-100 IATA
EXPEDITEUR KLIM/ KILO’S  KILO’S VERSCHIL VERSCHIL  OMZET IN 2017
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pen drie jaar toegelegd op het transport van pakketten 
op grote schaal voor de Chinese e-commerce-markt. 
Het grote pluspunt is daarbij dat Apex in de Chinese 
thuismarkt over een eigen besteldienst beschikt onder 
de merknaam ECMS.  Daarmee kan het bedrijf de inter-
nationale luchtvrachtexpeditie koppelen aan een koe-
riersnetwerk tot aan de deur van de afnemers, de zoge-
heten last mile. 

Penske 
In de top-10 van snelst groeiende expediteurs op Schip-
hol komt Apex niet verder dan een vierde plek. Koplo-
per is daar Senator International met een toename van 
678%, gevolgd door  Cargo Regency (350%) en Air Men-
zies (316%). Senator kwam daardoor sterk terug op de 
lijst dit jaar op plaats 45. Een jaar eerder haalde de lo-
gistiek dienstverlener met een volume van 284 ton niet 
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Dossier

Chinese kiloknaller 
steelt weer de show

Dat levert de logistieke dienstverlener 
een eervolle tiende plek op in de top 
van de Nederlandse IATA-lijst. Deze 
indrukwekkende stijging van het volu-
me staat een beetje haaks op het ge-
middelde vrachttarief dat Apex in 2017 

voor het vervoer van dit volume berekende. Met 86 eu-
rocent per kilo behoort dat tot de laagste op de IATA-
lijst en het leverde de Chinese expediteur ‘slechts’ een 
exportomzet op van 10,8 miljoen euro over 2017. Dat is 
vergelijkbaar met de IATA-omzet van Bolloré Logistics, 
dat op plaats 30 is terug te vinden. De Franse expedi-
teur ontving  voor het transport van een kilo lucht-
vracht 2,76 euro, ruim drie keer zo veel als Apex. De 
vraag is dan ook wat de Chinezen onder de streep heb-
ben overgehouden.  
Ook mondiaal is Apex de rijzende ster in de lucht- 

vrachtexpeditie. In 2016 kwam de expediteur binnen in 
de internationale top-25 op een 21ste plek. Vorig jaar 
was het bedrijf goed voor een tonnage van 320.000 ton 
ofwel een groei van 23%. Zelfs K+N, de grote kilovreter 
in de mondiale expeditietop, moest met een toename 
van 20% zijn meerdere erkennen in Apex.
Het Chinese luchtvrachtbedrijf staat nu wereldwijd op 
een 19de plek. Apex dankt zijn steile groei in de markt 
onder meer aan het op grote schaal verschepen van 
versproducten zoals blauwe bessen, kersen en zalm uit 
Zuid- en Noord-Amerika door de lucht naar de Chinese 
thuismarkt. De volumes stegen zo hard dat de expedi-
teur nu al B747-400F’s vanuit de VS chartert bij het 
Amerikaanse Kalitta Airways op onder meer de routes 
tussen Chicago en Wuhan Tianhe Airport in Centraal 
China. 
Behalve perishables heeft Apex Global zich de afgelo-

JOHN VERSLEIJEN

Het Chinese Apex Global meldde zich vorig jaar met een groei van bijna 600% (5000 ton) 

in de hoogste regionen van de Nederlandse luchtvrachtexpeditie. Dat was toen goed 

voor een 23ste plek. Dit jaar doet de logistieke nieuwkomer het nog eens dunnetjes over 

met een groei van 155% naar een exportvolume van 12.521 ton.  

WINNAARS
1 Senator 678,4%
2 Cargo Regency 349,5%
3 Air Menzies 315,6%
4 Altrex 165,2%
5 Apex 154,9%
6 World Asia 148%
7 Ziegler 137,7%
8 Cargo Masters 115,3%
9 Penske 83,5%
10 BDP 78%

VERLIEZERS 
1 Jas Forwarding -51,6%
2 National Air -48,8%
3 LSK Cargo -45,7%
4 Agility -27,1%
5 Rotra -22,2%
6 Kerry -20,4%
7 DSV -20%
8 BTS -16,2%
9 Fracht -14,6%
10 Geodis -13,2%
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Aanbod e-commerce komt 
gewoon op je af.

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

Rabelink Logistics heeft de Lean & 
Green Star ontvangen, onderdeel 
van een duurzaamheidsprogram-
ma met als doel vermindering van 
CO2-uitstoot. De concrete 
bedoeling van dit programma is 
om binnen vijf jaar de CO2-uit-
stoot met minimaal 20% terug te 
brengen. Rabelink is er echter in 
geslaagd om tussen 2009 en eind 
2014 een CO2-reductie van 54% 
per meter te behalen. De extra 
hoge vermindering van de 
uitstoot is onder meer behaald 
door de overstap van double naar 
triple stock-opleggers. 

Oegema Transport Dedemsvaart 
B.V. heeft voor de tweede keer 
een Volvo FM-trekker naar de 
twee miljoen gereden. Vorige keer 
betrof het een Volvo FM12, deze 
keer is het de beurt aan een 
trekker met 9-liter motor. De 
Volvo FM doet geen zwaar werk 

maar is al twaalf jaar wel bijna 
continu onderweg, zeven dagen 
en nachten per week. ’s Nachts 
bevoorraadt de truck DHL-depots 
in het hele land en komt dan 
terug naar de uitvalsbasis in 
Dedemsvaart. Overdag wordt 
vanuit de noordelijke provincies 
op Utrecht gereden. De auto is 
altijd vol, ofwel met postpakket-
ten, ofwel met retouren of lege 
rolcontainers. Het is vast, 
constant werk met behoorlijk veel 
stops. 

MBH Transport uit Barendrecht 
heeft het wagenpark onlangs fl ink 
uitgebreid. Er kwamen tien 
nieuwe DAF trucks bij, waardoor 
het eigen wagenpark met ruim 
een derde is gegroeid. Het 
transportbedrijf beschikt 
inmiddels over een gedegen 
netwerk van charters, waardoor 
het aantal trucks waarover het 
nog jonge familiebedrijf dagelijks 

de regie voert, is opgelopen tot 
circa 70. MBH is voornamelijk 
actief in containerwerk. De 
nieuwe trucks zijn DAF’s XF van 
het laatste type. Er werd in alle 
gevallen gekozen voor de Super 
Space Cab uitvoering en de 
vermogens verschillen van 480 tot 
530 pk. 

DAF groeit en bloeit bij Van Oers 
United in Ridderkerk, om in de 
terminologie te blijven van deze 
internationaal opererende 
leverancier en producent van 
verse groenten. Het bedrijf zet zes 
nieuwe DAF XF 450 FT 4x2 

trekkers in, die per jaar zo’n 
100.000 tot 125.000 kilometer 
zullen rijden. Bij Van Oers United 
is logistiek de ruggengraat in de 
bedrijfsvoering. Het bedrijf 
verzorgt het hele jaar rond de 
productie en levering van verse 
groenten. Naast de vele bewegin-
gen in Europa gaat het ook om 
een groot aantal transits vanuit 
Afrika, waar ook teeltlocaties zijn. 

Transportbedrijf Voets uit het 
Brabantse Eersel heeft twee Iveco 
Stralis LNG trucks in gebruik geno-
men. De aanschaf kwam tot 
stand in overleg met opdrachtge-
ver ABInbev. Het betreft twee 
Iveco Stralis trekkers AS440S40 
NP, met 400 pk, HI-WAY cabine en 
HI-TRONICS automatisch 
schakelende versnellingsbak. 
Voets streeft ernaar om de CO2-
uitstoot van het bedrijf tot 2025, 
fl ink te verlagen, met 25%. Op de 
trucks rijden meerdere chauff eurs 
die elkaar afwisselen. Per jaar 
zullen ze zo’n 240.000 kilometer 
gaan rijden. 

Koole Contractors in Vijfh uizen 
heeft geïnvesteerd in een nieuwe 
zwaartransportcombinatie. Het 
betreft een zeer compleet 
uitgeruste Volvo FH16 10x4 
trekker met 750 pk motorvermo-
gen en een zesassige (2 bed 4) 
dieplader. Het nieuwe multifunc-
tionele span zal in heel Europa 
worden ingezet voor alle voorko-
mende transporten. Bij de 
confi guratie van de combinatie is 
uitgegaan van een nuttig 
laadvermogen van 90 ton. 
Hiermee kunnen alle benodigde 
machines en benodigdheden, 
zoals kranen, graafmachines, 
chainpullers, power packs en 
ankers, naar de werklocaties 
worden vervoerd. Koole biedt 
diensten aan als industriële sloop 
en scheepsberging. 

Van der Heijden Transport uit 
Hapert breidt het warehouse uit. 
Daarom heeft het bedrijf geïnves-
teerd in een future-proof 
WMS-oplossing. De logistiek 
dienstverlener heeft onlangs het 
bestaande systeem vervangen 
door het WMS van Boltrics. 
Gebruikersgemak en real-time 
communicatie waren de belang-
rijke features. Medewerkers van 
Van der Heijden zijn niet langer 
gebonden aan hun desktop, maar 
kunnen inloggen op een laptop, 
tablet of smartphone. 

BEDRIJFSNIEUWS

Binding quotes.
Immediate booking.
Zero wait.

www.knfreightnet.com

www.kuehne-nagel.nl

eens de top-100. Opvallend is ook het sterke herstel van 
Altrex (165,2%),  Cargo Masters (115,3%) en Penske 
(83,5%). Voor Altrex zorgde het sterk gestegen lucht-
vrachtvolume voor een terreinwinst van bijna dertig 
posities naar plek 53. Penske, dat in 2016 al aan een for-
se opmars was begonnen, wist zich dit jaar op plaats 19 
te nestelen en behoort daarmee voor het eerst tot de 
top-20. Ook de prestaties van Ziegler (137,7%) zijn ver-
meldenswaardig. De Belgische expediteur maakte een 
sprong van plaats 88 naar positie 57. De vervoers-
prestatie van deze groep relatief kleine expediteurs op 
Schiphol laat zien dat deze mkb-bedrijven met veel ex-
peditiekennis ook een bijzonder goed 2017 achter de 
rug hebben. Daarmee lijkt er voor de nichespelers op 
Schiphol nog voldoende aanbod om een goede boter-
ham te verdienen op de luchthaven.
Tot de grote verliezers behoorde dit jaar vooral Jas For-
warding, dat ruim 50% van het exportvolume kwijtraak-
te. Ook voor het Schiphol-fi liaal van het Amerikaanse 

National Air was 2017 een slecht jaar. De daling is 
hoofdzakelijk toe te schrijven aan het feit dat zusterbe-
drijf en vrachtmaatschappij National in het verslagjaar 
de diensten deels moest staken tussen Miami en Schip-
hol na een juridisch confl ict met schuldeisers.  
Het volumeverlies van netwerkexpediteur DSV Air 
(-20%) op Schiphol lijkt grotendeels samen te hangen 
met het schonen van de klantenportefeuille voor ver-
liesgevende contracten, aangezien de omzet juist sterk 
steeg. Opvallend daarnaast is dat ook grote internatio-
nale spelers als Agility (-27,15%) en het Franse Geodis 
(-13,2%) in de Nederlandse markt aanzienlijk minder 
exportlading boekten. Geodis leverde daardoor vijf 
plekken in en komt nu op een 16de plek. Agility is ook 
op z’n retour en komt dit jaar met het gedaalde volume 
op plek 36 terecht, tegen plaats 25 in de editie van vorig 
jaar.  
Verder was er op de lijst wederom een afnemend vracht-
volume voor het familiebedrijf Rotra uit Doesburg. In 
2016 daalde dat met ruim 7% en in de meest recente 

versie kwam het volumeverlies uit op ruim 22%. Naast 
deze afname verrassen ook de tegenvallende vervoers-
cijfers bij het Chinese Kerry Logistics. Het bedrijf, dat 
internationaal toch bekendstaat als een partij die via ac-
quisities wil groeien in de luchtvrachtmarkt, zag het vo-
lume in Nederland met ruim 22% afnemen. Dat resul-
teerde in een anonieme zeventigste plek op de lijst, 
tegen plaats 55 een jaar geleden. 
De IATA-lijst over 2017 laat verder een groot aantal af-
vallers zien in de onderste regionen. Bleckmann Logis-
tics, vorig jaar een nieuwkomer op de lijst op plaats 70, 
is de meest prominente naam die niet meer voorkomt 
in de top-100. Ook Walker Logistics, ITG, Dimerco, In-
tervracht, Blue Water, Legero, Mission Freight en 
Hankyo zijn namen die uit de lijst zijn verdwenen. Dat 
verlies is vaak inherent aan de positie van deze bedrij-
ven aan het einde van het luchtvrachtpeloton. Het is 
daar elk jaar stuivertjewisselen met concurrerende par-
tijen om de laatste posities op de lijst. Soms kan daarbij 
het verlies van een grote klant of project het verschil 
uitmaken om tot de top-100 te behoren, blijkt uit voor-
gaande edities van de lijst.  

IAA-Groep
Nieuw op de lijst zijn dit jaar VOC Logistics (plek 52), 
Avialink (68) en Fox Global (90). De eerste twee bedrij-
ven zijn vrij recent, respectievelijk in 2015 en 2016 op-
gericht, en kennen een Chinese (VOC) en een Russi-
sche oprichter (Avialink) blijkens de Kamer van 
Koophandel. Daarbij is de entree van VOC naar de mid-
denmoot van de best indrukwekkend te noemen. 
De Nederlandse IAA-Groep timmert al enige tijd aan de 
weg en was met een achtste plek (in 2016 de negende) 
het eerste Nederlandse vrachtbedrijf in de top-100.  
Volgens directeur Tony van den Brande van IAA was het 
succes van de expediteur/wholesale-groep hoofdzake-
lijk toe te schrijven aan de sterke marktgroei en het feit 
dat zijn bedrijf veel lading uit omliggende landen aan-
trekt. ‘Ik heb echter het idee dat steeds meer bedrijven 
dat doen op Schiphol. We produceren natuurlijk weinig 
en beschikken over veel capaciteit op de luchthaven. 
Dat zorgt voor aantrekkelijke prijzen.’ Een andere fac-
tor achter de groei is volgens Van den Brande e-com-
merce. ‘Die lading verkoopt zich bijna zelf ’, zegt hij. 
‘Het komt gewoon op ons af.’ Het mindere aantal 
vrachtvluchten dat Schiphol door de vrachtstop dit jaar 
krijgt te verwerken, is volgens de IAA-directeur geen 
probleem. ‘Als er minder capaciteit is, stijgen gewoon 
de prijzen. Dat is een opsteker voor de airlines, want de 
vraag naar capaciteit houdt voorlopig wel aan.’
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PORT EVENT  Richard Griffi  ths relativeert hype rond de Zijderoute

Het loopt wel los met het gel

ROB MACKOR

Probeert China met zijn One Belt 
One Road-initiatief een dominan-
te positie op te bouwen in het 
goederenvervoer binnen zuide-
lijk Azië en vandaar naar Europa?
 
Velen zien het project als een doelbe-
wuste poging van Peking om een 
‘string of pearls’ te rijgen, een reeks 
draaischijven waarmee ‘de fabriek 
van de wereld’ het transport van en 
naar Europa naar zijn hand probeert 
te zetten. De Leidse emeritus hoog-
leraar international studies Richard 
Griffi  ths leek op het eerste gezicht 
met zijn boek Revitalizing the Silk 
Road (2017) een aanhanger van die 
stelling, maar volgens hem loopt het 
tot nu toe nogal los met de opkomst 
van ‘het gele gevaar’.
Tijdens het Port Event van Nieuws-
blad Transport wees hij erop dat 
Chinese bedrijven in de container-

Spoorvervoer kan het qua prijs
nooit winnen van het schip.

overslag in zuidelijk Azië verre van 
dominant zijn. De twee grootste 
Chinese spelers, de beide in Hong-
kong gevestigde Hutchison Ports en 
China Merchant Ports, komen sa-
men nog niet aan het marktaandeel 
van DP World uit de VAE. Zelfs de 

Sri Lanka Ports Authority, beheer-
der van onder meer Colombo, ver-
werkt meer containers dan een van 
de Chinese havenbeheerders.

Zijderoute
Ook relativeerde de Brit, die de 
Brexit overigens aangrijpt om de 

Nederlandse nationaliteit aan te 
nemen, de hype rond het spoor-
vervoer via de ‘Zijderoute’ tus-
sen China en Europa. ‘Ik heb nooit
beweerd dat de Chinezen spoor als 
een volwaardig alternatief zien voor 
de zeeroute tussen Azië en Europa. 

Daarvoor is het verschil in capaci-
teit eenvoudigweg veel te groot.’
Bovendien kan spoorvervoer het 
qua prijs volgens hem nooit winnen 
van het vervoer per schip. ‘Voor 
spoorvervoer bedraagt de prijs 
4.000 tot 5.000 dollar per contai-
ner. Voor zeevervoer is dat nu rond 

de 1.700 dollar, al schommelen die 
tarieven nogal. Dat betekent dat het 
spoor alleen interessant is voor be-
stemmingen die diep in het binnen-
land van China liggen en ver van de 
zeehavens verwijderd zijn.’
Daar komt nog bij dat het spoor-
vervoer volgens hem op dit mo-
ment zwaar wordt gesubsidieerd, 
tot wel 5.000 dollar per container. 
‘Als dat wegvalt, kan het ook zo 
maar over zijn’, aldus Griffi  ths, die 
zich op het Port Event bediende 
van een mengelmoes van Neder-
lands en Engels. Toch zou het vol-
gens de fl amboyante professor een 
vergissing zijn om het One Belt 
One Road niet serieus te nemen.
‘Die treinen komen nu eenmaal en 
er wordt hard gewerkt aan het mo-
derniseren van de infrastructuur. 
Dus daar liggen hoe dan ook kansen, 
ook voor Nederlandse bedrijven. 
Hoe dat moet? Je zou kunnen begin-
nen met mijn boek te lezen.’

NIEUWSBLAD TRANSPORT 14-20 JUNI 2018

Foto: canadianshipper.com
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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

Extra subsidie voor 1.250 
nieuwe chauff eurs!
Vakbonden en werkgevers 
in #transport en #logistiek 
stellen een extra subsidie 
beschikbaar voor de 
opleiding van 1.250 nieuwe 
vrachtwagenchauff eurs, via 
de SOOB. https://goo.gl/
mxbP59 @STLwerkt

Zwemmen en drukbevaren 
rivieren zoals de #Waal, 
gaan niet samen. Je kunt 
het met je leven bekopen. 
Dat kan nooit de opzet zijn 
van het mooie weer. 
#binnenvaart 
@AutenaMarine

TT Club: The Container 
Industry’s Future Report 
#PTIDaily @TT_Club SEE 
MORE: http://bit.ly/2Jv5ceY 
@PortTechnology 

Maakt jouw zoon of dochter 
volgend schooljaar een 
havo/vwo profi elwerkstuk: 
Inspireer hem/haar dan tot 
het kiezen van een maritiem 
onderwerp en deel te 
nemen aan de NISS 
Profi elwerkstukkenwed-
strijd! 
http://ow.ly/rK6830kreiU 
@MaritimeTechNL

#Platooning merkonafh an-
kelijk ziet levenslicht. Dat is 
het doel van het Ensemble 
consortium. De uitdagende 
reis begon begin juni met 
een startbijeenkomst in 
Eindhoven. #logistics 
#logistiek #transport 
#transportsector #freight-
audit @ControlPay

 Eén op de 16 Belgen heeft 
werk dankzij haven 
Antwerpen 

 CCT neemt Nedcargo 
Multimodal over

 ‘Pioneering Spirit’ begint 
aan meesterproef

 Ook Maersk en CMA CGM 
voeren noodbunkertoe-
slag in 

 Video: Schip van Yang 
Ming verliest 83 contai-
ners

 ILT beboet 15 
    transporteurs 

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 
vinden op
nieuwsbladtransport.nl

http://
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BART PALS

De eerste editie van de NT Port 
Startup Award is gewonnen door 
Tankcontainerfi nder.com. De trofee 
is vorige week uitgereikt tijdens het 
NT Port Event in Spijkenisse.
De vier genomineerden deden hun 
pitch voor de congresdeelnemers. 
De aanwezigen brachten vervol-
gens hun stem uit. Tankcontainer-
fi nder.com kreeg 40% van de 
stemmen, op de voet gevolgd door 
Cargosnap (34%). LEF en OndaVia 
kregen beiden 13% van de 
publieksstemmen.
Tankcontainerfi nder.com is zestien 
maanden geleden gelanceerd. ‘We 
tellen vijf medewerkers en zitten 
nu in de laatste ontwikkelfase. In 
september brengen we de 
betaalde versie uit’, zegt mede-op-
richter Jeroen Koppenaal, die de 
pitch voor zijn rekening nam.
Het platform brengt aanbieders 
en gebruikers van tankcontainers 
bij elkaar. Koppenaal: ‘Een lege 
tankcontainer verplaatsen is vaak 
zinloos, dat levert niets op. Boven-

dien staan ze lang leeg. Dat zou 
eigenlijk niet nodig moeten zijn. We 
willen die markt effi  ciënter maken 
via ons boekingssysteem.’
De innovatie werkt als volgt: een 
klant heeft een product dat hij wil 
verplaatsen via een tankcontainer. 
Dat betekent dat hij op een spe ci-
fi eke plaats en tijd een bepaalde 
capaciteit aan tankcontainers nodig 
heeft tegen een scherpe prijs.
‘Wij brengen vraag en aanbod bij 
elkaar. Eigenlijk zijn we een 
logistieke dealmaker’, vertelt 
Koppenaal. ‘Via smart data 
oplossingen kunnen we straks zelfs 
ook voorspellen waar en wanneer 
tankcontainers beschikbaar zijn en 
ze volgen via track and trace.’
De NT Port Startup Award is in het 
leven geroepen door Nieuwsblad 

Transport om innovaties van 
start-ups in de haven een extra 
podium te geven. Doelstelling is dat 
deze start-ups een zinvolle bijdrage 
leveren aan het ondernemerskli-
maat in de havens en daarbij 
concrete oplossingen bieden voor 
bestaande problemen. 

Tankcontainerfi nder.com 
wint eerste editie NT Port 
Startup Award

Professor Richard Griffiths. Foto: Marijke Klos
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BEWUST RIJDEN  Veiligste Chauff eur van 1600 deelnemers 

Koele Fries wint NK: 

ERIK STROOSMA

Het heet een merkonafhankelijk 
NK, maar is vooral een Vol-
vo-feestje. Van de tien fi nalisten 
van het NK Veiligste Chauff eur 
zijn er zeven Volvo-rijder. Zo ook 
winnaar Johannes Ritsma, die bij 
zijn werkgever switcht tussen dat 
merk en trucks van Scania. In de 
Helmondse hitte weet de Fries 
zijn hoofd koel te houden.
 
Op de Automotive Campus in Hel-
mond is zelfs het zwerfvuil in stijl. 
Op het parkeerterrein ligt een leeg 
zakje Autodrop. ‘Total Loss’ staat 
erop. Die kwalifi catie zullen de 
voertuigen van de fi nalisten van 
het eerste NK Veiligste Chauff eur 
niet snel krijgen. Althans, niet met 
hen als schadeveroorzakende par-
tij. Dat ze tot de veiligst rijdende 
vrachtwagenchauff eurs van Ne-
derland behoren, hebben de tien 
die zich plaatsten voor de eind-
strijd van zaterdag wel bewezen. 
Voor dit door TVM verzekeringen 
en Volvo Trucks Nederland geor-
ganiseerde kampioenschap meld-
den zich begin dit jaar ruim 1.600 
chauff eurs aan. Honderd daarvan 
bereikten via een online kennis-
test de halve fi nale. Daarin werden 
de deelnemers getest op hun vei-
ligheidskennis en reactievermo-
gen en moesten zij een videopitch 
verzorgen. De tien die zich daar 
het best doorheen sloegen, staan 
vandaag in de fi nale. De eindstrijd 
staat vooral in het teken van prak-
tijkoefeningen. En dat betekent 
een volle fi naledag voor de chauf-
feurs en vroeg uit de veren. Het 
programma begint om 8.15 uur en 
voor de meeste fi nalisten is 
Oost-Brabant niet direct naast de 
deur. ‘Om 3.19 uur schrok ik wak-
ker’, vertelt de in Surhuisterveen 
woonachtige Johannes Ritsma. 
‘Een minuut voor de wekker.’ 
 
Heer in het verkeer
De fi nale begint met een zoge-
noemde Behaviour Based Safety 
(BBS)-rijoefening van drie kwar-
tier. Samen met een instructeur 
leggen de chauff eurs een route af 
waarbij zij onder meer beoordeeld 
worden op defensief en anticipe-
rend rijgedrag, hun zit- en stuur-
houding en spiegelgebruik. Om 
10.00 uur verzamelt iedereen zich 
weer bij de tent, die het centrale 
punt vormt van de fi nale en op een 
stuk bestrating staat dat voor deze 
gelegenheid is omgedoopt in ‘NK-
plein’. De hele dag klinkt er Neder-
landstalige muziek uit het bij veel 

Binnen tien minuten zowel voor- als achteruit een slalomparcours afleggen met een starre drie-a

chauff eurs populaire piratengen-
re. In de ochtendzon is het goed 
toeven op de schaduwarme Auto-
motive Campus, maar bij het ver-
strijken van de uren loopt de tem-
peratuur fl ink op en is het zweten 
geblazen voor de chauff eurs en 
hun supporters. In de ochtend-
uren zijn dat er maar een handje-
vol. Later op de dag naar schatting 
rond de honderd. ‘Van sommige 
chauff eurs is niemand van hun be-
drijf aanwezig’, zegt director mar-
keting communication Charles 
Engelaar van Volvo Trucks met 
een mengeling van verbazing en 
ergernis. ‘Ongelofelijk. Met dit 
soort chauff eurs kun je als bedrijf 
juist goede sier maken. Naar je 
klanten toe, maar ook bij het wer-
ven van nieuwe chauff eurs. En ie-
dereen weet hoe moeilijk die mo-
menteel te vinden zijn.’ Terwijl hij 
dit vertelt, legt NK-ambassadrice 

en RTL-presentatrice Laurien 
Verstraten uit hoe de rest van het 
programma eruitziet. Dat bestaat 
uit vier onderdelen: een reactie- 
en ogentest, ruimte zoeken en 
draaien met een bakwagen op een 
binnenparcours vol obstakels, 
voor- en achteruit manoeuvreren 
met een trekker met oplegger op 
een krap buitenparcours en een 
interview met Verstraten over ver-
keersveiligheid. ‘Wat vond je het 
moeilijkste onderdeel’, vraagt zij 
aan chauff eur Hans Thijssen. ‘Ik 
denk dit’, antwoordt hij. Voor 
Nathaly Bol geldt dat niet. Als eni-
ge vrouw in het gezelschap trok ze 
de aandacht van de media en kreeg 
ze in de aanloop naar de fi nale veel 
interviewaanvragen. Voor die rol 
blijkt Bol geknipt; ze is een vlotte 
prater. Als Verstraten haar vraagt 
of ze nog veiligheidstips heeft, 
zegt ze: ‘Het klinkt misschien raar 

BREXIT EN HET WESTLAND
19 JUNI
Komen de tomaten en bloemen 
straks nog op tijd aan in Engeland? 
Vragen zoals deze, waar onderne-
mers antwoorden op willen, worden 
besproken op een speciale Brexit-in-
formatiebijeenkomst in Naaldwijk.
• dailyfresh-logistics.com  

NT MULTIMODAL EVENT
21 JUNI
Achterlandverbindingen, digitalise-
ring, schaalvergroting, volumes en 
kosten. Hoe hiermee om te gaan, 
welke ontwikkelingen zijn er gaan-
de en moet u samenwerking aan-
gaan of juist niet? U hoort het hier. 
• nieuwsbladtransport.nl/events 

HAVENCONGRES ZEELAND
22 JUNI
Het thema van de bijeenkomst is 
‘Grenzeloos Ondernemen’, een di-
recte verwijzing naar het feit dat de 
Nederlandse havens van Zeeland  
fuseerden met de Vlaamse haven 
van Gent.  
• nieuwsbladtransport.nl/events

PICKNICK HAVENHUIS 
ANTWERPEN
24 JUNI
Koffi  e uit Zuid-Amerika? Cacao uit 
West-Afrika? De haven van Antwer-
pen brengt de wereld op je picknick-
deken. Locatie: het Zaha Hadidplein. 
Inschrijven verplicht.  
• portofantwerp.com 

TRUCKSTAR FESTIVAL 
28 EN 29 JULI
Even alles vergeten, de dure diesel, 
de oneerlijke concurrentie en ander 
gedoe; tijdens het Truckstar Festival 
is het ieder jaar simpelweg genieten 
van de meer dan tweeduizend aan-
wezige trucks. 
• truckstar.nl 

AGENDA

RAOUL RAMAUTARSING, CONSULTANT 
rramautarsing@deloitte.nl

RAAD & RECHT

Vol verbazing heb ik dit weekend gekeken naar de G7 in Canada 
of zoals deze inmiddels wordt genoemd: de G6+1. Ik zal niet in-
gaan op alle details, daar is genoeg over geschreven. Maar ik wil 
even stilstaan bij de handelspolitiek van Trump. Om vrijhandel 
te kunnen bereiken heeft Trump paradoxaal genoeg extra dou-
anerechten staal en aluminium aangekondigd. Die heffi  ngen 
roepen allerlei vragen op. Wie worden daardoor geraakt? Kun 
je de heffi  ng voorkomen? Wat als het staal wordt gebruikt in 
auto’s die weer worden geëxporteerd? Allemaal vragen die be-
antwoord kunnen worden als je kennis hebt van douane. Maar 
wie heeft dat tegenwoordig nog?

Enige tijd geleden heb ik een artikel geschreven over de ver-
meende ondergang van het vak douane. Toen ik zestien jaar 
geleden begon als douanespecialist, vertelde mijn toenmalige 
begeleider dat douane een prachtig vak was, maar dat het over 
25 jaar wel klaar zou zijn. Alle tarieven werden versneld afge-
bouwd tot 0% en vrijhandel was de boodschap. Eigenwijs als ik 
was, bleef ik bij mijn besluit om douane te gaan leren en zou ik 
wel zien hoe lang ik daarvan zou kunnen genieten. 

Mijn toenmalige begeleider had vaak gelijk, maar niet op dit 
punt. Want douane is nooit zo levendig geweest als nu. In de 
afgelopen 16 jaar heb ik het vak alleen maar zien groeien. Denk 
aan de gebeurtenissen op 9/11 en de daaropvolgende uitwerking 
van export controls en AEO. De invoering van nieuwe douane-
wetgeving (UCC) heeft veel mogelijkheden gecreëerd voor 
importeurs, maar tegelijk ook veel nieuwe verplichtingen in het 
leven geroepen. Daardoor zijn importeurs voortdurend op zoek 
naar hulp om de wetgeving te interpreteren en te implemente-
ren. Als je dat combineert met de hoge mate van automatise-
ring, dan wordt duidelijk dat douane volop in beweging is. Je 
zou verwachten dat dat goed nieuws is voor een douanespecia-
list. Op zich wel, maar de werkelijkheid is wat weerbarstiger.

Want het idee dat douane een uitstervend vak was, leek bij 
velen te leven, waardoor in de afgelopen decennia weinig 
aandacht is besteed aan het opleiden van nieuwe douanespe-
cialisten. De ambachtslieden bij de douane hadden niemand 
aan wie zij hun kennis en ervaring konden overdragen en dus 
is veel daarvan verloren gegaan. En dat leidt nu tot problemen. 
Neem de Brexit. Het Verenigd Koninkrijk heeft simpelweg niet 
meer de expertise in huis om de nieuwe wetgeving te maken of 
onderhandelingen op gebied van douane te voeren. Maar ook 
Nederland zal moeite hebben om de gateway naar het VK te 
kunnen bemannen. 

Het meest confronterende voorbeeld vind ik AEO en de eis dat 
importeurs die gebruik willen maken van bepaalde douanever-
gunningen moeten aantonen dat zij voldoende douane-experti-
se in huis hebben. Dat is een uitdaging, want douane-expertise 
is moeilijk te vinden. En in alle eerlijkheid vraag ik me af of de 
douane zelf ook wel aan die eis kan voldoen, want lopen zij niet 
tegen exact dezelfde problemen aan? En dan heb ik het niet 
eens over de kennis die is vertrokken als gevolg van de recente 
vertrekregeling. 
Maar er is ook goed nieuws. Inmiddels wordt het vak douane 
weer gedoceerd aan de universiteiten. Het is een kwestie van 
tijd tot er weer voldoende expertise beschikbaar is om aan 
de vraag te kunnen voldoen. Ook ik geef inmiddels college 
over douanewaarde en oorsprong aan Erasmus om kennis en 
ervaring over te kunnen brengen op de nieuwe generatie. Als 
Trump die handelsoorlog met de rest van de wereld nou nog 
even uitstelt tot zijn tweede termijn, dan zouden we het net 
moeten kunnen redden.

Douane is niet dood
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de beheerste de beste

asser was de finale-opdracht van het NK Veiligste Chauffeur. Foto’s: Erik Stroosma De veiligste chauffeur van Nederland, Johannes Ritsma, met burgemeester 

Elly Blanksma van Helmond (links) en NK-ambassadrice Laurien Verstraten.

Het zou zonde zijn hier geen
vervolg aan te geven.

uit mijn mond, maar wees een 
heer in het verkeer. Verplaats je in 
een ander en stel je vriendelijk en 
fl exibel op.’ 
 
Merkentrots 
Ook Bol rijdt in het dagelijks leven 
Volvo. ‘Of dat een voordeel is (in de 
fi nale wordt alleen met Vol-
vo-trucks gereden, red)? Voor mij 
niet. Ik rijd in een oud-model en 
ben niet gewend om in dit soort 
nieuwe trucks te rijden. In de fi na-
le-opdrachten draait het vooral om 
voertuigbeheersing en die hande-
lingen voer je in elk merk vrijwel 
hetzelfde uit.’ Voor de oververte-
genwoordiging van Volvo-rijders 
op het NK heeft Engelaar twee ver-
klaringen: ‘Samen met TVM heb-
ben we hier brede bekendheid aan 
gegeven. Verder hebben we vooral 
onze eigen kanalen ingezet om 
deelnemers te werven. En daarmee 

bereikten we vooral chauff eurs die 
Volvo rijden. Daarnaast is de mer-
kentrots bij chauff eurs die Volvo, 
Scania, DAF of Mercedes rijden het 
grootst. Zij zijn daardoor eerder ge-
neigd om aan een evenement als dit 
mee te doen.’ 
Na de lunchpauze maakt Verstra-

ten bekend welke chauff eurs op de 
plaatsen tien tot en met vier zijn 
geëindigd en wie er doorgaan naar 
de fi naleopdracht. Dat zijn, behal-
ve Ritsma, Dinant Mombarg uit 
Lochem en Martin Kolff  uit Goe-

dereede. Nathaly Bol valt net bui-
ten de top-3 en wordt vierde. Dan 
verplaatst het hele gezelschap zich 
naar het gedeelte waar het klap-
stuk van de fi nale plaatsvindt. Bin-
nen tien minuten moeten Mom-
barg, Kolff  en Ritsma daar zowel 
voor- als achteruit een slalompar-

cours afl eggen met een starre 
drie-asser. Een loting bepaalt de 
volgorde. Kolff  moet de proef als 
eerste afl eggen. Hij raakt bij het 
achteruitrijden een pion. Dan is 
Ritsma aan de beurt. Beheerst is 
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het woord van de dag. De TVM-me-
dewerkers die de praktijkopdrach-
ten voor het publiek verslaan, ne-
men het meer dan eens in de 
mond. Ritsma blijkt de meest be-
heerste fi nalist en legt de proef 
foutloos af. Mombarg heeft, net 
als Kolff , moeite met het achter-
uitgedeelte en weet de opdracht 
niet binnen de tijd af te ronden. 
 
Rust zelve 
Ritsma lijkt de rust zelve, maar 
geeft aan behoorlijk nerveus ge-
weest te zijn tijdens de fi nale-op-
dracht. ‘Of ik het verwacht had? 
Nee, echt niet. Van de fi nalisten 
had iedereen kunnen winnen’, zegt 
de 39-jarige chauff eur van Boonstra 
Transport uit Haulerwijk beschei-
den. ‘Als voordeel heb ik, denk ik, 
dat ik op vrachtwagens met ver-
schillende lengtes heb gereden. Te-
genwoordig rijd ik op een LZV en 

daarmee kun je niet anders dan rus-
tig en beheerst manoeuvreren. Van 
nature ben ik ook rustig. Ik ben een 
ervaren chauff eur en heel serieus 
met mijn vak bezig. Dus ja, daar-
door maakte ik wel een kans. Maar 
bij ons in de buurt zeggen ze: het is 
met zeggen niet te doen. Dat bete-
kent zoiets als: laat eerst maar eens 
zien wat je kunt. Ik ben blij en trots 
dat dat vandaag gelukt is.’ 
Of Ritsma zijn titel volgend jaar 
kan verdedigen, is nog niet hele-
maal zeker. ‘Het zou zonde zijn 
hier geen vervolg aan te geven’, 
vindt Engelaar. ‘Vrijwel alle chauf-
feurs hier in de fi nale geven aan 
door het NK bewuster met veilig-
heid bezig te zijn. Dat is een van de 
doelen die we hiermee wilden be-
reiken en daarmee heeft dit NK 
zijn waarde bewezen. Dat lijkt mij 
een sterk argument om ermee 
door te gaan.’ 
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LOGISTIEK  Duits bedrijf stelt terrein naast dc beschikbaar voor insecten

Een bij hoort erbij

FOLKERT NICOLAI

 
Een logistiek concern geeft bijen 
de ruimte. Het mag nog gekker 
worden.
 
Imperial Logistics spant zich in om 
de bedreigde honingbij te redden. 
Het dochterbedrijf van het Zuid-
Afrikaanse concern Imperial heeft 
een deel van zijn terrein in het stad-
je Herten, in Noordrijn-Westfalen, 
ter beschikking gesteld van de bij-
encultuur en hoopt zo bij te dragen 
aan de redding van dit insect. Want 
het gaat naar verluidt niet geweldig 
met de bij, terwijl die een derde bij-
draagt aan de voedselproductie.
De diertjes mogen op een terrein 
van 13.000 vierkante meter naast 
het distributiecentrum van Imperi-
al in Herten hun gang gaan, onder 
toezicht van een gediplomeerde bij-
enteler, op een rustig veldje en mooi 

Imperial gaat in bijenlogistiek. Foto: Instagram

afgescheiden van de omgeving. Dat 
gebeurt op ruwe weidegrond, met 
veel planten en struiken, wat voor 
de honingproductie bevorderlijk is 
en de bijen ook in staat stelt hun 
taak bij de bestuiving van fruitbo-
men en groenteplanten te doen.
Imperial vindt dat logistieke bedrij-
ven, die grond tijdelijk niet nodig 
hebben voor hun ‘core business’, 
daar ruimte moeten geven aan wat 
groeit en bloeit. Te veel landbouw-
grond is veranderd in een ‘mono-
cultuur’, waar bijvoorbeeld bijen 
weinig van hun gading kunnen vin-
den. En elke logistieke ‘doos’ die in 
het landschap wordt gezet, hapt een 
stukje van hun habitat af.
Is het met de familie der Apidae, bij-
en dus, werkelijk zo slecht gesteld? 
Het hangt ervanaf in welk wereld-
deel je kijkt en naar welke onder-
soort, want daarvan hebben we er 
wel twintigduizend. Waarschijnlijk 

zullen de meeste West-Europese 
kinderen van nu nooit een honing-
bij hebben gezien. Dat komt niet al-
leen doordat het dier langzaam uit 
onze leefomgeving lijkt te verdwij-
nen, maar ook doordat de jeugd lie-
ver op de bank zit te chatten dan er 
in de vrije natuur op uit te gaan.
De wetenschap is er nog niet uit of 
bijenvolken in de wereld echt mas-
saal sterven. Het is ook gissen naar 
de oorzaak: de oprukkende varroa-
mijt, het toenemende gebruik van 
voor bijen giftige bestrijdingsmid-
delen of de verpaupering van hun 
natuurlijke leefomgeving. Het is 
waar, in Europa en de VS neemt het 
aantal volken af. Daar staat een fl in-
ke stijging tegenover in bijvoor-
beeld Azië. En niet doordat bedrij-
ven als Imperial daar lappen 
ongebruikte grond voor de apiscul-
tuur beschikbaar stellen. Sterke 
beestjes toch, die bijen.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

COLUMN

De International Air Transport Association heeft een volsla-
gen gestoorde benoemd tot haar topman. Het is de heer Akbar 
al-Baker, de baas van Qatar Airlines. Naar zijn mening kan het 
werk van IATA-topbestuurder alleen worden overgelaten aan 
een man, omdat het ‘een heel uitdagende taak’ is. De IATA 
liet ook een walgelijke foto bij de benoeming plaatsen van de 
nieuwe ‘board of governors’. We zien vijfentwintig goedlachse 
mannetjes, allen in donker pak en stropdas, de benen fl ink uit-
een, en één dame, Christine Ourmières-Widener, de ‘CEO’ van 
Flybe. De fotograaf heeft haar op het randje van de foto laten 
plaatsnemen.

De heer Akbar al-Baker kenden we al van de opmerking dat de 
meeste ‘fl ight attendants’ in de luchtvaart ‘grootmoeders’ zijn, 
waarbij zijn ‘young Qatar cabin crew’ fl itsend afsteekt. Na zijn 
idiote bewering bij de inauguratie als nieuwe voorzitter pro-
beerde onze Akbar nog iets te redden door op te merken dat de 
IATA, en misschien zelfs wel zijn eigen maatschappij, ‘vrouwen 
natuurlijk aanmoedigt’. Want ‘ze hebben veel potentieel voor 
hoge posities’. Zolang ze maar niet door het glazen plafond 
breken, denk je dan, en ze onze Baker, die op de foto de benen 
wel heel ver uiteenspreidt, niet van zijn troon stoten.

De IATA heeft dus een seksist op het schild geheven. Gelukkig 
maar voor één jaartje, want in juni 2019 wordt hij opgevolgd 
door de topman van Lufthansa, Carsten Spohr. Die vindt het 
vast niet erg dat een stewardess van iets meer dan middelbare 
leeftijd hem in het vliegtuig een ontbijtje serveert, of dat een 
vrouw achter de stuurknuppel plaatsneemt. Ook als het blik-
semt, ook als er ‘uitdagende taken’ wachten. Nog steeds mogen 
vrouwen in sommige Arabische landen niet autorijden, maar ze 
kunnen het wel, en vliegen kunnen ze evengoed, als ze de kans 
maar krijgen.

Hoe ‘stond ik hier vroeger zelf in’, zoals men dat tegenwoor-
dig noemt? Tja, eh, dubbel. De luchtvaart was nog de wondere 
wereld van Peter Stuyvesant en ik vond het, jonge mannelijke 
reiziger, beslist geen straf als een dame in een leuk jurkje en op 
wankele hakjes me aan boord een glaasje jus kwam overhandi-
gen, of liever nog een whisky. Dat was misschien mijn ‘Akbar 
al-Baker’-tijd. De wereld is gelukkig aan het veranderen en de 
IATA zou daarvoor oog moeten hebben, door geen seksisten als 
uithangbord te kiezen.

Seksist als uithangbord

Jan Valkier, CEO Anthony Veder, 

in Maritiem Nederland.

Voor de komende 
twintig tot dertig 
jaar lijkt varen op 
LNG een hele 
goede oplossing.

QUOTE VAN DE WEEK

Martinair Cargo heeft tot groot on-
genoegen van de concurrentie be-
sloten om de tarieven op Bangkok, 
Hongkong en Taipei, alle freighter-
bestemmingen, fors te verlagen in 
het zomerseizoen. De maatschappij 
biedt een tarief van 2,22 gulden of 
één euro per kilo voor zendingen 
boven de honderd kilo op deze be-
stemmingen vanaf Europa, onder 
het motto: ‘Zomer Euro Campagne 
naar het Midden- en Verre Oosten’.
‘Dit is idioot’, meent een verkoper 
van Cathay Cargo op Schiphol. ‘Op 
die manier ben je verantwoordelijk 
voor een naar beneden gerichte spi-
raal waar iedereen in meegezogen 
wordt. Hiermee wordt de kaas van 
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Martinairs dumptarief: 1 euro
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ons brood gegeten. Martinair moet 
wel erg hoog zitten. Van Air France 
Cargo zijn we dit soort tarieven ge-
wend, maar dan wordt er tenminste 
nog getruckt naar Parijs. Martinair 

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.

biedt echter rechtstreekse vracht-
vluchten.’
De woordvoerder van Martinair 
zegt het ‘leuk’ te vinden dat de tarie-
ven van zijn maatschappij lager lig-
gen dan die van de concurrenten. 
‘Blijkbaar kunnen wij er wel voor 
vliegen. Overigens doen we het 
maar voor zes weken. Het is een 
marketingactie waarbij we er aan-
dacht voor vragen dat we volgend 
jaar gaan factureren in euro’s. Dan 
is deze periode een goed moment, 
omdat de tarieven in de zomer altijd 
het laagst liggen. Bovendien is er op 
het moment voor iedereen een for-
se overcapaciteit op de route naar 
Azië.’




