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DISCRIMINATIE

Corien Wortmann (CDA):
‘Te vaak klachten van
chauffeurs over boetes’

Jacques Saadé, voorzitter
CMA CGM
INTERVIEW

Rotterdam richting 450 miljoen ton
OVERSLAG NAM IN 2012 MET 1,7% TOE
De goederenoverslag in de haven van Rotterdam stijgt
in 2013 richting de 450 miljoen ton. Die verwachting
sprak president-directeur Hans Smits uit bij de
presentatie van de overslagcijfers over 2012. Op basis
van de voorspelde toename van de wereldhandel
verwacht Smits de komende twee jaar een hogere
groei van de overslag dan de 1,7%
winst die Rotterdam afgelopen
jaar boekte. Met name door de
stijging van ruwe olie en
olieproducten kwam het totale
volume uit op 442 miljoen ton.
Het aantal containers bleef gelijk.
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Nieuwe jaar kan niet
slechter dan 2012
DAF heeft met ATe
nóg een sterke troef
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Transport is opvallend
optimistisch over 2013
ENQUÊTE NT Slechts 10% van de sector verwacht meer faillissementen dit jaar
FOTO RIJKSWATERSTAAT
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EXTRA TRAJECTEN ECOCOMBI

60

extra trajecten worden in
Duitsland opengesteld voor
ecocombi’s. Het Duitse
verkeersministerie heeft die
trajecten toegevoegd aan de
‘Positivliste’, waarop alle
wegen staan waarop bij wijze van proef met langere
combinaties mag worden gereden. Dachser, dat in
onder meer Nederland al ecocombi’s inzet, denkt er
hard over ook aan de Duitse proef mee te doen, nu één
lange route door dat land voor ecocombi’s is geopend.
f PAGINA 4: MEER RUIMTE ECOCOMBI

Haventunnel Hamburg van tafel
ONDERGRONDS VERVOER
Een plan voor de aanleg van een grote tunnel voor
containervervoer van en naar de haven van Hamburg
is zo goed als van tafel. De initiatiefnemer, oud-minister Werner Marnette van economische zaken in
Sleeswijk-Holstein, kan onvoldoende particuliere
ﬁnanciers vinden voor het op 1,7 miljard euro begrote
project. Het plan behelst een in totaal 75 kilometer
lang ondergronds systeem, met verzamelpunten
buiten de stad. Doel ervan is de grote hoeveelheid
containervervoer rond en door de stad te verminderen. Eerder al weigerde het Duitse verkeersministerie
een subsidie om het project vooruit te helpen.

Contargo-bedrijven onder één dak
BINNENVAART
De bedrijven Contargo en Rhinecontainer gaan per 1
januari aanstaande in Nederland onder één dak verder
onder de naam Contargo Waterway Logistics.
Contargo neemt de rechten en verplichtingen over van
de twee vennootschappen waarin de bedrijven waren
ondergebracht. Contargo betrekt het pand van
Rhinecontainer in Zwijndrecht. Daarmee is de
integratie door Contargo van een aantal continentale
activiteiten van het Britse
Wincanton, waaronder
Rhinecontainer, afgerond.
Contargo nam van
Wincanton een reeks
containerterminals aan
de Rijn en zijrivieren over.

Ruim 70% van de ondervraagde transportbedrijven vindt dat het kabinet de bezuinigingen op infrastructuur moet terugdraaien.

Het aantal faillissementen in de
logistiek zal dit jaar niet fors
stijgen. Dat verwacht bijna 90%
van de ondervraagde transportbedrijven in een enquête van
Nieuwsblad Transport over 2013.
Het leeuwendeel (47,5%) voorziet een vergelijkbaar kwakkeljaar als 2012, terwijl
ruim 42% optimistisch is en voor dit jaar
een herstel in de transportmarkt verwacht.
Vooral in de tweede helft van dit jaar zou
het ladingaanbod, en daarmee de transportactiviteiten, weer aantrekken. Daarmee is de sector gematigd optimistisch
over het nieuwe jaar.
Slechts een kleine groep van rond de 10%
is pessimistisch en verwacht dat het aantal
gedwongen bedrijfssluitingen in de sector
over 2013 sterk zal toenemen.
De deelnemers aan de enquête, logistieke
topmanagers en ondernemers, vinden verder dat het kabinet Rutte 2 te weinig doet
voor de sector, terwijl transport voor de BV
Nederland nog steeds een van de grootste
deviezenleveranciers is.

Bijna de helft van de ondervraagde transporteurs vindt dat de overheid werk moet
maken van de sloop van allerlei richtlijnen
en regeltjes die uit Brussel komen.
Compensatie voor de hoge brandstofprijzen in de vorm van een lagere dieselaccijns
staat bij het wegvervoer en de binnenvaart
hoog (27%) op het verlanglijstje. Verder is
opvallend dat een vijfde van de transportondernemers en beslissers grote vraagtekens zet bij eerdere initiatieven van de
overheid zoals het speerpuntenbeleid op
logistiek gebied. Dat heeft volgens deze
groep voor de sector nauwelijks iets opgeleverd.
Slechts 8,5% toont zich tevreden met het
huidige beleid en vindt dat het kabinet op
de ingeslagen weg moet doorgaan.
Bezuinigingen

Een grote meerderheid van 70% vindt verder dat het kabinet de extra bezuinigingen
op infrastructuur van 250 miljoen euro per
jaar moet terugdraaien. Zij wijzen er op
dat, wil Nederland zijn rol als transportregisseur en logistieke draaischijf in Europa
naar behoren kunnen invullen, investerin-

gen in wegen, spoor en binnenvaart hard
nodig blijven. Bovendien wordt de komende jaren de concurrentie met de omliggende landen om die ladingstromen alleen
maar groter.
Nog eens 20% van de ondervraagde bedrijven vindt dat Nederland nog meer moet
investeren in logistiek. Zij wijzen er op dat
het kabinet daarvoor geld dat nu naar de
banken, de Europese Unie of Griekenland
gaat, moet vrijmaken.
Slechts 10% vindt dat ook de infrastructuur moet inleveren nu het kabinet zwaar
moet bezuinigingen. Onder meer zou de
nieuwe zeesluis voor de Amsterdamse zeehaven, een project dat in totaal 850 miljoen
euro zal gaan kosten, best een aantal jaren
later kunnen worden opgeleverd. Nu moet
de sluis in 2019 gereed zijn, maar volgens
een kleine groep is uitstel best verdedigbaar nu er door de crisis de komende jaren
minder lading zal zijn. Aan de enquête van
Nieuwsblad Transport namen meer dan
honderd bedrijven deel.
JOHN VERSLEIJEN
f PAGINA 13: MEER OVER DE ENQUÊTE
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Dit moet in elk
geval gebeuren
We beginnen het nieuwe jaar
met gemengde signalen. De
Rotterdamse haven gaat goed,
maar luchtvracht en binnenvaart kampen met een flinke
overcapaciteit. Het wegvervoer kwakkelt, maar gelukkig
niet overal in deze modaliteit.
Want de foodsector gaat nog
altijd prima en door de opmars van internetbestedingen bezorgen vervoerders steeds meer bij de consument thuis .
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Kansen liggen er onder meer voor vervoerders die
de regie over intermodale stromen weten te bemachtigen, want de trend van intermodaal vervoer
zal verder doorzetten. Het is duurzamer en zorgt
voor ruimte op de weg, maar het is soms ook nog
duur en traag. De vervoerder die innoveert en dit op
een goedkopere manier weet te doen, zit gebeiteld.
Verder zal er door samenwerking tussen bedrijven
efficiënter en milieuvriendelijker gewerkt kunnen
worden.
Ook in moeilijke tijden zijn er dus wel degelijk kansen, maar er zijn wel een paar dingen die in elk geval moeten gebeuren om er een redelijk transportjaar van te maken. Als het gaat om de handhaving
van de Europese regels in het wegvervoer, wordt dat
door 27 landen op 27 verschillende manieren gedaan. Het is niet de eerste keer dat Europa wil rennen voordat het kan lopen: gezamenlijke wetgeving
maken, maar geen uniforme handhaving afspreken. Een andere taak van Europa wordt de versoepeling van de cabotageregels zonder dat ook daar
willekeur en oneerlijke concurrentie kan ontstaan,
waar TLN terecht voor vreest. Op nationaal niveau
zal het kabinet de aangekondigde bezuiniging van
250 miljoen op infrastructuur moeten schrappen.
Kortom: als zowel nationale als Europese regelgevers de transportsector de prioriteit geven die het
verdient en het optimisme dat we signaleren in onze
enquête (zie pagina 1) zich omzet in durf om te investeren en te innoveren, kan 2013 een mooi transportjaar worden. Ik wens het u allen toe!

HARALD ROELOFS
harald.roelofs@nieuwsbladtransport.nl

JACQUES SAADÉ, VOORZITTER CMA CGM

‘We zitten weer op een
goede koers’
De recente doopplechtigheid van
CMA CGM’s nieuwe recordschip
was een prima gelegenheid om
rederijvoorzitter Jacques Saadé
aan te spreken over de resultaten
van de rederij.
CMA CGM werd weer winstgevend, maar draagt ook een
schuldenlast van meer dan vijf
miljard dollar met zich mee.
In het derde kwartaal van 2012
hebben we 380 miljoen dollar
winst gemaakt. Het laatste kwartaal was zwakker, maar voor het
boekjaar rekenen we op een winst
van meer dan 400 miljoen dollar.
Onze schuldenlast hebben we na
een aantal terugbetalingen kunnen terugdringen tot 4,9 miljard
dollar. Tegenover die schulden
staan 9,5 miljard dollar activa. De
herschikking van de schulden is
bijna rond en we zullen die verder
verminderen, omdat we betere resultaten behalen als gevolg van de
inzet van grotere schepen en een
vermindering van operationele
kosten. We blijven ook partners
zoeken om ruimte uit te wisselen.
U wilt ook aan geld komen door
een participatie van 49% in uw
dochter Terminal Link te
verkopen. Wat is de stand van
zaken?
We hebben al een prijs afgesproken
met de kandidaat-koper China
Merchant. Dat lijkt ons een goede
partner, omdat die nu al sterk staat
in de containerbehandelingssector
met een jaarlijks volume van 57
miljoen teu. We verwachten het
contract binnen twee tot drie
maanden te ondertekenen.
’Slow steaming’ lijkt stilaan zijn
limieten te bereiken. Het wordt
dus steeds moeilijker om nieuwe
tonnage in de markt te absorberen. Welke evolutie verwacht u de

Verre Oostendienst FAL1 willen
hebben. In april en mei 2013 nemen we de nieuwe ‘CMA CGM Jules Verne’ en ‘CMA CGM Alexander Von Humboldt’ in de vaart.
Het is de bedoeling dat er in 2014
en 2015 telkens nog eens drie schepen van dat formaat bijkomen.
Voor die nieuwe schepen moeten
we nog wel eerst de financiering
rond krijgen.

komende jaren in de lijnvaart?
De snelheid van de schepen is op
zich niet zo belangrijk. Ze varen
vooral trager omdat we willen vermijden dat er teveel schepen zijn.
Nu zetten we in een dienst bijvoor-

Zal de FAL1-dienst met de grotere
schepen dezelfde Europese havens
blijven aanlopen?
Ja, we behouden dezelfde aanlopen, maar er zullen wel meer feederdiensten bijkomen. Hoewel Le
Havre onze belangrijkste haven
blijft, behouden we ook Zeebrugge
als hub, waar we vorig jaar zo’n
450.000 teu behandelden. We gaan
niet kiezen tussen Zeebrugge en

‘We hebben al een afspraak voor de
verkoop van 49% in Terminal Link’
beeld tien in plaats van zeven schepen in, wat betekent dat we drie extra eenheden hebben om dezelfde
hoeveelheid vracht te vervoeren.
Juist daarom is het nodig grotere
schepen in te zetten waarvan de
exploitatiekosten per slot lager
zijn. Bij de rederijen is er uiteraard
altijd een drang grotere tonnage in
te zetten en dat houdt uiteraard risico’s in. Dat we nu trager varen,
gebeurt echter vooral uit noodzaak
om overcapaciteit te vermijden.
Omdat de slotkosten van grotere
schepen lager zijn, wilt u nog
meer schepen van 16.000 teu
bestellen.
We zouden graag tegen 2015 negen
schepen van 16.000 teu in onze

Duinkerke. Die laatste gebruiken
we nu voor de invoer van fruit in
Frankrijk en voor de bediening
van Rusland.
U bereidt een beursgang voor.
Hoeveel aandelen zal de familie
Saadé daarna behouden?
Het FSI (voluit: Fonds Strategique
d’Investissement, SV) is nog niet
ingetreden in ons kapitaal en zal
een aandeel van 6 of 8% krijgen.
Onze partners hebben dan samen
28% in handen. De beursgang zal
er pas in 2015 komen. Hoeveel aandelen wij dan behouden, zal afhangen van wat onze partners op dat
moment wensen te doen.
STEFAN VERBERCKMOES

POLL
Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 631 mensen op de stelling van 19 DECEMBER

Wat vond u het belangrijkste
transportnieuws van 2012?
20 %
35 %
9%

MEDEDELING
Namens de uitgever
De tarieven voor de abonnementen zijn per 1 januari 2013
aangepast als gevolg van de algemene kosteninﬂatie.

Cao-afspraken: gelijk werk, gelijk loon
Maasvlakte 2
Overname TNT

Toch de Maasvlakte 2; dit jaar
werd één van de belangrijkste
mijlpalen van het hele project
bereikt. Koningin Beatrix
verrichtte de ceremoniële
starthandeling voor het deﬁnitief
sluiten van het de zeewering.
A. de Gouw: Het belangrijkste
transportnieuws is dat het Ministerie
van Infrastructuur gelukkig in handen
van Melanie Schultz en de VVD blijft.
Als we het aan de linkse partijen

32 %
4%

ECT-claim
Anders, namelijk...

overlaten, kunnen we straks alleen nog
maar op de vrachtfiets.
Erik van Himst: Anders, namelijk de
ontslaggolf bij zowel transporteurs als
verladers. Telkens kleine berichtjes over
faillissementen, maar alles samen heeft
het een grote impact op veel mensen en
bedrijven.
Theo van Halsteren: Die cao-afspraken gelijk werk, gelijk loon zijn op z’n
minst raar te noemen. Vooral als daar

de factor kwaliteit niet in betrokken
wordt. Uitbuiting is natuurlijk nooit
goed te praten, maar ook deze afspraak
is natuurlijk met alle voeten te treden.
Jasper van der Vlist: Aanleg van MV2
ligt al vijf jaar op schema, dus dat kan
nauwelijks nieuws worden genoemd.
Meest spectaculair is natuurlijk de
claim van ECT tegen het havenbedrijf.
Zowel de hoogte van het bedrag als het
feit dat beide partijen dit niet hebben
kunnen schikken, is ongekend.

NIEUWE POLL: Chauffeur in alcoholslotprogramma mag toch truck besturen
Reageer ook! Deze en alle andere reacties op onze polls kunt u vinden op: www.nieuwsbladtransport.nl/poll
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Wet treft trucker te zwaar
ALCOHOLSLOTPROGRAMMA Rechter: gevolgen alcoholslot ‘oneerlijk voor beroepschauffeur’
Voor beroepschauffeurs die
met een alcoholslot moeten
rijden en hun groot rijbewijs
moeten inleveren, gloort
hoop. Een chauffeur die er
zijn werk door zou kwijtraken, haalde zijn recht.
De chauffeur was betrapt met een
flinke slok op. Hem werd door het
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) deelname aan het alcoholslotprogramma opgelegd, met
de implicatie dat zijn rijbewijs C
voor twee jaar ongeldig was. Dat zou
weer betekenen dat hij zijn baan
kwijtraakte.
Tegen het besluit ging de man in beroep. De rechtbank in Haarlem heeft
hem onlangs in het gelijk gesteld. De
rechter overwoog in de zaak, waarin
de chauffeur werd bijgestaan door
Jos Willemsen van Kalbfleisch Advocaten, dat de chauffeur door het
verlies van het rijbewijs C onevenredig zwaar werd getroffen.
Eerder wezen organisaties in het
wegvervoer al op dit volgens hen oneerlijke effect.
Rijbewijs B

Een automobilist die in zijn auto een
alcoholslot krijgt gemonteerd, die bij
alcoholgebruik als startonderbreker
werkt, ontvangt een rijbewijs B met
de code 103 (‘rijden met alcohol-

leen wordt ingebouwd in motorvoertuigen waarvoor rijbewijs B is
vereist. De wetgever heeft hiervoor
bewust gekozen, omdat juist beroepschauffeurs worden geacht verantwoord met alcohol in het verkeer om
te gaan.
Punitatief

Even blazen kan voor vrachtautochauffeurs tot verlies van hun werk leiden.

slot’). De geldigheid van de meeste
andere rijbewijscategorieën, waaronder rijbewijs C (vrachtauto’s),
wordt voor de duur van het alcoholslotprogramma - minimaal twee
jaar - ingetrokken.
Voor de Haarlemse rechtbank voerde de chauffeur aan dat hij daardoor
feitelijk zijn baan zou verliezen en
dat zijn gezin zonder inkomen zou
komen te zitten, omdat zijn echtgenote volledig arbeidsongeschikt is.
Hij zou dan trouwens ook de kosten
van deelname aan het alcoholslot-

programma niet kunnen dragen.
De man is in loondienst. In theorie
zou zijn werkgever binnen de onderneming vervangend werk voor hem
hebben kunnen zoeken, zegt advocaat Willemsen. De werkgever wilde
de chauffeur volgens hem ‘dolgraag
houden’, maar het bedrijf was veel te
klein om hem twee jaar lang alternatief in te zetten. Ook dat heeft de
rechter laten meewegen.
De Wegenverkeerswet en het daarop
gebaseerde Reglement Rijbewijzen
schrijven voor dat een alcoholslot al-

LIJNVAART

De rechtbank verwerpt deze bepaling en stelt dat het alcoholslotprogramma niet aan deze chauffeur had
mogen worden opgelegd. Dat iemand zijn vak twee jaar lang niet
kan uitoefenen, mag, ook al op
grond van een eerdere uitspraak van
het Europese Hof voor de Rechten
van de Mens, als ‘punitatief’ worden
aangemerkt. Het is feitelijk een zeer
zware straf, die chauffeurs met groot
rijbewijs bovendien onevenredig
treft. Taxichauffeurs en koeriers bijvoorbeeld kunnen immers wel gewoon hun werk blijven doen.
Als de Haarlemse uitspraak in hoger
beroep standhoudt, zegt Willemsen,
‘opent dat de deur naar gerechtigheid voor veel meer chauffeurs’. Hij
kent veel soortgelijke gevallen. ‘Er is
ook meer jurisprudentie over, maar
dit is de eerste uitspraak waarin de
wettelijke bepaling dat rijbewijs C
hoe dan ook ongeldig wordt verklaard, van tafel wordt geveegd.’
Op dit punt moet de wetgever, vindt
de advocaat, zijn werk overdoen.
FOLKERT NICOLAI

GECONDITIONEERD VERVOER

Speksnijder breidt uit
Maersk laat bulb van
tien schepen vervangen
De Chinese scheepswerf Beihai
Shipbuilding haalt op tien schepen
van Maersk de bulb weg om die
door een kleiner exemplaar te vervangen. De Deense rederij wil zo de
bunkerkosten drukken.

is niet goedkoop. Een bulb bestaat al
snel uit 200 ton staal. Met een kleinere bulb hoopt de rederij 1 tot 2%
minder brandstof te verbruiken. Gezien de huidige bunkerprijzen is dat
een forse besparing.
De eerste vijf schepen die Beihai in
Qingdao onder handen heeft genomen, zijn eenheden van 4.504 teu.
Daarna komen vijf eenheden van
8.397 teu aan de beurt die tussen het
Verre Oosten en Europa varen, waar
‘slow steaming’ op grote schaal
wordt toegepast.
Dat Maersk Line investeert in de
aanpassing van relatief jonge schepen, wijst erop dat de rederij niet van
plan is om de komende jaren weer
sneller te gaan varen. Na een evaluatie van de eerste bulbwissels zal de
Deense rederij mogelijk op veel grotere schaal containerschepen laten
‘retrofitten’. | STEFAN VERBERCKMOES

Het gaat om een warehouse van
ruim 30.000 vierkante meter met
zesduizend palletplaatsen, twaalf
voertuigen en alle medewerkers.
Speksnijder voegt deze nieuwe activiteit toe aan de gekoelde levensmiddelen- en de sierteeltlogistiek, waarin het bedrijf uit Hazerswoude al
was gespecialiseerd.
Het personeelsbestand van het bedrijf krijgt door de overname, per 1

Beihai heeft voor de bulbwissel in een droogdok drie dagen per schip nodig.

januari, een omvang van 175 mensen. Speksnijder gaat over tachtig
voertuigen beschikken.
Directeur Adriaan Speksnijder ziet
dank zij de acquisitie kansen om de
gecombineerde vloot efficiënter in te
zetten en zo lege kilometers te besparen. Besparingen zijn ook mogelijk in de overhead.
De directie van DistributieUnit uit
Bergschenhoek gaat mee over naar
Speksnijder. Een aantal jaren geleden brandde het bedrijfspand van
DistributieUnit grotendeels af,
waarna klanten afhaakten. Door de
crisis wist het bedrijf zich daarvan
niet op eigen kracht te herstellen.

DPD blijft voorzichtig
Pakjesbedrijf DPD rekent voor dit
jaar slechts op een groei van 2%.
Dat is vrij bescheiden, maar toch
nog meer dan de verwachte groei
van de hele pakjesmarkt.
De voorzichtige houding van DPD
heeft alles te maken met de onzekerheid van de klanten. ‘Die zijn heel terughoudend’, zegt ceo Arnold
Schroven. ‘Daardoor moeten we
voor onze activiteiten uitgaan van
een erg matige groei.’ Toch zijn er
segmenten die het waarschijnlijk beter zullen doen dan andere. Dat zal
onder meer zo zijn voor de leveringen aan consumenten. ‘In dit B2C-

Logistiek Zuidwest
Nederland somber
LOGISTIEK
Transportondernemers hebben
de grootste moeite het hoofd boven water te houden. Bij veel bedrijven staan de inkomsten sterk
onder druk. Geen sector is dan
ook zó bezig in de kosten te snijden als de logistieke sector. Met
name het personeel lijkt hier de
dupe van te worden. Ook in 2013
verwachten ondernemers een daling van het aantal banen. Dit valles blijkt uit de Logistieke Monitor
Zuidwest-Nederland van de Kamer van Koophandel.

China Shipping verkoopt
eigen containers
SCHEEPVAART
China Shipping heeft aan twee
kopers in totaal 197.327 containers
verkocht, samen goed voor
316.000 teu. De Chinese rederij
heeft de laadkisten onmiddellijk
weer ingehuurd voor periodes
van drie tot vier jaar. De verkoop
leverde 476,5 miljoen dollar op.

Het huren van de containers zal
280 miljoen kosten. De opbrengst
van de transactie wordt gebruikt
om te verhinderen dat de rederij
2012 met verlies moet afsluiten.

Vrachtautomarkt
blijft fors krimpen
TRUCKS
In november is de verkoop van bedrijfsvoertuigen in de Europese
Unie met 18,5% gedaald in vergelijking met dezelfde maand een
jaar eerder. Er werden 17% minder
zware vrachtauto’s verkocht. In
Nederland daalde de verkoop van
zware vrachtauto’s in november
met 5,9%. In de eerste elf maanden van het jaar daalde de verkoop in Nederland met 9,7%. Er
werden er 715 nieuwe exemplaren
geregistreerd. Vorig jaar waren
dat er 760, meldt ACEA.

Hedwigepolder staat
over zes jaar blank
OVERHEID

LOGISTIEK

FOTO BEIHAI SHIPBUILDING

De bulb is de ronde staalconstructie
onderaan de voorsteven die dient
om de golven te splitsen en zo de
weerstand van het schip in het water
te verminderen.
De schepen waarvan de bulb wordt
vervangen, werden gebouwd om
snelheden van 25 tot 28 knopen te
halen. Nu Maersk Line op grote
schaal aan ‘slow steaming’ doet, is
die bulb eigenlijk te groot en kan de
weerstand in het water verminderd
worden door een kleiner exemplaar
te monteren.
Het ‘retrofitten’ van schepen zoals
dat in het vakjargon genoemd wordt,

D. Speksnijder Transport neemt
alle activiteiten over van het in opslag en distributie van diepvriesproducten gespecialiseerde DistributieUnit.

KORT

segment zijn kwaliteit en intelligente
leveringsvarianten sleutelwoorden
om beter dan het gemiddelde te
groeien’, stelt Schroven. DPD gaat
daarom zijn netwerk van pakjeswinkels verder uitbreiden in 2013. Er
zullen komend jaar ook nog meer
serviceopties worden opgenomen in
het pakket flexleveringen, zodat
pakjes kunnen worden bezorgd op
een alternatief adres (bijvoorbeeld
op kantoor). Aan kostenzijde ziet
Schroven niet meteen een verbetering. Op het vlak van vracht- en
energiekosten verwacht hij een verdere kostenstijging, net als bij de
loonkosten. | DE LLOYD

De kogel is door de kerk: in 2019
staat de Hedwigepolder in Zeeland weer helemaal onder water.
De voorbereidingen nemen enkele jaren in beslag en in mei 2016
begint de ontpoldering in fases.

De ontpoldering kost naar schatting 80 miljoen euro en is een
compensatie voor het uitdiepen
van de Westerschelde, waardoor
natuurgebied verloren is gegaan.
Alternatieven bleken voor Vlaanderen en de Europese Commissie
onbespreekbaar.
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Meer ruimte ecocombi
POSITIVLISTE Duitse verkeersministerie verruimt het voor ecocombi’s toegankelijke wegennet
Het Duitse wegennet waar
op proef ecocombi’s op
mogen rijden, is met een
zestigtal trajecten uitgebreid.
Bondsverkeersminister
Peter
Ramsauer heeft hiertoe besloten. De
nieuwe routes die aan de zogenoemde ‘Positivliste’ zijn toegevoegd, maken het onder meer de logistieke
dienstverleners Dachser en DB
Schenker nu mogelijk direct van een
aantal vestigingen in Duitsland uit
met ecocombi’s het hoofdwegennet
te bereiken.
Dachser overweegt nu terdege aan
de proef deel te nemen. Dit bedrijf is
al met ecocombi’s actief in Nederland, Denemarken en Zweden. Het
bedrijf had voor vier trajecten opname op de Positivliste gevraagd. Eén
verzoek, van Dachser Food Logistics, werd gehonoreerd, namelijk dat
voor het lange traject tussen het Beierse Memmingen en Langenhagen
in Nedersaksen.
Irritatie

Dachser verwacht dat het gebruik
van de ‘Lang-LKW’, zoals de ecocombi in Duitsland wordt genoemd,
bedrijfseconomische en ecologische
voordelen zal bieden. De enige voorwaarde die het bedrijf aan deelname
stelt, is dat de ecocombi geen lading
mag aantrekken die nu over het
spoor en met het binnenschip wordt
vervoerd.
Ook voor DB Schenker is op de nieuwe lijst van toegelaten wegen de toegang tot de proef nu geopend. Dit be-

KORT

Bemanning gekaapt
schip na bijna 3 jaar vrij
PIRATERIJ
Na bijna 3 jaar is er net voor kerst
een einde gekomen aan de gijzeling van 22 zeelieden van een door
Somalische piraten gekaapt schip.
Dat gebeurde na een belegering
van het schip van bijna 2 weken
door troepen van de Somalische
regio Puntland. De zeelieden vertonen sporen van marteling en
ziekte, aldus de autoriteiten. De
bemanning van het schip MV Iceberg 1, eigendom van een reder in
Dubai en varend onder Panamese
vlag, is langer vastgehouden dan
welke bemanning ook van in de
regio door piraten gekaapte schepen. De zeelieden zijn afkomstig
uit Ghana, India, Pakistan, Filipijnen, Sudan en Jemen.

Achterkant gevaarlijkste
plek op terminal
SCHEEPVAART
Niet de waterkant, maar de stacking yard waar containers tussentijds gestapeld worden, vormt de
gevaarlijkste plek op een containerterminal. Vooral de daar ingezette behandelingstuigen zorgen
voor risico’s: ongevallen met uitrustingen en brand. Dat blijkt uit

Dachser kan nu met de lange combinatie gemakkelijker het Duitse wegennet op.

drijf, onderdeel van Deutsche Bahn,
zal echter niet deelnemen. Concerntopman Rüdiger Grube heeft eerder
al laten weten dat Deutsche Bahn
niet meedoet om ‘irritatie’ te vermijden.
Deutsche Bahn is immers een staatsbedrijf, buitendien een spoorbedrijf,
en wil zich buiten de discussie houden of de ecocombi lading onttrekt
aan het spoor. Dat laatste wordt door
tegenstanders van de langere vrachtautocombinatie als argument aangevoerd om de ecocombi van de

ZORGZAAM,
BETROUWBAAR
EN VEILIG...

Duitse wegen te weren.
Indirect zal DB Schenker misschien
toch van de ecocombi gebruik maken. Het is immers mogelijk dat een
toeleverancier, of diens logistieke
dienstverlener, straks met ecocombi’s van en naar vestigingen van DB
Schenker gaat rijden. Bijvoorbeeld
naar het logistieke centrum dat
Schenker in Hannover beheert voor
VW Nutzfahrzeuge.
Eerder dit jaar verruimde Ramsauer
het voor ecocombi’s toegankelijke
Duitse wegennet ook al eens en werd

het bijvoorbeeld mogelijk met zulke
voertuigen de haven van Hamburg
te bereiken. Hij wil vooral het probleem van de ‘laatste kilometer’ verhelpen.
Dat probleem houdt in dat ecocombi’s op het hoofdwegennet in veel gevallen wel, maar op heel veel secundaire wegen niet zijn toegestaan. De
onbereikbaarheid van veel bestemmingen weerhield veel vervoerders
nog van deelname aan de proef.
FOLKERT NICOLAI

een analyse die verzekeraar TT
Club uitvoerde. Daarin werden
4.000 claims – samen goed voor
341 miljoen dollar – tegen het licht
gehouden.

CONTAINERVERVOER

‘Deadline nodig voor
opgave van gewicht’
De European Shippers Council
(ESC) wil dat er een duidelijke
deadline komt voor het doorgeven
van verschepingsinstructies in de
lijnvaart.
De International Maritime Organisation (IMO) bestudeert een voorstel om het wegen van containers
verplicht te maken voor ze aan boord
van een schip geladen worden. Uit
onderzoeken die gevoerd werden na
scheepsongelukken, bleek immers
dat er vaak een verschil was tussen
het werkelijke gewicht van een container en de informatie die aan de
scheepsplanners was bezorgd.
Diverse verladersorganisaties lieten
al eerder weten dat ze tegen een verplichte weging zijn, omdat dit extra
kosten en meer administratieve lasten oplevert. De Nederlandse organisatie EVO zei eerder dit jaar nog
dat het aantal containers dat overboord slaat als gevolg van een foute
gewichtsopgave, zeer klein is.
De Europese verladersraad ESC stelt
nu voor dat er duidelijke afspraken
met de rederijen komen over het
doorgeven van de juiste ladinginformatie. ESC pleit voor een wettelijk
vastgelegde deadline. Het is de taak
van de verladers om de juiste info

door te geven. Nu wordt bij het boeken van een container vaak een benaderend gewicht genoemd, dat nadien niet gecontroleerd wordt en in
de praktijk gebruikt wordt om een
stuwingsplan op te maken.
Deﬁnitie

‘Het stuwplan moet gemaakt worden op basis van de laatst beschikbare informatie van de verlader’, zegt
de ESC. ‘Verladers en rederijen moeten samenzitten in een werkgroep
om te praten over de precieze definitie van een verplichte deadline’.
De verladers erkennen dat die deadline vroeg genoeg moet vallen om de
carriers toe te laten een goed stuwplan uit te werken op basis van ‘realtime’ gegevens. Anderzijds wil de
ESC die deadline niet teveel naar voren halen, omdat anders de ‘lead
time’ van de logistieke keten nodeloos langer wordt.
Lading van verladers die de deadline
niet respecteren, zou niet verscheept
mogen worden. De ESC denkt dat
betere afspraken over het ladinggewicht ook zullen leiden tot minder
roll-overs naar een volgende afvaart.
Nu worden boekingen soms verschoven omdat een schip plots al vol
blijkt te zijn. | STEFAN VERBERCKMOES
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DE KWESTIE
Op papier is de regelgeving omtrent rij- en rusttijden overal in Europa gelijk. In de praktijk houdt elk
land er zijn eigen interpretatie op na, en zijn eigen handhavingsbeleid. Harmonisering is het ideaal,
maar dat kan ten koste gaan van de liberalisering van het wegvervoer.

Misstanden rem op liberalisering
HANDHAVING Fraude en manipulatie met de digitale tachograaf nemen hand over hand toe

Dat was de onontkoombare conclusie van een bijeenkomst in Brussel
vlak voor kerst, georganiseerd door
Transport en Logistiek Nederland
(TLN), voorgezeten door de Nederlandse europarlementariërs Corien
Wortmann-Kool en Peter van Dalen
en van inhoudelijke bijdragen voorzien van vertegenwoordigers van
handhavende instanties in Europa.
Zoals van Martin Bonthuis van Tispol, de Europese organisatie van
verkeershandhavers. In een ontnuchterend betoog schetste hij de
richting die het toezicht op de Europese wegen uit gaat: bergafwaarts.
De politieke wil en de middelen (in
die volgorde) ontbreken om er wat
aan te doen. Daarom blijft het onmogelijk voor de verkeerspolitie in
de lidstaten om een efficiënt controlesysteem op te zetten. Samenwerking tussen politiediensten uit de
verschillende landen komt nauwelijks van de grond. Uit de controles
die worden gedaan blijkt dat fraude
met en manipulaties van de digitale
tachograaf hand over hand toeneemt.

FOTO BERNADET GRIBNAU

Door een gebrek aan handhaving van de regels loopt
het vrije verkeer van goederen over de weg tegen zijn
grenzen op.

Verdere liberalisering lijkt niet langer haalbaar zonder harmonisering van de regels en een effectieve handhaving langs de kant van de weg.

mentaties en sanctieregimes als er
lidstaten zijn. In de handhaving van
het Europese wegvervoer staan er 27
kapiteins op één schip.’
Wegvervoerders in Europa onder-

In de handhaving van het wegvervoer
staan er 27 kapiteins op één schip

Kapiteins

Liam Duggan van EuroControlRoute (ECR), een organisatie van veertien lidstaten die het werk van de inspectiediensten in het wegvervoer
enigszins probeert te coördineren en
trainingen geeft, was duidelijk in
zijn oordeel: ‘De regelgeving in Europa is geharmoniseerd. Maar in de
praktijk langs te kant van de weg bestaan er zoveel verschillende imple-

rijden voordat ze een keer tegen de
lamp lopen. Dat ondergraaft langzaam het vertrouwen in een geliberaliseerde sector met een gelijk
speelveld voor iedereen. Niet voor

vinden dat elke dag aan den lijve. Bedrijven die zich aan de regels houden
ondervinden valse concurrentie van
collega’s die het zo nauw niet nemen. Die worden geen strobreed in
de weggelegd en kunnen jaren door-

niets wijzigde TLN onlangs onder
druk van de omstandigheden zijn
standpunt over vrije cabotage in Europa: van jarenlange voorstander
werd de organisatie tegenstander.
De zorgen van TLN worden in meer

PETER VAN DALEN (CHRISTENUNIE)
‘Het is tamelijk uniek dat wij als politici zowel vanuit het bedrijfsleven als
vanuit de handhavende instanties dezelfde signalen ontvangen. Dat geeft
aan dat er met die handhaving wel degelijk iets aan de hand is. Het kan
niet zo zijn dat Europa regels opstelt en vervolgens de lidstaten bij het
controleren van die regels volledig hun eigen gang kunnen gaan.’
‘Het zou om te beginnen goed zijn als de Europese landen beter in kaart
brengen hoe vaak zij buitenlandse chauffeurs aan de kant zetten voor
controle. De Europese Commisie moet nagaan of die cijfers kloppen en
vooral discriminatie van buitenlandse chauffeurs tegengaan.’

CORIEN WORTMANN (CDA)
‘Te vaak krijgen we klachten van vrachtwagenchauffeurs over torenhoge boetes
(tot soms duizenden euro´s) voor soms kleine overtredingen, boetes voor
overtredingen van bijna een maand geleden en ongelijke behandeling van
Nederlandse chauffeurs tov chauffeurs uit eigen land. Handhavingorganisaties in
Spanje en Frankrijk lijken chauffeurs uit Nederland bovengemiddeld vaak aan de
kant te zetten om een controle uit te voeren. Daar moet een einde aan komen.’
‘De Europese Commissie moet er scherp op toezien dat buitenlandse vrachtwagenchauffeurs niet worden gediscrimineerd. Ook moet de Commissie richtlijnen
opstellen hoe de wegvervoerregels in Europa in de toekomst eerlijk en redelijk
worden gehandhaafd, en bovenal is samenwerking van handhavingsorganisaties cruciaal.’

landen gedeeld, zei topambtenaar
Keir Fitch van de Europese Commissie op de bijeenkomst in Brussel.
Hij wees er op dat de Commissie wel
iets aan de harmonisering van de
handhaving willen doen, maar dat
lidstaten huiverig zijn om bevoegdheden op het gebied van politie over
te dragen.
Intussen wordt duidelijk dat het gebrek aan controle op veiligheid en
rij- en rusttijden het vrije verkeer
van goederen in Europa dreigt te beperken. Sociale misstanden zijn
daardoor een rem op de ontwikkeling naar een vrije markt in heel Europa.
Zo zullen de voorstellen voor cabotage die de Europese Commissie dit

jaar presenteert - aangekondigd
voor tegen de zomer - minder ver
gaan dan eurocommissaris Siim
Kallas oorspronkelijk voorstond,
mede door de bezwaren die TLN en
zusterorganisaties hebben geformuleerd.
Verdere liberalisering lijkt niet langer haalbaar zonder harmonisering
van de regels en een effectieve handhaving langs de kant van de weg.
Zolang er onvoldoende politieke wil
is om dat tot stand te brengen, blijft
een volledig vrij verkeer van goederen over de Europese wegen een illusie.
FRANK DE KRUIF

TLN wil wijziging
28-dagenregel
Transport en Logistiek Nederland
(TLN) deed in Brussel een beroep op
de Europese politiek om de regels
zodanig te veranderen dat chauffeurs in het buitenland vooral worden gecontroleerd met het oog op de
verkeersveiligheid, en in eigen land
op het naleven van de rij- en rusttijden.
Nu is er de regel dat bij een controle
de digitale tachograaf tot 28 dagen
terug mag worden uitgelezen. Dat
was bedoeld om na te kunnen gaan
of een chauffeur had voldaan aan
zijn verplichte weekendrust. In de
praktijk ziet TLN dat veel lidstaten
kleine overtredingen gebruiken om
boetes op te stapelen, die bij elkaar
kunnen oplopen tot duizenden euro’s. Het besef dat een enkele minuut
overschrijding kan bijdragen tot een

hoge boete, leidt tot stress onder de
chauffeurs die niet bijdraagt aan de
verkeersveiligheid, aldus TLN.
De organisatie wil dan ook dat langs
de weg niet verder wordt teruggekeken dan over een periode van zeven
dagen, en dan met name op veiligheid. De 28 dagencontrole zou alleen
nog maar mogen dienen voor de
controle op de weekendrust.
‘Hiermee wordt recht gedaan aan de
oorspronkelijke doelstelling van de
regelgeving en blijft de verkeersveiligheid gegarandeerd. Nationale inspecties kunnen voor de naleving
van de sociale regelgeving bij bedrijfscontroles veder terugkijken in
de administratie. Dan zijn alle vereiste documenten bij de hand en bestaan geen taalproblemen’, aldus
TLN.
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LIJNVAART

Grootste opgelegde
schepen weer actief
Het aantal opgelegde grote containerschepen is in een paar weken
tijd aanmerkelijk verminderd.
De opgelegde containervloot is in de
loop van december wat kleiner geworden. Net voor kerstmis waren
292 schepen met een capaciteit van
meer dan 500 teu werkloos. Hun
aantal steeg in twee weken tijd met
vier eenheden, maar hun gezamenlijke capaciteit daalde lichtjes naar
810.000 teu.
Een aantal rederijen bereidt zich
voor op de korte piek voor het Chinese nieuwjaar door ongebruikte
grote schepen te reactiveren. Begin
december waren er nog twaalf schepen van meer dan 7.500 teu werkloos, maar dat aantal is intussen verminderd naar slechts twee.
Kerstperiode

In de kerstperiode voegde Maersk
Line de ‘Maersk Seville’ van 8.466
teu weer toe aan de vloot van de
AE7-dienst tussen het Verre Oosten
en Noord-Europa. Bij CMA CGM
kwam een schip van 8.488 teu opnieuw in dienst en voor Hamburg
Süd kon de 8.411 teu grote ‘Aliança
Urca’ (8.411 teu) weer aan de slag in
een dienst tussen de Far East en de
oostkust van Zuid-Amerika.
Op de laatste dag van het oude jaar
vertrokken in de Far East ook de
‘Agamemnon’ (7.943 teu) en de ‘Pra-

gue Express’ (8.750 teu) voor rekening van respectievelijk Maersk en
Hapag-Lloyd naar Noord-Europa,
Van de twee overgebleven werkloze
schepen van meer dan 7.500 teu, vertrekt de ‘Cosco Beijing’ (9.469 teu)
volgend weekend in Ningbo voor de
NE3-dienst van de CKYH Green Alliance naar Europa. De Chinese re-

Rederijen maken
zich klaar voor
korte piek in
Chinese export
derij had het schip op 2 november
tijdelijk uit de vaart gehaald. OOCL
deed medio december hetzelfde met
de van Hapag-Lloyd gehuurde ‘Bremen Express’ (8.750 teu). Dat schip
slaat een rondreis in de Verre Oostentrade over en mag op 23 februari
opnieuw in het Verre Oosten beginnen te laden voor een reis in Loop 5
van de G6 Alliance.
Voor opgelegde containerschepen
met een capaciteit van 2.000 tot
5.000 teu zijn de kansen op nieuwe
opdrachten veel kleiner. In deze categorie zijn volgens het Franse Alphaliner ruim tweehonderd schepen
werkloos. | STEFAN VERBERCKMOES

Rotterdam wint mark
OVERSLAG Volume in Rotterdam stijgt naar 442 miljoen ton, het aantal contai
Rotterdam heeft in 2012 marktaandeel gewonnen op Antwerpen. Terwijl hier de overslag met 1,7% steeg, daalde die
in Vlaanderens grootste haven met haast hetzelfde cijfer.
De overslag in Rotterdam kwam in
2012 uit op 442 miljoen ton, een plus
van een kleine 8 miljoen ton ten opzichte van het jaar ervoor. Antwerpen bleef steken op 184 miljoen ton,
een daling van 1,8% in vergelijking
met 2011.
Rotterdam heeft zijn winst vooral te
danken aan de overslag van het natte massagoed. Door minder onderhoudsstops aan raffinaderijen lag
het productieniveau hoog en kon er
5 miljoen ton meer ruwe olie worden
doorgezet. In het segment minerale
olieproducten was de winst nog groter en werd er zo’n 7 miljoen ton
meer overgeslagen. Met name de export van stookolie naar het Verre
oosten zat in de lift.
Tegenover de winst in de natte bulk
stond in 2012 een fors verlies in de
droge bulk. Daarvan ging zo’n 12
miljoen ton minder over de kades,
een verlies van bijna 10%. Die daling
is met name te wijten aan de daling
van de staalproductie in Duitsland,
waar de aanvoer van ersten, schroot
en kolen werd teruggeschroefd. Ook

‘INVESTEER IN INFRA’

FOTO STEFAN VERBERCKMOES

Investeringen in infrastructuur
dragen het meeste bij tot groei van
de economie op lange termijn. Die
boodschap uitte president-directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam bij de presentatie
van de overslagcijfers richting Den
Haag, waar minister Schultz van
Haegen puzzelt op een extra bezuiniging van 250 miljoen euro
jaarlijks op haar infra-programma.
Smits riep ‘Den Haag’ op om havengerelateerde
infrastructuur
(Blankenburgtunnel, Calandbrug
A13/A16) te ontzien.
Bij Cosco zijn straks weer alle schepen van meer dan 7.500 teu in de vaart.

WEKELIJKS EX EEMSHAVEN (GR.)

het volume aan grondstoffen voor de
industrie en de bouw nam af . Slechte oogsten buiten Europa leidden tot
hogere prijzen en daardoor minder
invoer van agribulk.
Containers

Door een goed vierde kwartaal kon
de containeroverslag in Rotterdam
met 1,6% toenemen tot 126 miljoen
ton. In aantallen bleef de overslag
gelijk aan die van 2011, toen er 11,9
miljoen teu werd behandeld. Dat
hangt samen met een verschuiving
van import naar export, die nu vrijwel in balans zijn. Exportcontainers
zijn gemiddeld zwaarder en er hoeven minder lege containers terug
naar het Verre Oosten.
Met containers viel Antwerpen iets
terug: daar was er in gewicht een teruggang van een dikke procent tot
104 miljoen ton en in aantallen een
lichte daling van een half procent tot
8,6 miljoen teu.
In het competitieve containersegment won Rotterdam dus marktaandeel op Antwerpen, en waarschijnlijk ook de andere grote
concurrent Hamburg. Die heeft nog
geen jaarcijfers gepubliceerd, maar
stond na negen maanden op een verlies van ruim een half procent (in
aantallen). Over 2012 lijkt Bremerhaven de grote winnaar te zijn, met
na drie kwartalen een winst van een
dikke 6% in de containeroverslag.
Behalve in containers was er in Antwerpen over de gehele linie een daling van de overslag. Nat en droog
massagoed daalden beide. De grootste afname deed zich voor in het
conventionele stukgoed, met bijna
15%. Door de economische crisis
werd er vooral minder staal behandeld, net als in Rotterdam overigens,
waar de ‘brammen’ het afgelopen

Olietankers in de Europoort in Rotterdam. Olie

jaar uitbleven. Antwerpen nam zelfs
nog wat pakketten van Rotterdam
over (Rautaruukki), waardoor het
verlies hier in het segment overig
srtukgoed met 25% nog veel groter
was dan in de Scheldehaven.
In beide havens ging het ro/ro-verkeer er op vooruit: in Rotterdam met
2,6% tot 18 miljoen ton en in Antwerpen met 13,6% tot 4,8 miljoen
ton.
Al met al steeg volgens het Havenbedrijf Rotterdam het marktaandeel in
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En daar was-ie weer, de eindejaarsdip in het transport. De Transportindex begon op de maandag voor de kerst aan
een snelle en diepe daling, die nog tot en met de jaarwisseling zou aanhouden. Vooral de neergang in het aantal
bewegingen in het wegvervoer was eind afgelopen jaar spectaculair. De deelindex voor die modaliteit werd
ruimschoots gehalveerd tot 42,98 op de donderdag na kerst. Een week eerder was de stand nog 95,64. Van jaar op
jaar pakte de daling in het wegvervoer ook stevig uit, want precies een jaar eerder kwam deze index op 50,61 uit.
In de binnenvaart viel de dip verhoudingsgewijs mee. De index voor het aantal vaarbewegingen op binnenvaarwegen ging 23 punten achteruit tot 58,86. Een jaar eerder was dat 50,61.
De Transportindex is een initiatief van Nieuwsblad Transport, Wolters Kluwer Transport Services/Teleroute,
Royal Dirkzwager, NDW en Panteia/NEA. Volg de Transportindex dagelijks via www.transportindex.nl
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taandeel in overslag

SCHEEPVAART

Elf schepen JR Shipping
in verzamelfonds
FOTO PORT OF ROTTERDAM | RIES VAN WENDEL DE JOODE

ners blijft met 11,9 miljoen teu gelijk

JR Shipping heeft vlak voor kerst
overeenstemming bereikt met investeerders en HSH Nordbank over
de vorming van een verzamelfonds
waarin elf containerschepen van
de rederij zijn ondergebracht.
Met het JR Fleet Fund CV voorkomt
de rederij het dreigende faillissement van een aantal schepen in de
vloot. Eerder dit jaar gingen vijf
scheeps-CV’s van JR bankroet.
Het verzamelfonds is tot stand gebracht nadat HSH Nordbank had laten weten niet langer mogelijkheden
te zien om zes schepen die in liquiditeitsproblemen waren gekomen te
redden. Wel stond de bank open
voor een collectieve oplossing, op
voorwaarde dat alle elf door HSH
Nordbank gefinancierde schepen
van JR zouden meedoen, dus ook de
vijf beter renderende.
Door de nieuwe afspraken wordt de
lastendruk voor de schepen verlicht.

lichting schrijft de directie dat in
2013 ‘alle hens aan dek geboden is
om alle schepen in de vaart te houden. Hiervoor is marktherstel onontbeerlijk. Voor de komende periode echter is de kou uit de lucht en
bestaat er weer ruimte om te ondernemen’.
De vloot van JR Shipping bestaat na
het faillissement van vijf CV’s nog
uit twintig schepen, waarvan achttien containerfeeders en twee multipurposeschepen. De laatste zijn in
de vloot opgenomen om de activiteiten van de rederij te diversifiëren.
JR wil zich daarnaast ook richten op
de ontwikkeling en exploitatie van
serviceschepen voor de offshore
windmolenindustrie. Daarvoor is
zusterbedrijf SeaZip Offshore Service opgericht.
JR is niet de enige rederij in Nederland waarvan afgelopen jaar
scheeps-CV’s ten onder gingen. Ook
Feederlines, Reider Shipping en Uni

‘In 2013 is alle hens aan dek geboden om
alle schepen in de vaart te houden’

en olieproducten waren de snelste groeiers in de overslag in 2012.

de totale overslag naar 37,7%. In de
containeroverslag is het toegenomen
tot 29,9%, en president-directeur
Hans Smits van het Havenbedrijf
Rotterdam zei te verwachten dat
daar de komende jaren steeds een
paar tienden van procentpunten bijkomen.
Connectiviteit

Smits illustreerde dat aan de hand
van de ontwikkeling van de connectiviteit, een combinatie van aantal

afvaarten per week, het aantal aangelopen havens op andere contineten en de gemiddelde scheepscapaciteit. Met bijvoorbeeld het Verre
Oosten is die connectiviteit sinds
2009 sterk opgelopen, meer dan in
andere havens. Bovendien is ook de
hubfunctie van Rotterdam gegroeid:
gingen tien jaar gelden nog twee op
de tien binnengekomen containers
er over zee weer uit, anno 2012 is dat
verdubbeld naar vier op de tien.
Gegeven het toenemende marktaan-

deel in containers, de groei van de
functie als draaischijf voor stookolie
en de opening van twee nieuwe energiecentrales, is Smits optimistisch
over de ontwikkeling van de overslag in de komende jaren. Darabij
speelt ook de voorspelling van het
CPB over de groei van de relevante
wereldhandel met 2,5% in 2013 een
rol. De groei van de overslag loopt
daarmee doorgaans parallel.
FRANK DE KRUIF

OVERSLAG

HSH Nordbank is akkoord gegaan
met een nieuwe ‘stand still’ overeenkomst (opschorting van rente en afbetalingsverplichtingen) tot eind
2013, een versoepeling van de aflossingsafspraken daarna, en een beduidend lagere rente.
In het nieuwe fonds krijgen de elf individuele CV’s een percentueel belang, gebaseerd op de vooruitzichten
voor vermogensherstel van elk
fonds. Een ‘grote meerderheid’ van
de investeerders is akkoord gegaan
met het voorstel, volgens JR omdat
er ‘simpelweg geen alternatieven waren’.
Overigens voorziet JR Shipping dat
2013 opnieuw een ‘buitengewoon
zwaar jaar’ wordt, voordat er in 2014
marktherstel optreedt. In een toe-

Fleet verloren schepen, terwijl bij
een aantal andere rederijen schepen
in financiële moeilijkheden verkeren. Ook de financierende banken
staan op zwaar verlies. Uitgerekend
HSH Nordbank, een van de grotere
kredietverschaffers van scheepsCV’s, kwam in zwaar weer en moet
door de Duitse staat overeind worden gehouden. Daarbij is door de
Europese Unie de voorwaarde gesteld dat de bank krimpt.
De containerfeedervaart ervaart
momenteel een ‘double dip’ scenario. Na de eerste crisis in 2009 en een
tijdelijk herstel in 2010 gingen in mei
2011 de tarieven opnieuw onderuit
en kwamen tal van schepen stil te
liggen. Begin dit jaar volgden de eerste faillissementen. | FRANK DE KRUIF

CONTAINERVLOOT

Zeeuwse havens verliezen lading,
minder containers in Zeebrugge

‘Er dreigt een tekort
aan kleine schepen’

De overslag in de Zeeuwse havens is
in 2012 met 3% gedaald. Ook de haven van Zeebrugge verloor lading.

Ondanks de lage nieuwbouwprijzen worden weinig nieuwe containerschepen besteld. Daardoor kan
er op termijn een tekort aan kleine
en middelgrote tonnage ontstaan.

Vlissingen en Terneuzen zijn het
jaar geëindigd met een overslag van
ruim 34 miljoen ton. In 2011 sloegen
de Zeeuwse zeehavens nog 35,5 miljoen ton over. De daling met 3% is
een verbetering in vergelijking met
de stand halverwege het jaar, toen er
8% minder goederen over de Zeeuwse kades was gegaan. Door goede resultaten in met name het laatste
kwartaal bleef het verlies beperkt.
Zeeland Seaports wijt de daling
vooral aan incidentele activiteiten in
2011 die vorig jaar zijn weggevallen.
Zo was er destijds veel aanvoer over
zee voor de Zeeland Refinery als gevolg van een lek in de oliepijpleiding
vanuit Rotterdam naar de raffinaderij. De uitvoer van aardappelen naar

Rusland daalde door een goede
oogst in het land zelf. Tegen dit verlies wogen kleine stijgingen in de
overslag van onder andere steenkool, kunstmest en aluminium niet
op.
In tegenstelling tot de zeeoverslag
nam de binnenvaartoverslag in de
Zeeuwse havens wel toe. Met een
stijging van 12% kwam die uit op
ruim 35 miljoen ton. De groei zat
met name in de chemie, de metalen
en het stukgoed.
Zeebrugge

De haven van Zeebrugge moest in
2012 een verlies aan lading van 7%
incasseren, althans volgens cijfers
tot en met november. Een maand
voor het einde van het jaar stond de
teller op 43,6 miljoen ton.
Met de name de overslag van containers (-10,6%) en natte bulk (-7%) liep

terug. Positieve uitzondering was de
overslag van stukgoed, die met 17%
groeide, met name papier(pulp) en
karton uit Brazilië.
In het containersegment kende
vooral een van de diensten vanuit
het Verre Oosten een terugval. Zeebrugge is van dat verkeer afhankelijk. Van de ontwikkelingen op dit
vaargebied zal dan ook afhangen
hoe 2013 uitvalt, maar het havenbedrijf gaat de komende maanden
vooralsnog uit van een ‘nulgroei’.
Vlak voor de jaarwisseling gaf ook Le
Havre alvast een indicatie van de
overslag in 2012, die volgens de voorzitter van het havenbedrijf op ongeveer 67 miljoen ton zou uitkomen.
Dat zou een verlies van 5% betekenen. De Franse haven zou 15 miljoen
ton meer olie hebben behandeld,
maar in de containeroverslag stabiel
gebleven zijn. | FRANK DE KRUIF

Volgens de Britse consultant Clarkson Research zijn nieuwe schepen nu
23% goedkoper dan in het jaar 1996.
Toch lokken die lage prijzen geen
nieuwbouwgolf uit. Vorig jaar werden voor slechts 5,3 miljard dollar
nieuwe orders geplaatst.
Alle bestellingen voor containerschepen in 2011 waren nog goed
voor een totale waarde van 27 miljard dollar en in 2007, het laatste jaar
voor de kredietcrisis uitbrak, werd
zelfs 55 miljard aan orders voor
nieuwe tonnage gespendeerd.
Clarkson stelt vast dat het huidige
orderboek gedomineerd wordt door
grote tonnage. 56,4% van alle slots in

aanbouw komen op schepen van
meer dan 8.000 teu. Voor de categorie kleine schepen van minder dan
3.000 teu bedraagt de capaciteit van
het orderboek slechts 4,6% van de
huidige vloot. Dit jaar werden van
deze scheepsgrootte slechts 33.364
slots besteld, terwijl er 203.400 werden verschroot.
De Britse onderzoekers vragen zich
af of en wanneer er een inhaalbeweging gemaakt zal worden om een tekort aan kleine tonnage te vermijden. Clarkson stelt dat vooral het
vinden van financiering voor nieuwe bestellingen lastig blijft, zeker nu
Duitse particulieren zich niet meer
laten verleiden om te investeren in
schepen voor de chartermarkt.
Duitse opdrachtgevers zijn nu goed
voor 15% van alle orders. Drie jaar
geleden bedroeg hun aandeel nog
36%. | STEFAN VERBERCKMOES
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NT/DL Benelux-dossiers in 2013
Nieuwsblad Transport verschijnt iedere week met een dossier gewijd aan één thema. Zes
hiervan zijn Benelux Specials, die niet alleen in NT maar ook in zusterblad DeLloyd verschijnen:

08-03-2013 Expediteurs vs Vervoerders
26-04-2013 Duurzame Logistiek
21-06-2013 Koplopers, Uitdagers & Nieuwkomers
30-08-2013 Douane & Security
20-09-2013 Cool Logistics
18-10-2013 Verladers dossier

Deze dossiers worden door Nieuwsblad Transport in 2013 uitgegeven.
De nog ontbrekende titels zullen 2 maanden voor verschijnen bekend zijn.
DATUM

TITEL

DATUM

TITEL

04-01
11-01
18-01
25-01

Blik op 2013
Voedsellogistiek
Limburg
Drechtsteden

07-06
14-06
21-06
28-06
05-07

IATA
NT Dagen Special
Koplopers, Uitdagers &
Nieuwkomers
Warehousing / Vastgoed
Verzekeringen en Financiën

23-08
30-08

Binnenvaart
Douane & Security

13-09
20-09
27-09

Containergassen
Cool Logistics
Airports

04-10
11-10
18-10
25-10

Oost Europa
Offshore
Verladers dossier
Koelvervoer/ Food Logistics

01-11
08-11
15-11
22-11
29-11

ICT
Opleidingen in Transport & Logistiek
Scandinavië
Afrika
Intermodaal vervoer

13-12
27-12

Containers
Jaaroverzicht

01-02 Ecotax
08-02 Midden-en Zuid Amerika en
het Caribisch gebied
15-02 De logistieke dienstverlener
22-02 Spoor
01-03
08-03
15-03
22-03
29-03

Verenigd Koninkrijk en Ierland
Expediteurs vs Vervoerders
China
VAL
Rusland en de Baltische Staten

05-04
12-04
19-04
26-04

Trucks & Trailers
De Nederlandse havens
Arbeidsmarkt
Duurzame logistiek

03-05
10-05
17-05
24-05
31-05

Zuid Europa
Bulk
Reefers
Ferry, Roro en Shortsea
Projectlading en uitzonderlijk
vervoer

Reserveer nu reeds uw advertentie en neem contact
op met onze verkoopafdeling, tel. 010-2801025 of
mail verkoop.rotterdam@ntpublishers.nl
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‘Reefer Alliance’ wil in de
eerste plaats beter kunnen
concurreren met containerdiensten uit Zuid-Afrika, Chili
en Marokko naar Rusland.

TransEuropa Ferries heeft
voor een periode van drie jaar
de door P&O Ferries opgelegde
veerboot ‘Pride of Calais’
gehuurd. Het ro/pax-schip dat
85 begeleide vrachtwagens
kan vervoeren, zal vanaf medio
januari onder de nieuwe naam
‘Ostend Spirit’ ingezet worden
in een veerdienst tussen
Oostende en Ramsgate.
TransEuropa Ferries zal dan
opnieuw drie ro/ro-schepen
inzetten, waardoor het zes
afvaarten per dag en per
richting kan bieden. Een
overtocht uit de Belgische
kusthaven naar Ramsgate
duurt ongeveer vier uur.
CMA CGM heeft samen met
partner Fesco-ESF de rotaties
van zijn vier Ruslanddiensten
aangepast. De belangrijkste
wijziging is de opname van Ust
Luga in het vaarschema van
Loop D, waardoor Zeebrugge
en Rotterdam een rechtstreekse verbinding met die nieuwe
Russische haven krijgen. Vanuit
Ust Luga zijn er volgens de
Franse rederij goede spoorverbindingen naar Moskou,
Kaluga, Ekaterineburg, Nizhny
Novgorod, Samara en Novossibirsk. Rotterdam ontvangt
van CMA CGM drie wekelijkse
diensten naar Sint-Petersburg
(B, C en D), waar zowel First
Container Terminal als
Petrolesport bediend worden.
Loop C stopt onderweg naar
Rusland ook nog in Tallinn.
Seatrade vormt vanaf 1 januari
een joint venture met het
Russische Baltic Shipping
onder de naam ‘Reefer
Alliance’. Die zal zich richten op
de bediening van Sint-Petersburg. De twee rederijen willen
hun commerciële en operatio-

nele slagkracht op een aantal
speciﬁeke routes verhogen
door hun vloten samen te
brengen. De twee zijn samen
goed voor een vloot van 96
reeferschepen die een capaciteit hebben van 350.000 tot
626.000 kubieke voet. De

MSC heeft Sines toegevoegd
aan het vaarschema van zijn
wekelijkse containerdienst
tussen Noord-Europa en
West-Afrika. In die Portugese
hub is er aansluiting met de
Lion Service uit het Verre
Oosten, waarvoor Sines de
eerste Europese loshaven is.
Da nieuwe aanloop van Sines
gaat ten koste van die van
Dakar. Noord-Europese lading
voor Senegal zal voortaan via
transshipment in Las Palmas
behandeld worden.
IMS voert de frequentie van
zijn spoordienst voor containers tussen Veendam en
Rotterdam op van drie naar vijf
ritten per week in beide

richtingen. De frequentieverhoging, die 2 januari ingaat, is
mogelijk door samenwerking
met DB Schenker Rail. IMS
boekt iedere werkdag vijftien
containerwagons op de
bestaande DB Schenker-trein
tussen Rotterdam en Onnen.
DB Schenker verzorgt vervolgens het vervoer van Veendam
naar de terminals van ECT op
de Maasvlakte en RSC Waalhaven. DB Schenker neemt ook
het vervoer tussen Onnen en
Veendam voor zijn rekening.
Het noordelijke bedrijfsleven
kan nu dus elke werkdag voor
containervervoer van en naar
Rotterdam bij het spoor
terecht.
In het nieuwe jaar zijn bedrijfsvoertuigen van de Euro
1-categorie niet meer welkom
in de Oostenrijkse deelstaat
Stiermarken. Het gaat om
voertuigen ouder dan zeventien jaar. Eerder al verbood
Stiermarken Euro 0-voertuigen
op zijn grondgebied.
Italië gaat zijn spoor geschikt
maken voor het vervoer van
trailers van vier meter hoogte.
Aanpassing van tunnels en
tracés aan het zogeheten 4
meter-proﬁel is nodig om veel
meer lading van de weg naar
het spoor te halen.

ESC wil onderzoek
over tariefvorming
VERRE OOSTEN Rederijen kunnen tariefverhoging niet vasthouden
De Europese verladersraad
ESC zet vraagtekens bij de
recente tariefverhoging in
de Verre Oostentrade.
Intussen zijn de zeevrachten
daar weer wat gedaald.
Medio december zijn de containerrederijen erin geslaagd om hun tarieven op de spotmarkt voor Chinese exportlading naar Europa fors te
verhogen. Voor containers naar
Noord-Europa bedroeg de stijging
35% en voor lading naar de Med
moest in een week tijd plots 66%
meer betaald worden.
De Europese verladers vinden het
hoogst verwonderlijk dat de tarieven
fors stijgen op een moment dat er in
de lijnvaart duidelijk veel meer capaciteit dan ladingaanbod is. Volgens
de ESC is december doorgaans qua
volume een zwakke maand, omdat
alle lading die tijdig voor de feestdagen in Europa moest zijn, al in oktober werd verscheept.
De verladersorganisatie had de
voorbije twee jaar al vaker de indruk
dat de rederijen hun acties om capaciteit te beperken of trager te gaan
varen, op elkaar afstemmen. Dat
lijkt nu ook weer het geval met de
forse tariefverhoging die de bedrijven met reeferlading op 1 januari
2013 voorgeschoteld kregen. De verladers hoorden van de meeste grote
carriers dat ze nu 1.500 dollar per 40’
koelcontainer meer moeten betalen
op alle vaargebieden.
De tariefvorming in de lijnvaart
moet volgens de ESC overgelaten
worden aan de normale werking van
de markt. De organisatie vindt dat er
voldoende redenen zijn voor de Europese Commissie om de Europese

FOTO STEFAN VERBERCKMOES
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Hoewel er overcapaciteit is, konden de rederijen onlangs hun tarieven verhogen.

mededingingsautoriteit onderzoek
te laten instellen naar de marktontwikkelingen in de lijnvaart.
Zoals eerder ook al gebeurde na een
succesvolle tariefverhoging in de
Verre Oostentrade op 1 november, is
ook vorige maand de druk op de zeevrachten snel teruggekeerd.
Een week nadat de spottarieven tussen de Far East en het Middellandse
Zeegebied omhoog schoten van
1.444 dollar naar bijna 2.400 dollar
all-in voor een 40’ container, zakte
de gemiddelde prijs net voor kerstmis volgens de tarievenindex van de
Shanghai Shipping Exchange terug
naar 2.260 dollar.
Ook voor lading naar Noord-Europa konden de rederijen de hogere tarieven niet vasthouden. Op die route
waren de tarieven met 702 dollar gestegen naar 2.700 dollar-in per 40’
container en was het de bedoeling
om de zeevrachten nog verder te laten stijgen naar meer dan 3.000 dol-

lar. Dat laatste is niet gelukt, want
een week na de gedeeltelijk succesvolle verhoging, ging er weer 226
dollar af en werd nog gemiddeld
2.474 dollar all-in betaald.
Nieuwe verhoging

Ook deze maand willen de rederijen
hun westbound tarieven opkrikken.
OOCL en CMA CGM waren in november de eerste om dat aan te kondigen. Veel andere grote carriers
waaronder Hanjin, hebben dat voorbeeld intussen gevolgd. Tussen 10 en
15 januari willen ze hun tarieven
met 350 dollar per teu opslaan.
Hapag-Lloyd voert op zijn beurt tussen 14 januari en 17 februari een extra piekseizoentoeslag van 350 dollar per teu in. De Duitse rederij
verwacht dat de weken voor het Chinese nieuwjaar, dat dit jaar op 10 februari valt, extra druk zullen zijn.
STEFAN VERBERCKMOES

SPOORVERVOER

Spoorgoederenvervoer op Europese
corridors krijgt voortaan één loket
Railgoederenvervoerders kunnen
vanaf eind volgend jaar bij één instantie capaciteit aanvragen voor
vervoer over de corridors Rotterdam-Genua en Rotterdam-Lyon/
Basel.
Dat zijn de bij de corridors betrokken landen voor kerstmis overeengekomen. De beheerders, waaronder
ProRail in Nederland - moeten bevoegdheden afgeven aan een zogeheten corridor -one stop shop (coss).
De komst van één internationaal loket om spoorcapaciteit voor goederen moet het internationale vervoer
stimuleren. Nu moeten de vervoerders de capaciteit nog aanvragen in
alle landen waar de trein doorheen
rijdt.
Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) heeft de over-

eenkomst ondertekend met haar
collega’s uit België, Duitsland,
Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland en Zwitserland.
De one stop shop betreft de corridors
Rotterdam-Keulen-Basel-Genua en
Rotterdam-Luxemburg-Lyon-Basel.
Vervoerders kunnen vanaf december 2013 bij het internationale loket
terecht voor de dienstregeling die
een jaar later start.
De overeenkomst voorziet ook in regels over de transparantie en procedures van de aanvragen van internationale treinpaden en in prioritering
als er meerdere aanvragen zijn voor
dezelfde treinpaden. Ook komt er
internationaal toezicht op het het
functioneren van de c-oss.
Positief

Koninklijk Vervoer Nederland
(KNV), de belangenorganisatie van

de spoorgoederenvervoerders in Nederland, noemt het een ‘positieve
eerste stap voor het internationale
spoorgoederenvervoer’.
Aangezien ruim 85% van het spoorgoederenvervoer internationaal vervoer is, pleit KNV al jaren voor internationale samenwerking tussen
de infrastructuurmanagers. ‘Vooral
internationale sturing in de uitvoering tot ontkoppelpunten in het buitenland is voor de vervoerders interessant. Indien de verkeersleiding de
treinen tot de internationale ontkoppelpunten kan aansturen, vervallen de landsgrenzen ook voor het
spoorvervoer en kan een belangrijke
optimalisatieslag gemaakt worden’,
aldus KNV in een reactie.
KNV waarschuwt wel dat ‘the devil
is in the detail’ en ziet daarom uit
naar de verdere uitwerking van de
plannen . | FRANK DE KRUIF

10 DOSSIER
Professore of Cavaliere:
Europa zet de joker in
In april wordt bekend wat voor
jaar 2013 zal zijn. U raadt het al:
verkiezingen in Italië. Dan moet
duidelijk worden of de derde
industriële natie in de eurozone
mag voortgaan onder de leiding
van de vertrouwenwekkende
‘professore’ Mario Monti, of moet
zuchten onder die van de
zelfbenoemde ‘Cavaliere’ Silvio
Berlusconi, die zijn laatste tijd op aarde liever nog even
in vrolijkheid doorbrengt dan in het gezelschap van
advocaten die hem in allerlei duistere strafzaken
moeten vrijpleiten.
Het Huis Europa is nog lang niet op orde. Maar er
wordt aan gewerkt, door flinke mensen in een hele
reeks flinke landen, in een politiek proces dat het
uiterste vergt van het strategisch en tactisch inzicht.
Dat zal van het tere bouwsel dat de euro blijkt te zijn
geworden, ooit één van de sterkste munten ter wereld
maken, waarbij ook alle lidstaten van de eurozone
uiteindelijk garen spinnen. Met inbegrip van Griekenland, Spanje, Portugal en Italië.
Tenzij de Italianen de nar opnieuw op de troon zetten
en de vorst ernaast.
Het nieuwe jaar kan moeilijk slechter worden dan het
voorbije. Dat begon immers wel aardig, maar werd al
snel een grote teleurstelling, zoals een wijnfles die
achter een prachtig etiket een zure concoctie bleek te
bevatten. Europa is crisismoe. We hebben nu vijf jaar
narigheid achter de rug en volgens de Bijbel dus nog
twee magere jaren voor de boeg voordat zich weer
zeven vette jaren aandienen.
Daarbij is het voortdurend de vraag voor wie die jaren
vet zullen zijn. Veel bedrijven, zowel aan de verladende
kant als in de logistieke dienstverlening, hebben de
laatste jaren moeten woekeren, terwijl publieke
middelen in monsterlijke hoeveelheden ter beschikking
van probleembanken en -landen werden gesteld. Die
vele honderden miljarden euro’s zijn zeker niet
verloren, maar keren op korte termijn ook beslist nog
niet productief terug.
Van een wereldwijde teruggang is overigens geen
sprake. Meer landen dan misschien wel ooit, hebben
een aandeel in een optimistisch mondiaal groeiscenario. Europa kan daar ook zeker bij aanklampen, maar
dat lukt alleen met Monti’s en Merkels, die, voor ons
gevoel soms te traag, naar een oplossing toewerken
voor het bijna existentieel schijnende Europese
vraagstuk. Als die mensen hun werk mogen voltooien,
ongehinderd door egoïstische politieke jokers, gaat dat
gebeuren. In 2013 of, vooruit dan maar, in 2014.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl
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Jaar begint onder o

De meeste
voorspellingen voor
2013 zijn aan de
sombere kant.
Misschien wordt het in
de tweede helft van het
jaar beter.

J

e hoeft geen profeet te zijn om
aan te kondigen dat ook 2013
een moeilijk jaar wordt voor
zowel verladers als logistieke
dienstverleners in Europa. Economen van alle rang en stand waarschuwen ervoor dat we de crisis
nog niet achter de rug hebben. Tegenover vage tekenen van herstel
staan de harde feiten van oplopende werkloosheid, onderinvestering,
lage consumptiebereidheid en, ondanks omvangrijke besparingsprogramma’s, nog oplopende overheidstekorten in veruit de meeste
landen.
Dat is het ongunstige basisscenario
voor ons werelddeel. Elders gaat het
eigenlijk vrij goed. De Amerikaanse
economie heeft de kredietcrisis niet
overwonnen, maar groeit wel in een
redelijk tempo. China heeft te maken met een lichte groeivertraging,
maar het bruto binnenlands product
neemt er nog steeds met voor onze
begrippen ongekende percentages
toe. Wereldwijd zijn veel landen in
opkomst, onbelast door de problemen in onze eurozone. Daar liggen
grote kansen voor de Europese export.
Ravijn

Het zal dit jaar eerst de vraag zijn of
we eindelijk het begin van een afdoende oplossing voor de eurocrisis
vinden. Die vormt de meest acute
bedreiging voor onze welvaart. De
Verenigde Staten lopen op een soortgelijk ravijn af, de zogeheten ‘debt
cliff’. In China dreigt een vastgoedzeepbel te knappen, al heeft dit land
meer dan genoeg deviezen opgehoopt om daarmee in het reine te komen. Verder zullen de grondstof-

Verladers zijn steeds meer op zoek naar mogelijkheden van intermodaal vervoer.

prijzen wel blijven stijgen, evenals
die van energie, en zijn er nog altijd
genoeg politieke crisishaarden die
regio’s in de hens kunnen zetten.
De westerse economieën kampen
bovendien met structurele problemen als vergrijzing en toenemende
concurrentie uit lagelonenlanden,
op steeds meer markten waarop ze
tot dusver heer en meester waren.
Wereldwijd worstelen we met de opwarming van de Aarde en de geleidelijke uitputting van fossiele energiebronnen. Tegelijk geven die
vraagstukken een impuls aan economische en sociale vernieuwing.
Economen zijn optimisten, dat is
misschien hun mooiste eigenschap.
Als het slecht gaat, wordt op termijn
meestal verbetering voorspeld. Voor
de eerste helft van 2013 komen de
meeste prognoses van hun kant wat
Europa betreft op een klein minnetje
uit – het kan ook een klein plusje
worden. Maar de rest van het jaar
zou een duidelijk herstel te zien kunnen geven, althans een ontwikkeling

die zich van de nul af naar boven beweegt, zo wordt ons door veruit de
meeste analisten hoopvol voorgehouden.
Daarbij zijn deelnemers aan het economisch verkeer ook maar mensen.
Het is bijvoorbeeld verbazend te zien
hoe snel en grillig de schattingen
van inkoopmanagers kunnen omslaan, als hun wordt gevraagd naar
de verwachte gang van zaken op
zelfs de korte termijn. Hun uitspraken daarover zijn zeker van groot
belang voor wie de ontwikkeling
van de vraag naar vervoer wil voorspellen. Tegelijk zou je wel gek zijn
hier als vervoerder een investeringsplan op te baseren.
Consument

Ook indexen die het consumentenvertrouwen weergeven, zijn niet erg
betrouwbaar. Zo is de Nederlandse
consument al lange tijd uitermate
somber. In Duitsland ziet deze de
toekomst juist met enig vertrouwen
tegemoet. Die tegengestelde gevoe-
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ngunstig gesternte
Weg van de weg
Intermodaal vervoer is ook dit
jaar de trend.
Ook dit jaar zal in het teken staan
van de overheveling van goederenvervoer van de weg naar binnenschip en spoor. Steeds meer verladers en vervoerders willen hiermee
een ‘duurzaam’ visitekaartje afgeven. Zo lieten frietenfabrikant Aviko, tomatenketchupproducent HJ
Heinz en enkele producenten van en
handelaren in bouwmateriaal eind
vorig jaar weten een flink deel van
hun goederenvervoer voortaan over
het water af te wikkelen. Het zijn
maar enkele voorbeelden en er zul-

dan de andere concurrerende landmodaliteiten, hij blijft de relatief
‘vuilste’ modaliteit, die bovendien
met congestie en toenemende kosten
voor het weggebruik te maken heeft.
De voor de Europese markt bestemde ketchup van Heinz gaat om die
reden bijvoorbeeld van de productievestiging in Elst over het water
naar Rotterdam, waar het product
op shortseaschepen wordt overgeladen en vervolgens naar andere Europese bestemmingen wordt doorvervoerd.
Trend

Zijn verladers dus op zoek naar de
mogelijkheden van intermodaal

Van alle gepraat over ‘transitie’ wordt de
bedrijfstak binnenvaart niet beter
len er nog vele volgen, want zowel
verladers als vervoerders zijn op
zoek naar intermodale vervoersoplossingen.
Belofte

Dat scheelt op jaarbasis vele tienduizenden vrachtautoritten, alleen al in
Nederland. Heel wat bedrijven moeten dit jaar de belofte inlossen dat ze,
op grond van het ‘lean and green’programma, hun uitstoot in een
aantal jaren tijds met een flink percentage hebben verminderd. Dat
valt nog niet mee als je het in transportefficiëntie over de weg alleen
zoekt. Vrachtauto’s worden wel
steeds zuiniger, maar het gaat met
horten en stoten en heel grote percentages uitstoot gaan er jaarlijks
niet van af.
Al is de vrachtauto er de laatste decennia wel in geslaagd in een veel
sneller tempo ‘schoner’ te worden

lens hebben, voor een Nederlandse
producent, een simpel saldo: hij
moet het meer in de export en minder op de binnenlandse markt zoeken. Maar de stemming kan elk moment omslaan en de ondernemer
moet zich daar dus razendsnel bij
kunnen aanpassen.
Dit nieuwe jaar zal weer het uiterste
van de ondernemer vergen. Hij/zij
moet opnieuw met alle scenario’s rekening houden, zelfs in de meest extreme varianten. Sommigen zullen
kansen benutten in marktniches die
zich onder omstandigheden openen
of die zich meer en meer ontwikkelen. Anderen zullen, in markten die
achteruitgaan, eerst, soms met de
moed der wanhoop, staande moeten
houden om uiteindelijk, niemand
weet wanneer, weer van herstel te
profiteren.
Het oude liedje uitzingen, of een
nieuwe melodie componeren, dat is
ook in 2013 The Name Of The Game.
FOLKERT NICOLAI

vervoer, ook klassieke wegvervoerders schakelen meer en meer over op
alternatieven voor de vrachtauto.
Veel grotere, maar ook middelgrote
transporteurs zetten waar mogelijk
lading op de trein, en niet alleen over
lange afstanden door Europa. Deze
trend zal in 2013 aanhouden. Daarbij zal ook de voor intermodaal vervoer wenselijke transportafstand
blijven afnemen.
De mogelijkheden van intermodaal
vervoer zijn de afgelopen jaren
zwaar overschaduwd door de crisis.
Binnenvaart noch spoorvervoer
heeft zich al volledig hersteld van
die crisis; sterker, de binnenvaart
verkeert nog steeds in diepe crisis.
Voor die modaliteit is het te hopen
dat de vele brancheorganisaties dit
jaar eindelijk tot één organisatie
weten te komen. Van alle gepraat
over ‘transitie’ wordt de bedrijfstak
niet beter.

WEGVERVOER: HET GAAT WELISWAAR SLECHT, MAAR LANG NIET OVERAL
Voor de wegvervoerder die denkt over de gebaande paden te kunnen
doortuffen, wordt 2013 een op z’n minst lastig jaar. Er is wel werk aan de
winkel. De onderzoekers van NEA/Panteia voorzien een lichte volumegroei,
maar die zal zich in heel wat deelmarkten niet voordoen.

•
•
•

In het bouwvervoer zit ook dit jaar nog de klad. De woningmarkt blijft
onder zware druk staan. Grote bouwprojecten, denk aan de Tweede
Maasvlakte en een reeks stations, lopen ten einde. Bedrijven investeren
nog aldoor minder in panden en installaties.
De consument staat ook in 2013 op de rem. Hij/zij besteedt minder aan
huisraad en aan horecauitgaven, hij/zij koopt minder nieuwe auto’s, en
dan vooral kleinere, lichtere en energiezuinigere.
Er is een lichte uitvoergroei te verwachten. De internationale wegvervoerder mag zeker rekenen op meer ladingvolumes. Maar door scherpe
buitenlandse concurrentie staan de tarieven aanhoudend onder druk.
Daarbij zullen de brandstofkosten en de toltarieven blijven oplopen, wat
steeds meer verladers ertoe brengt intermodale transportoplossingen te
bedingen.

Daar staan ook wel gunstige ontwikkelingen tegenover.

•

De opmars van de internetbestellingen houdt aan. Consumenten kopen
goederen op de site van de handelaar en laten die thuis bezorgen. Dit is
een interessante markt voor vervoerders. Een waarschuwing is op haar

•

•

plaats, want al heel veel vervoerders hebben zich op dit B2C-marktsegment gestort.
In de ‘food’-sector - mensen blijven eten - kan een goede ondernemer
altijd zijn eigen boterham verdienen. Zeker nu de industrie en de groot- en
de detailhandel van hem intelligente oplossingen tegen het leegrijden en
voor de stadsdistributie verlangen. Dat vereist bundeling van ladingstromen, zowel door verladers als vervoerders. Wie daar toe in staat is, en er
lijkt hier ook een rol voor expediteurs weggelegd, kan in 2013 best een
paar mooie slagen maken.
Intermodaal vervoer is en blijft de trend. Het is ‘duurzamer’, maar het
moet goedkoper en sneller worden. Wegvervoerders die de regie over
intermodale stromen in handen weten te krijgen, zullen zich, soms met
vallen en opstaan, een prima marktpositie kunnen verwerven.

Het zojuist begonnen jaar zal meer dan ooit in het teken staan van samenwerking. Door dingen samen te doen kun je auto’s beter vullen, klanten beter
tevredenstellen, geld besparen en, en passant, het milieu dienen.
Op de eerste plaats staat echter het ondernemerschap. Twee vrij grote
transporteurs, Rotra en Heisterkamp, drongen afgelopen jaar door tot de top
van de lijst van snelle groeiers van het Financieele Dagblad, de zogenoemde
Gazellen. Je moet daarvoor drie jaar lang elk jaar met minimaal 20% groeien
en ﬁnancieel kerngezond zijn. Dat zijn voor de gemiddelde vervoerder
natuurlijk belachelijk zware eisen. Maar het kan, als je het goed aanpakt.
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Wellicht zullen er nog tot eind 2015 containerschepen werkloos blijven, al worden de perspectieven voor kleinere eenheden als deze ‘Doris Schepers’ van 803 teu wel gaandeweg beter.

Overcapaciteit in lijnvaart blijft
Alphaliner verwacht dat er tot eind 2015
overcapaciteit zal zijn. Hoe de tarieven zullen
evolueren blijft moeilijk voorspelbaar. Drewry
rekent op een status quo.

D

e groei van de containervloot is niet te stuiten. In
2011 werd deze vloot 7,9%
groter en vorig jaar kwamen er
6,1% extra slots bij. Volgens de
laatste prognoses van de Franse
databank Alphaliner wordt de capaciteit van de gespecialiseerde
containervloot dit jaar nog eens 9%
groter.
Op basis van de bestaande orderboeken van de scheepswerven valt al redelijk goed te voorspellen hoeveel
nieuwe containerschepen er dit jaar
in de vaart gebracht zullen worden.

In principe zijn dat er 295, maar Alphaliner verwacht dat de oplevering
van een dertigtal eenheden zal worden uitgesteld tot in 2014. De 265
eenheden die wel in dienst zouden
komen, vertegenwoordigen een capaciteit van 1,72 miljoen slots. Ter
vergelijking: in 2012 kwamen er 206
containerboten in de vaart, samen
goed voor 1,28 miljoen slots.
Er is weinig of geen hoop voor de rederijen dat alle nieuwe slots dit jaar
gevuld kunnen worden. Zelfs indien
het wereldwijde ladingaanbod dit
jaar met 5 tot 6% zou groeien, zou de

TARIEVEN IN CHINA BLIJVEN OP EN NEER GAAN
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De curve van de Shanghai Containerised Freight Index laat zien dat er in
2012 gemiddeld meer betaald werd voor het vervoer van Chinese
exportlading op spotbasis. Drewry voorspelt dat de Chinese exporteurs
dit jaar ongeveer evenveel zullen betalen als vorig jaar.

capaciteit van de werkloze containervloot eind dit jaar oplopen tot 1,2
miljoen teu. Dat is de helft meer dan
de circa 800.000 teu aan capaciteit
die eind 2012 uit de vaart was gehaald.
Volgens Alphaliner zal de balans
tussen capaciteit en ladingaanbod
wellicht pas in het laatste kwartaal
van 2015 weer in evenwicht zijn. Dat
impliceert dan wel dat er de komende maanden en jaren geen nieuwe
orders geplaatst mogen worden.
De scheepswerven zullen er echter
alles aan doen om hun orderportefeuilles aan te vullen met opdrachten voor 2014 en 2015. Rederijen
kunnen gelokt worden met scherpe
prijzen. Vorig jaar kostte een nieuw
containerschip overigens al 23%
minder dan in 1996.

Omdat er teveel containerschepen
zijn, worden er heel wat gesloopt.
Hoewel een grootschalige afbraak
van oudere tonnage niet volstaat om
de influx aan nieuwe capaciteit op te
vangen, valt het toch op dat boten op
steeds jongere leeftijd aan het einde
van hun carrière komen. Van de 169
eenheden die vorig jaar verkocht
werden om verschroot te worden,
waren er 47 nog geen twintig jaar in
de vaart geweest.

De tarieven zullen
na het Chinese
nieuwjaar weer
onder druk komen

Chartermarkt

Voor de carriers is er één schrale
troost: als gevolg van de aanhoudende overcapaciteit blijft het huren van
schepen bijzonder goedkoop. Vorig
jaar werd voor een gecharterd schip
55% minder betaald dan het gemiddelde prijsniveau van de voorbije
twintig jaar. Alleen 2009 was voor de
zogenaamde ‘non-operating-owners’ nog slechter. Toen zaten de
charterinkomsten 62% onder het
lange-termijngemiddelde.
De kans op een herstel van de chartermarkt in 2013 lijkt nihil, vooral
voor de middelgrote schepen. Voor
schepen tot 5.000 teu wordt minder
dan 9.000 dollar huur per dag betaald. Dergelijke bedragen dekken
amper de operationele kosten van
zo’n tonnage.

In principe bepaalt de verhouding
tussen capaciteit en ladingaanbod
ook hoe de prijzen evolueren. In
principe zou een steeds grotere overcapaciteit dus tot lagere zeevrachten
moeten leiden.
Dat normale marktmechanisme
lijkt in de lijnvaart niet altijd te werken. Vorig jaar hebben de containerrederijen verschillende keren hun
tarieven fors kunnen verhogen op
een moment dat er duidelijk een
overaanbod was.
De rederijen proberen dergelijke algemene tariefverhogingen af te
dwingen op momenten dat er tijdelijk even iets meer lading is. Vaak
gaat het effect van zo’n aanpassing al
na enkele weken weer verloren.

Wat brengt 2013? De Britse consultant Drewry beantwoordt die vraag
in zijn rapport ‘Container Freight
Rate Insight’, waaruit ook blijkt dat
de gemiddelde tarieven op de oostwest-routes in de tweede helft van
vorig jaar met 12,8% gedaald zijn.
Spottarieven

Drewry verwacht dat de rederijen
van de korte piek die het Chinese
nieuwjaar (dit jaar op 10 februari)
voorafgaat, gebruik zullen maken
om de tarieven op de spotmarkt te
verhogen.
De kans van slagen voor de geplande
tariefverhoging van medio januari
lijkt hoog. Tussen het Verre Oosten
en Europa slaan heel wat carriers afvaarten over en op de trans-Pacific
zorgt een dreigende stakingsactie in
de Amerikaanse havens voor extra
zenuwachtigheid. Een succesvolle
verhoging in het voorjaar kan voor
de rederijen nog een positief effect
hebben op de jaarcontracten op de
trans-Pacific, die doorgaans in mei
hernieuwd worden.
Na 10 februari zal de druk op de prijzen volgens de Britse consultant zeker terugkeren. En hoewel de tarieven de voorbije jaren onvoorspelbaar
bleken, durft Drewry toch te stellen
dat verladers dit jaar ongeveer evenveel zullen moeten betalen als vorig
jaar.
Indien die voorspelling uitkomt,
wordt 2013 voor de carriers opnieuw
een mager jaar dat voor sommige
verlies en voor andere een bescheiden winst kan opleveren.
STEFAN VERBERCKMOES
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Logistiek wil nog dit jaar af van
superlange betalingstermijnen
Ondanks de zwakke vraag naar transport
blijven de meeste topmanagers en
ondernemers ook dit jaar investeren,
blijkt uit de enquête van Nieuwsblad
Transport. Daarnaast moeten de klanten
gewoon binnen een maand betalen.

R

uim 65% van de ondervraagde ondernemers wil geld
steken in de opleiding van
het personeel. ‘Mensen zijn de ruggegraat van elk transportbedrijf’,
aldus een manager. Een collega
voegt daaraan toe dat de medewerkers het ‘bedrijfskapitaal’ zijn in de
logistiek ‘en ‘dus meer dan de
moeite waard zijn om geld in te
blijven steken.’ Slechts een kleine
groep (15%) zegt dat er binnen de
onderneming helemaal geen geld
meer is voor verdere investeringen.
Een vergelijkbaar percentage managers vindt dat er de afgelopen tijd
al voldoende geld in het bedrijf is
gestoken en dat er nu gezocht
wordt naar lading en klanten om de
vruchten te plukken van de eerdere
kapitaalinjecties. Ook investeringen in nieuw materieel zoals Euro 6
en andere schone technologie heeft
aandacht bij de managers, terwijl
bedrijven ook de beurs willen blijven trekken voor meer ICT en automatisering om de bedrijfsvoering
te optimaliseren.

Stilstand

Bij de onderbouwing van de investeringen blijkt dat veel optimistische
ondernemers vinden dat ‘niet investeren stilstand betekent’ en dat ‘de
markt in 2013 niet verder zal inzakken maar eerder een lichte groei zal
vertonen’. Andere managers geloven

dat alleen de marktspelers die innoveren, in deze crisistijd ‘zullen overblijven’. Andere deelnemers aan de
enquête trekken de beurs om ‘klaar
te zijn wanneer de economie weer
aantrekt’. Opleiding speelt bij de investeringen vooral een rol omdat er
volgens de ondernemers een direct
verband is met de geleverde kwaliteit
en de training. Daarnaast geven veel

15% mist het geld
voor verdere
investeringen in
de logistiek
transporteurs aan dat opleiding
zorgt voor ‘gedreven mensen’. Verder laten de crisis en saneringen hun
sporen na bij de wens om meer geld
te steken in opleidingen. Steeds vaker moet door reorganisaties hetzelfde werk met minder mensen
worden verricht. ‘Dan is meer opleiding onontbeerlijk om dit als bedrijf
te kunnen doen’, aldus een ondernemer.

betalingstermijnen die de klanten
zich tegenwoordig permitteren en
die de belangrijkste oorzaak zijn
waardoor veel kleine wegvervoerders vorig jaar op de fles zijn gegaan.
Periodes van twee tot drie maanden
voordat de logistieke dienstverlener
wordt betaald, zijn geen uitzondering. Geen wonder dat bij de meeste
transportondernemers een harde
aanpak van de veel te lange betalingstermijnen in het bedrijfsleven
hoog op de prioriteitenlijst staat.
Ruim 70% vindt dat de sector in
2013 deze termijnen moet terugbrengen naar normale proporties
van maximaal een maand.
Hoog op de wensenlijst staat verder
een Europees toelatingsbeleid voor
de lzv’s, een uniform beprijzingssysteem voor trucks op de Europese
wegen en gelijke boetes overal in de
EU voor het wegvervoer.
Managers zijn onder het hoofdstuk
irritatiepunten verder het geklaag
over het spoor beu. Ook bij dit on-

derwerp wordt door de sector gewezen op de noodzaak om de Nederlandse- en Europese regelgeving te
versoepelen of te vereenvoudigen.
De nieuwe Europese regelgeving op
veiligheidsgebied in de luchtvracht,
de zogeheten ‘known shippers’-regels, zouden ook een stuk slimmer

gens bijzonder laag in. Bijna 70% van
de transporteurs gelooft dat er uiteindelijk niets van hun wensen terecht komt. Dit pessimisme laat zien
dat het vertrouwen in de overheid
om problemen aan te pakken, klaarblijkelijk bijzonder laag is.
Vrachtwagens

Ruim 70% verwacht
dat er in 2013
uiteindelijk niets
zal veranderen
kunnen worden uitgevoerd, vinden
managers.
De kans dat er in 2013 werkelijk iets
gaat veranderen, schatten de meeste
deelnemers aan de enquête overi-

Andere onderwerpen uit 2012 waaraan de managers zich bijzonder hebben gestoord en het liefst niets meer
over willen horen, zijn ‘negatief
nieuws’, ‘de recessie’, ‘files door omgevallen vrachtwagens’ en - last but
not least - ‘Oost- Europese vrachtwagenchauffeurs’. Een ander punt
waar de branche de buik van vol
heeft, blijken bedrijven te zijn ‘die
niet vooruit willen kijken’ en de oorzaak zijn van een hoop ellende. Of
daar dit jaar een einde aan zal komen, valt overigens te betwijfelen.
JOHN VERSLEIJEN

HET KABINET MOET IN 2013 MEER DOEN VOOR DE
TRANSPORTSECTOR DAN IN 2012
18,6 % ■ Tja, er komt nooit iets van dat overheidsingrijpen terecht. Wat heeft het logistieke speerpuntenbeleid van het vorige
kabinet ons nou opgeleverd?
8,5 % ■ Nee, er wordt al voldoende gedaan
45,8 % ■ Ja, er mag best worden gehakt in het
administratieve woud van regels en
richtlijnen uit Brussel
27,1 % ■ Ja, vooral wegvervoer en binnenvaart
hebben extra steun hard om de crisis
door te komen, bijvoorbeeld in de vorm
van een lagere accijns als compensatie
voor hogere dieselprijzen

Betalingstermijn

De grootste ergernis en tevens een
zorgpunt voor de sector is de lange

2013 WORDT HET JAAR VAN HERSTEL

45,5 % ■ Nee, we krijgen hetzelfde kwakkeljaar als 2012
10,2 % ■ Nee, het wordt nog veel erger dan 2012 met meer
faillissementen
42,4 % ■ Ja, vooral in de tweede helft trekt het weer aan

INFRASTRUCTUUR MOET WORDEN GEVRIJWAARD
VAN BEZUINIGINGEN IN 2013
18,6 % ■ Transport is een van de grootste
moneymakers. Er moet juist meer geld
worden vrijgemaakt voor onze
infrastructuur dan dat er naar Brussel,
Griekenland of de banken gaat
10,2 % ■ Nee, ook transport moet inleveren. Een
aantal investeringen, zoals de aanleg
van de zeesluis van Amsterdam, kan
best worden uitgesteld nu het
ladingaanbod door de crisis minder is
71,2 % ■ Ja, deze investeringen zijn hard nodig,
wil Nederland als logistiek centrum
blijven meetellen in Europa
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AGENDA
Cargadoorscafé/
Nieuwjaarsnetwerkborrel
9 januari
Netwerken, elkaar het beste wensen en toosten
op het nieuwe jaar. Locatie: Maritime Hotel,
Rotterdam.
• www.cargadoorworden.nl

Jubileumbijeenkomst vijf jaar
logistiek talent
15 januari
Vijf jaar Topcoaches voor Toptalent betekent
vijf jaar logistieke toptalenten op de arbeidsmarkt. Op dinsdagmiddag 15 januari is er dus
een goede reden om met elkaar te praten over
talenten en vervolgens het glas te heffen op het
vijfjarig jubileum. De middag staat in het teken
van het benutten van talenten.
• www.evo.nl/site/jubileumbijeenkomst-vijfjaar-tvt

Logimat
19 t/m 21 februari
• www.logimat-messe.de

Dit jaar heeft deze
vakbeurs een extra hal en 150 nieuwe standhouders
op een totaal van
ongeveer 1.000.
Het aanbod is een
mix van material
handling, magazijninrichting en
hulpmiddelen in
Intralogistics,
waarover ook een
congres wordt gehouden.

20 en 21 februari

9 t/m 11 april
Door het uitgebreide aanbod
van verschillende producten en/
of diensten is Carrosserie
Vakdagen Hardenberg een
‘must’ voor carrosseriebedrijven, toeleveranciers en overige
branche gerelateerde bedrijven
om zaken te doen en te
netwerken

5 februari
Door onder andere strengere EU-eisen en de
Maasvlakte 2 ontdekken steeds meer verladers
en logistieke dienstverleners de mogelijkheden
van railgoederenvervoer. Daarom wordt de
Masterclass Railgoederenvervoer georganiseerd. In één middag delen zes praktijksprekers,
met onder andere de ceo van Samskip van Dieren, de ceo van Husa Transportation en de directeur van KNV, hun kennis van en visie op de mogelijkheden en innovaties in het spoorvervoer.
De toekomst van goederenvervoer zal centraal
staan in deze masterclass. Onderwerpen zoals
het beter benutten van het spoor, nieuwe
(klantgerichte) spoorconcepten, het vergroten
van spoorcapaciteit door innovatie en de rol van
spoorvervoer bij multimodaal Europees vervoer, komen aan bod. Door de diversiteit in docenten krijgen deelnemers op verschillende
vlakken van railgoederenvervoer specialistisch
onderwijs. Deelnemers ontvangen u gratis het
boek ‘Wegwijs in Railgoederenvervoer’, geschreven door Gerrit Nieuwenhuis, docent logistiek van Hogeschool Rotterdam. Hij zal tijdens de masterclass ook een college geven.
Locatie: De Machinist, Rotterdam.
• www.masterclassrail.nl

• www.evenementenhal.nl/
hardenberg

InfraTech 2013
15 t/m 18 januari
De beursvloer van InfraTech
2013 telt verschillende
onderdelen die allen een
segment binnen de infrastructuur vertegenwoordigen:
Infrastructuur, Water,
Openbare ruimte, Ondergrond
& Energie en Verkeer &
Mobiliteit.
• http://infratech.nl

Netwerkbijeenkomst
Clean Shipping Index

6 t/m 8 september
Tijdens de Wereldhavendagen laat Rotterdam
de bezoekers zien welke mogelijkheden de
haven te bieden heeft. Het thema dit jaar is:
Van Wolga tot Maas. Er worden presentaties
gegeven door bedrijven die in de haven
werkzaam zijn, er zijn demonstraties en
bezoekers kunnen op schepen kijken. Het
startschot van de Wereldhavendagen wordt
gegeven op vrijdagmiddag om 14.00 uur met
een bijzondere openingsact.
• www.wereldhavendagen.nl

Air Cargo & Logistics Asia
Conference and Exhibition
16 t/m 18 oktober
Tweejaarlijks evenement voor de
luchtvrachtindustrie waar beurs
en conferenties gecombineerd
worden. In de showhal is ruimte
voor zakelijke afspraken.
• www.acla.asia

Dutch Maritime Industry
14 februari

Nationale Distributiedag
28 mei
Uiteraard organiseert NDL/
HIDC ook in 2013 weer de
Nationale Distributiedag, dit
keer in Oss.
• www.ndl.nl

Coastlink is een neutraal pan-Europese organisatie ter bevordering van de shortsea en de feeder containerscheepvaart. Samen met de haven van Zeebrugge organiseren ze een
conferentie rond het thema ‘Impact of 18,000
teu vessels on Intra-European Networks’. Er
wordt gedebatteerd over de vraag of Europese
havens klaar zijn voor deze recordschepen. Ook
de mogelijkheden voor veerboten om te functioneren als een back-up voor de feeder-diensten
staat ter discussie.
• www.coastlink.co.uk

Logistiek Manager van het Jaar
7 maart
‘Breng Passie in de Logistiek’ is het thema voor
de verkiezing Logistiek Manager van het Jaar.
Niet alleen de ﬁnalisten vertellen over hun passie bij de werkzaamheden in de logistiek, maar
ook vooraanstaande ondernemers. Daarnaast
zijn er Expert- en Kennissessies en wordt natuurlijk de Logistiek Manager van het Jaar 2012
bekend gemaakt. Genomineerd zijn: Robert van
der Waal (Samsung), Marianne de Winter (De
Winter Logistics) en Derrien Jansen (FrieslandCampina).
• www.logistiekmanagervanhetjaar.nl

Transport & Logistics 2013
Wereldhavendagen

12 februari

Nederland is hét maritieme centrum van Europa. Maar hoe lang nog? Tijdens het jaarlijkse
event Dutch Maritime Industry wordt deze
vraag beantwoord door maritieme professionals. Dutch Maritime Industry wordt jaarlijks
druk bezocht door directeuren en managers van
rederijen, scheeps- en equipmentbouwers, offshorebedrijven, leveranciers en dienstverleners. Zo zal de zakenvrouw van 2011, Thecla Bodewes, de dag openen met haar visie op
technologie en innovatie binnen de scheepsbouw. Onder leiding van dagvoorzitter Ubald
Nienhuis, zal Goof Hamers, president-directeur
van IHC Merwede, verder ingaan op de toekomst van scheepsbouw wereldwijd. Tineke

Coastlink Conference

Carrosserie Vakdagen
Hardenberg

Masterclass Railgoederenvervoer

Verladers, reders en andere betrokkenen bij de
maritieme sector kunnen op een netwerkbijeenkomst in het Rotterdamse Hotel New York
kennismaken met de Clean Shipping Index.
Deze index is een softwareapplicatie om de milieuprestaties van schepen te meten. Het is ook
geschikt om als benchmark te worden gebruikt
om de eigen milieu-inspanningen te vergelijken
met andere rederijen. EVO-beleidsadviseur
Marco Wiesehahn buigt zich op de bijeenkomst
over de visie van de verladers op deze ontwikkeling in de scheepvaart en Sara Sköld, directeur
van de Clean Shipping Index, geeft uitleg en een
demonstratie van de index.
• www.evo.nl

Netelenbos gaat in gesprek met Michel Fransen, Arnold Boon en Hans Voorneveld over de
wetgevingsplannen op het gebied van duurzaamheid en de (ﬁnanciële) consequenties
daarvan voor de markt.
• www.dutchmaritime.nl

13 en 14 maart
Duurzaamheid is deze keer het hoofdthema.
Geen enkele ondernemer binnen de transporten logistieke sector kan meer om het thema
duurzaamheid heen. Zonder duurzame innovaties en onderscheidende maatregelen in de logistieke keten, loopt men een aantal stappen
achter. Des te belangrijker om de kennis en de
voordelen te belichten en met elkaar te delen.
Het hoofdthema duurzaamheid komt terug in
alle beurselementen, ook in het exposantenaanbod. Voor leveranciers die duurzame oplossingen bieden op het gebied van voorraadoptimalisatie, internetlogistiek, retourlogistiek,
synchromodaliteit, ketenveiligheid en gevaarlijke stoffen is de vakbeurs een manier om in
contact te komen met beslissingsbevoegden
uit de logistieke sector. Voormalig Nederlands
profwielrenner Maarten Ducrot treedt woensdagavond 13 maart bij de opening op als spreker.
De beurs wordt gehouden in Ahoy in Rotterdam.
• www.easyfairs.com

Rail-Tech Europe
19 t/m 21 maart 2013

SITL
26 t/m 28 maart
De dertigste editie
van SITL, een
vakbeurs in Parijs
over externe
logistiek en
logistieke dienstverlening. Dit jaar
voor het eerst met
een aanvullend
evenement:
Intralogistics.
• www.sitl.eu

De negende editie van Rail-Tech Europe vindt
plaats in de Rail Maintenance Hangar in Amersfoort. Er worden veel internationale bezoekers
verwacht van nationale en lokale overheden,
werkzaam aan huidige en toekomstige railinfrastructuurprojecten. Meer dan 130 stands tonen de nieuwste technologieën en de meest recente productontwikkelingen, er is een
Rail-Carrièreplein en een spoorlijn voor demonstraties.
• www.railtech-europe.com

NT Dagen
12 en 13 juni 2013
NT Dagen is hét branche-event voor verladers,
vervoerders en logistiek ondernemers.
Twee dagen vol ontmoeting, waar de bezoeker
wordt bijgepraat over de stand van zaken in de
logistieke arbeidsmarkt en de jongste inzichten
worden gedeeld tijdens seminars en workshops.
• www.ntdagen.nl
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Tegen de zomer presenteert de Europese
Commissie een breed pakket aan nieuwe
regelgeving voor het wegvervoer. Liberalisering
en harmonisering zijn het doel, als de lidstaten
niet op de rem trappen.

V

rij verkeer van personen en
goederen, dat was het ideaal
van de opening van de interne Europese markt in de jaren
negentig. En dat is het nog steeds, al
staan praktische bezwaren het in de
weg, evenals toenemende politieke
scepsis over het Europese project.
Het wegvervoer ondervindt al jaren
dat relevante regelgeving minder in
Den Haag dan in Brussel wordt gefabriceerd. 2013 wordt wat dat betreft een belangrijk jaar. Tegen de zomer wil de Europese Commissie een
breed pakket aan maatregelen aankondigen om de sector verder te harmoniseren en – als dat lukt – te liberaliseren. Belangrijkste ingrediënten
zijn cabotage, tolheffing, maten en
gewichten en de digitale tachograaf.
Die laatste is een soort spil, een instrument dat wordt ingezet om regels op andere terreinen vorm te geven en te handhaven. Niet voor niets
heeft de herziening van de Europese
verordening over de digitale tachograaf prioriteit in Brussel.

FOTO BERNADET GRIBNAU

De plannen uit Brussel

politiek gevoelig. Dat ligt anders bij
een van de mogelijke gevolgen van
de herziening: het toelaten van de
lange- en zware vrachtwagen (lzv).
Eurocommissaris Kallas kwam begin vorig jaar in moeilijkheden toen
hij aankondigde de lzv toe te staan
tussen lidstaten waar ze nu ook al rijden. Hij moest zijn voorstel al snel
weer inslikken, omdat het Europees
Parlement weigerde in te stemmen
met dit vooruitlopen op de herziening van de maten en gewichten. Zowel in het Parlement als in enkele
lidstaten is er weerstand tegen de
‘ecocombi’. Met name in Duitsland
is er een sterke lobby tegen de lange
truck; een proef die dit jaar werd ge-

In West-Europa
groeit het verzet
tegen vrije cabotage

Maten en gewichten

Inmiddels is het wetgevingproces
zover dat de Raad van Transportministers en het Europees Parlement
onderhandelen over een akkoord
dat de ministers van de 27 lidstaten
eind oktober bereikten. Dat akkoord
gaat overigens minder ver dan transportcommissaris Siim Kallas had
gewenst. Als het aan hem had gelegen, had hij de digitale tachograaf
geïntegreerd met het rijbewijs van de
chauffeur, maar daar had het Europarlement bezwaar tegen. Ook de
verlaging van het gewicht waarbij
vrachtwagens een digitale tachograaf aan boord moeten hebben –
van 3,5 naar 2,8 ton - is niet doorgegaan.
De herziening van de maten en gewichten in het wegvervoer is vooral
ingestoken ter bevordering van de
aerodynamica. Die insteek is niet

start trekt nog maar weinig belangstelling. In november werd bekend
dat er nog maar een dikke dertig
lzv’s op de Duitse wegen rondrijden,
terwijl het Duitse verkeersministerie
op vierhonderd lange vrachtwagencombinaties had gerekend om zodoende een representatief beeld te
krijgen van de verkeerseigenschappen van de ecocombi’s. Nieuwe Europese regelgeving kan het gebruik
van lzv’s stimuleren, niet alleen in
Duitsland maar ook in Nederland,
waar de lange vrachtwagen al langer
is ingeburgerd en vaker de grens
over zou willen.
Doorhakken

Misschien nog gevoeliger dan de lzv
ligt de cabotage, waar de Europese
Commissie komend half jaar ook

Regelgeving voor het wegvervoer is in toenemende mate van Europese makelij.

knopen over gaat doorhakken. Kallas is altijd voorstander geweest van
volledige liberalisering van het wegvervoer.
Transportondernemers
zouden waar dan ook in de Europese
Unie opdrachten mogen aannemen
en ritten mogen uitvoeren. Ook in
Nederland waren overheid en be-

KALLAS WACHT CLASH MET
DUITSLAND EN FRANKRIJK
Verdere liberalisering van het spoorvervoer wil Europees commissaris
Siim Kallas dit jaar vastleggen in het
zogenoemde Vierde Spoorwegpakket. Nu al is duidelijk dat het op een
krachtmeting uitdraait tussen de eurocommissaris enerzijds en de lidstaten Duitsland en Frankrijk anderzijds.
Met name Berlijn verzet zich met
hand en tand tegen het voornemen
om een duidelijke scheiding aan te
brengen tussen het beheer van en het
vervoer op het spoor. Volgens Brussel
is dat noodzakelijk om andere vervoerders dan de traditionele staatsmaatschappijen een kans op het
spoor te geven.

drijfsleven altijd voorstander van
vrije cabotage, totdat Transport en
Logistiek Nederland onlangs te kennen gaf dat, vooral door een tekortschietende handhaving, de nadelen
van krachtige concurrentie door
goedkoop rijdende Polen en Roemenen voor Nederlandse wegvervoerders groter zijn dan de voordelen
van onbeperkte ladingacquisitie.
Verzet

Brussel wil het spoorvervoer in Europa verder liberaliseren.

Niet alleen in Nederland, maar in
heel West-Europa groeit het verzet
tegen volledig vrije cabotage. Kallas
zal daar in zijn voorstellen rekening
mee moeten houden. Waarschijnlijk
zullen de aanbevelingen van de door
hem ingestelde werkgroep van deskundigen onder leiding van de Brit
Brian Bayliss uitgangspunt zijn van
zijn plannen. Die werkgroep kwam
tot de conclusie dat de Europese
Unie de cabotage weliswaar geheel
kan vrijmaken, zij het op voorwaarde dat voor de chauffeur die in het
buitenland een cabotagerit uitvoert,
de arbeidswetgeving van het ‘gastland’ wordt toegepast.
Als Kallas het advies van de werkgroep-Bayliss volgt komen er regels

over twee soorten van cabotage: die
in zijn huidige vorm, waarbij een
vervoerder in aansluiting op een internationale rit cabotageritten mag
uitvoeren, en een ongebonden vorm
waarbij het uitvoeren van ritten
door een buitenlandse vervoerder in
een andere lidstaat volledig vrij
wordt gelaten. De eerste vorm is om
te voorkomen dat vervoerders leeg
terug rijden naar het land van herkomst. De tweede vorm biedt ondernemers de mogelijkheid om in heel
Europa aan de slag te gaan. De enige
voorwaarde die de werkgroep hieraan zou willen stellen, is dat de
chauffeur zich laat registreren in het
‘gastland’ en daar werkt volgens de
normen van dat land.
Hoe dan ook, veel aandacht zal Kallas in zijn plannen moeten besteden
aan waar het nu vooral aan schort:
naleving van de regels voor onder
meer rij- en rusttijden. Tegelijkertijd
is handhaving iets waar de Europese
Commissie maar moeilijk greep op
krijgt, omdat de lidstaten met alle
macht aan hun eigen bevoegdheden
daaromtrent vasthouden.
FRANK DE KRUIF
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Herstel luchtvracht? Niet echt
A

ir France-KLM Cargo incasseerde over de eerste negen maanden een verlies
van 200 miljoen euro, terwijl Cargolux dit lopende boekjaar naar
verwachting 75 miljoen euro zal
verliezen. Dit jaar komt er aan dit
financieel bloedbad bij de grote
luchtvrachtvervoerders nog geen
einde. Het zwaar verliesgevende
Cargolux laat in zijn prognoses al
doorschemeren ook in 2013 ondanks ingrepen in de arbeidsvoorwaarden op een vergelijkbaar verlies
als in 2012 uit te komen.
Air France-KLM Cargo kan onder
leiding van de directeur passagiersvervoer Erik Varwijk een verdere reorganisatie tegemoet zien. Uit de
schaarse informatie die uit de FransNederlandse luchtvaartgroep lekt,
blijkt dat daarbij vooral gezocht zal
worden naar meer efficiëntie bij het
Franse deel van het vrachtbedrijf.
In Nederland, waar vrachtdochter
Martinair grotendeels is geïnte-

greerd met KLM Cargo, is het
vrachtbedrijf wel zo’n beetje uitgereorganiseerd, maar de effecten op de
financiële prestaties blijven vooralsnog onduidelijk.
Verder verlies is volgens de experts
meer dan waarschijnlijk omdat
luchtvaartmaatschappijen
zoals
KLM Cargo er maar niet in slagen de
groei in vrachtcapaciteit te bedwingen. Dat is overigens grotendeels
overmacht. Rond de helft van de
vrachtcapaciteit in de wereld bevindt zich aan boord van passagiersvliegtuigen en deze vloot laat zich
moeilijk reduceren gezien de groei
van het internationale passagiersvervoer.
De meeste analisten verwachten dan
ook dat de kloof tussen het magere
vrachtaanbod en de overcapaciteit
ook dit jaar groot blijft en dat is bijzonder zorgwekkend voor de benuttingsgraad en de financiële situatie
waarin veel airlines zich bevinden.
Dat kan betekenen dat steeds meer

maatschappijen zich dit jaar gedwongen zien verder in de vrachtvloot te snijden. Zo benut Martinair
de vrachtdochter van de KLM, een
derde van zijn vijftien vrachtvliegtuigen niet. Sommige analisten geloven dat het vrachtvliegtuig langzaamaan uit de markt verdwijnt en
2013, als het aanbod laag blijft, het
einde van de freighter zal inluiden.

FOTO LUFTHANSA

2012 was voor de meeste luchtvrachtvervoerders
bar en boos. Dit jaar belooft ook niet veel goeds.
De overcapaciteit blijft groot en de marges klein.

Perishables

De Nederlandse luchtvrachtconsultant Seabury ziet voor de Europese
luchtvracht dit jaar weinig lichtpuntjes. Het luchttransport tussen
Europa en de VS kan wellicht wat extra groente, vis en bloemen vervoeren, maar dan is de koek wel op, aldus Seabury. Ook de invoer van
bloemen uit Latijns-Amerika, dat
vorig jaar met 3 tot 8% steeg, en de
populaire Chileense zalm, kan voor
wat meer lading aan boord van de
vliegtuigen zorgen.
Seabury wijst er op dat deze nicheproducten het verlies van vorig jaar
niet zullen goedmaken. De markt
verloor toen tegenover 2011 ruim 4,5
miljard dollar op een omzet van bijna 70 miljard dollar. Vooral zorgwekkend is dat de markt over de eerste helft van 2012 ruim 100.000 ton
van het lucratieve vervoer aan com-
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De tweede editie van de NT Dagen wordt dit jaar gehouden op 12 en 13 juni in de Maassilo
in Rotterdam. Nog meer dan vorig jaar wordt gefocust op inhoudelijke workshops, maar er
is uiteraard ook volop gelegenheid om te netwerken. Enkele van de vele workshops:
Invullen Tweede Maasvlakte, Modal Shift en Zo gebruik je social media effectief. De
workshops hebben veelal als overkoepelend thema: ‘New business genereren’.

Ook in 2013 blijft veel vrachtruimte bij de luchtvaartmaatschappijen leeg.

puterchips kwijtraakte. Deze markt
was altijd een van de moneymakers
in de luchtvracht, maar lijkt nu grotendeels te zijn overgestapt naar het
veel goedkopere containervervoer.
Luchtvrachtmanagers als topman
Sjoerd van Loon van het Amerikaanse IJS Global geloven intussen
dat dit jaar het gevecht om de winst-

marge centraal zal blijven staan. ‘Die
kalft steeds verder af. Dat betekent
niet meegaan in de prijzenslag, kijken waar je kosten uit je organisatie
kunt halen en vooral nieuwe markten zoeken. Kortom: de BV Nederland moet gewoon op pad.’
JOHN VERSLEIJEN
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TRANSPORTHISTORIE
FOTO DAFMUSEUM

NT OP TWITTER
Verhalen van ome Willem
varende op de Havendienst 14
http://binnenvaart-fotos.nl/
pages/extra/ome-willem.php
@Maurits_Bot

DAF FT 2600
DAF FT 2600: de F is van Front en de T van
Trekker. Het is de eerste auto door DAF
gebouwd voor internationaal transport.
Deze krachtpatser viert dit jaar zijn
vijftigjarig jubileum.

Namens JLN: Een fantastisch
2013!! http://ow.ly/geJAh
@JongLogistiek
#MV2 projectdirecteur Van
der Plas werd geïnterviewd
door Radio Rijnmond. Luister
het interview hier terug:
http://tinyurl.com/bqcmtwv
@Maasvlakte_2
EVO wenst iedereen de beste
wensen voor 2013!! http://
youtu.be/sc27za81WtA
@EVO_nieuws

Bouwjaar:

1963

Wielbasis:

3.95 m

Motor:

Leyland 0.680

Cilinderinhoud

680 kubieke inch (11,1 liter)

Motorvermogen:

165 PK

Cabine uitvoering: slaapcabine met een bed
Oplegger:

DAF Euro Trailer

De Rijke Logistics en Huntsman proﬁteren van papierloos
vervoer bij export
http://tinyurl.com/btwhxrf
@DeRijkeGroup
1 op de zes tegen aanleg
Blankenburgtunnel
http://bit.ly/V5DmkS
@RTV_Rijnmond
De Rotterdamse haven kijkt
uit naar 2013 in een leuke
animatievideo: http://youtu.
be/qZPYtzLW6Jw
@NTnl
FT Fresh&Froozen heeft
contract met Unilelever vwb
ijstransport voor twee jaar
weten te verlengen
@ptbos60
Grootste ergernis bij online
shoppen is voorraadbeschikbaarheid #geenvoorraadgeendeal http://ow.ly/gnElI
@JanKraaijeveld

Ook met uw tweet in de
krant? met #NTnl springt u
meer in het oog. Blijf op de
hoogte en volg deze krant
op www.twitter.com/ntnl

BEDRIJFSNIEUWS

ransport
Nieuwsblad

NT OP HET WEB
Deze week op
Nieuwsbladtransport.nl
Bemanning gekaapt schip
na bijna 3 jaar vrij
‘Overname Dockwise lijkt
beklonken’
Duizenden iPhones
gestolen in België
Butter raakt in België
transportvergunning kwijt
CMA CGM stuurt feederdienst naar Ust Luga
Rederijen kunnen hogere
tarieven niet vasthouden
Hedwigepolder staat over
6 jaar blank

Meer nieuws kunt u
vinden op

www.nieuwsbladtransport.nl

Van Rooijen Logistiek heeft
het distributiecentrum van
C1000 in Eindhoven overgenomen. Het pand heeft een
vloeroppervlak van 45.000
vierkante meter. Het was niet
meer in gebruik bij C1000. Toen
deze supermarktketen in 2008
van Ahold werd overgenomen
door CVC Capital, sloot C1000
zijn vestiging in Eindhoven. Het
nam het in mei dit jaar kort
weer in gebruik voor een
bieractie: drie kratten halen,
twee betalen. Van Rooijen
Logistiek heeft nabij het
C1000-distributiecentrum een
eigen grote vestiging. Het
bedrijf maakt een sterke groei
door en kan de extra ruimte dus
goed gebruiken.
Net voor de jaarwisseling is
Intervracht BV verhuisd naar
een nieuw pand in Didam. De

internationale expediteur met
25 medewerkers heeft nu de
beschikking over ruim 1.300 m2
kantoor- en bedrijfsruimte. Ook
gaat het bedrijf een samenwerking aan met Middelkoop
Transport in Duiven/Nieuw
Vennep. Intervracht verwacht
dat het aantal medewerkers de
komende tien jaar verdubbelt.
Naxco Logistics Benelux B.V.
heeft de AEO-status verkregen
voor Douane en Veiligheid. En
BBC Expediteurs BV heeft het
AEO-certiﬁcaat ‘Douanevereenvoudiging’ in de wacht gesleept.
De processen van DB Schenker

Rail Nederland zijn sinds kort
ISO 28000 gecertiﬁceerd. DB
Schenker beschikte al sinds
2009, als eerste railtransportonderneming in Nederland, over
het AEO-certiﬁcaat. Het ISO
28000 certiﬁcaat ziet toe op het
beheersen van de securityrisico’s binnen de handelsketen
en in geval van DB Schenker Rail
binnen de logistieke keten.
Bijzondere aandacht is er daarbij
voor de wijze waarop risico’s
worden beheerst met betrekking tot de beveiliging van de
lading en transportinformatie.
Twee Volvo FH 420 EEV trekkers
en drie nieuwe Volvo FM 460

EEV combinaties nam Van der
Heijden Transport & Logistiek,
gevestigd in Bladel, onlangs in
gebruik. De laatste drie zullen
ook worden ingezet als lzv. Voor
het internationale logistiek
bedrijf vormen de brandstofzuinigheid en de betrouwbaarheid
de belangrijkste factoren voor
de keuze. De vijf trucks behoren
tot een serie van twaalf.
Sinds een paar weken telt het
landelijke truckwashnetwerk
van Alles Voor Je Truck al 78
aangesloten truckwashbedrijven. Nieuwste loot aan de stam
is het nieuwe bedrijf Truckwash
Agriport te Middenmeer.
Klanten van Alles Voor Je Truck
kunnen hier dus voortaan ook
hun truck wassen.
Heeft u ook logistiek of transportnieuws over uw bedrijf? Mail naar:

redactie@nieuwsbladtransport.nl
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Vive l‘Autorité
De Franse NMa geeft SNCF een
lelijke afstraffing. De staatsspoorwegmaatschappij mag 61
miljoen euro in de boetepot
storten wegens misbruik van
haar marktdominantie. Toen in
2006 het spoorgoederenvervoer
in Frankrijk werd geliberaliseerd, was er Fret SNCF, de
vrachtdivisie van de onderneming, alles aan gelegen aanstaande concurrenten van
de Franse rails te houden.

OPINIE
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Het was een interessante tijd. Want terwijl aartsconcurrent Deutsche Bahn zich op het Franse net kwam
melden, probeerde SNCF zijn vleugels ook grensoverschrijdend uit te slaan. Een derde nieuwkomer was
Eurotunnel. Bij SNCF zat de oude reflex er nog helemaal in. Niks buitenlandse concurrentie op ons spoor.
Want dat Franse spoornet wordt, via-via, nog steeds
door de staatsholding gecontroleerd.
Fret SNCF heeft op een heel subtiele manier zijn aanstormende concurrenten de voet dwars gezet, oordeelt
de Autorité de la concurrence in zijn beschikking. Als
instantie die feitelijk treinpaden verdeelt onder mededingende partijen kon Fret handig gebruikmaken van
bij hem ingeleverde aanvragen van andere operators
voor treinpaden en tarieven. Fret wist uit die aanvragen feilloos vast te stellen om welke klanten het ging
en misbruikte deze informatie om eigen marketingafdelingen aan het werk te zetten.
Verder was Fret zo handig, voor zichzelf bij de eigenlijke netbeheerder, Réseau ferré de France, veel meer
treinpaden af te troggelen dan het bedrijf nodig had,
alleen om concurrenten de voet dwars zetten. Ook
kregen klanten een zodanige korting dat SNCF onder
kostprijs voor hen moest werken, hoewel het bedrijf
zwaar in de verliezen zat. Hulde voor de ‘Autorité’, dat
deze praktijken van vermenging van door de staat toegewezen officiële en commerciële functies in een
schitterend gedocumenteerd oordeel van 129 pagina’s
aan het licht zijn gebracht.
Het is een onafhankelijk oordeel en het heeft grote politieke gevolgen. Europees Transportcommissaris
Siim Kallas kan er eens te meer zijn visie op baseren
dat exploitatie van het spoornet in een liberaal Europees spoorvervoer strikt van commerciële activiteiten
moet worden gescheiden. Het Franse verdict is bijna
ook een uitspraak over de Duitse situatie, waarin beheer en commercie onder het ene Deutsche Bahn-dak
zijn verenigd. Hier kan Siim wel iets mee, het is goud
in zijn handen.

TRUCKTEST De ATe-versie van de XF105 laat niets aan het toeval over
Met de komst van de nieuwe
XF heeft DAF zich al voorbereid op de Euro6-markt,
maar in afwachting van de
rush op dit voertuig, houdt
DAF met de ATe-versie van
de huidige XF105 een sterke
troef achter de hand. Dat
ondervonden we op ons
testparcours.
Met zijn ATe-versie, wat staat voor
Advanced Transport efficiency,
voegt DAF zich bij het clubje van
speciale modellen waar ook de MAN
Efficient Line en Iveco Eco Stralis
deel van uitmaken. Zij typeren zich
allen door een pakket brandstofbesparende ingrepen om het verbruik
zo laag mogelijk te houden.
Zo zijn er aanpassingen aangebracht
aan de 12,9 liter Paccar MX-motor.
Die heeft nieuwe zuigers gekregen,
een nieuwe olie- en waterpomp, een
geïsoleerd uitlaatspruitstuk, een
nieuwe ventilatorkoppeling, een
verterende brandstofinspuiting, alsook een geoptimaliseerd motormanagementsysteem.
De zescilinder in lijnmotor is gekoppeld aan een geautomatiseerde AS
Tronic-12 versnellingsbak met een
volledig op brandstofverbruik afgestemde schakelstrategie. Dat betekent dat er slechts zeer geringe interventiemogelijkheden zijn voor de
chauffeur. Zo kan hij alleen maar
manueel schakelen bij snelheden tot
30 km/u en bij het gebruik van de
motorrem. In alle andere gevallen
bepaalt de elektronica het meest ideale schakelmoment.
De motorrem doet ook dienst als retarder, wat het verbruik verder reduceert. Daarnaast is de XF105 ATe
uitgerust met Adaptive Cruise Control (ACC) en is hij voorzien van een
afstelbare dakspoiler. Standaard zijn
ook zijspoilers geleverd, gecombineerd met side-skirts.
De motor wordt na vijf minuten stationair draaien uitgeschakeld en de

snelheid is begrensd tot 85 km/uur.
Ook dit beïnvloedt het verbruik in
gunstige zin. Het ontbreken van een
zonneklep en van de spiegel aan de
voorruit zijn eveneens brandstofbesparende ingrepen. Tenslotte wordt
de ATe-serie standaard voorzien van
banden met een lage rolweerstand in
maat 315/70R22.5 met als doel de
voertuighoogte te verlagen en de
luchtweerstand verder te verbeteren.
Cabine

Op ons testparcours reden we een
ATe met een mechanisch geveerde
Space Cab. Die gaat al meerdere jaren mee en had dan ook weinig
nieuws te bieden. Via de op ideale
hoogte geplaatste opstaptrede en
twee slipvrije en verlichte treden,
komt de chauffeur met gemak aan
boord van de Space Cab. De luchtgeveerde chauffeursstoel is verwarmd
en heeft een hoge rugleuning. Hij

Op het dashboard zitten alle instrumenten binnen handbereik en de
chauffeur krijgt op het centrale display uitgebreide informatie over het
brandstofverbruik.
Op het vlak van veiligheid wordt
niets aan het toeval overgelaten.
Naast ABS en ASR is de XF105 ATe
uitgerust met onder andere brake assist, Forward Collision Warning,
een Hill Start Aid (HSA) en een
sleepkoppelregeling. De DAF Night
Lock beschermt de chauffeur tegen
inbraak in de cabine.
Wat het zicht betreft zijn er bovenop
de achteruitrijcamera ook camera’s
vooraan en opzij aangebracht. De
zijspiegels zonder behuizingblok
zorgen voor een goede zichtbaarheid. Alleen jammer van de stijl in
het zijraam.
De cabine is weliswaar verouderd,
maar nog altijd praktisch en functioneel. Toch is het geluid van de
stuurpomp bij wijlen irritant.
Testrijden

De brandstofbesparende maatregelen
hebben wel degelijk
een gunstig effect
heeft een stoffen bekleding met leer
op de randen. Ook het stuurwiel is
afgewerkt met leer.
Qua opbergruimte heeft de Space
Cab veel te bieden. Zo bevindt zich
onder het bed aan de linkerkant een
opbergruimte van 150 liter met extern luik en open bak van 60 liter.
Rechts is een open bak van 150 liter
met extern luik en een open bak van
85 liter, terwijl het middengedeelte
bestaat uit een open bak van 25 liter
met een flessenhouder aan de voorzijde, achter de chauffeursstoel. Er is
ook een lade van 65 liter met flexibele indeling naast de koellade. Ook
boven de voorruit en in de middenconsole zijn voldoende opbergkasten en aflegvakken aangebracht.

De XF105.460 ATe laat zich vlot besturen. Alleen is de ouderwetse
staande rempedaal nogal storend.
Het goede nieuws is dat DAF voor
zijn nieuwe XF dit pedaal heeft vervangen door een hangende rempedaal.
De gerobotiseerde AS Tronic-transmissie schakelt vlot en efficiënt.
Toch is het zonde dat DAF nog niet
over een Ecoroll-vrijloopsysteem
beschikt, maar ook dit probleem is
in de nieuwe XF aangepakt.
Wat het verbruik betreft, doet deze
ecoversie van de XF105.460 het beter
dan de conventionele uitvoering, die
ook al tot de top behoorde. De
brandstofbesparende maatregelen
hebben een gunstig effect. Met een
ecoscore van 2,6509 nestelt de ATe
zich in de top van het lijstje van door
ons geteste Euro5-trekkers.
Het totale gemiddelde verbruik
komt neer op 29,79 l/100 km bij een
gemiddelde snelheid van 78,97
km/u.
GUY BEYENS, DE LLOYD
FOTO GUY BEYENS

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

DAF heeft met ATe
nóg een sterke troef
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VOOR- EN NADELEN
+ Afstelbare dakspoiler
+ Vlotte en efﬁciënte schakelbak
+ Laag verbruik
- Stijl in het zijraam
- Geluid stuurpomp
- Gedateerde cabine
De XF105 ATe: soms wat ouderwets, maar een topper qua brandstofbesparing.
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FOTOGENIEK

Fotoserie MAN-trucks in de prijzen
De rijkwaliteiten zijn bekend, en nu blijken MAN-trucks ook zeer fotogeniek te zijn. Een vierluik
van MAN-trucks heeft bij de Master Award Competitie de eerste prijs in de wacht gesleept.
Fotograaf van de vrachtwagens is Cojan van Toor. De wedstrijdorganisator, het Master Photo-

Truckbouwers willen
gelijke emissienormen
Europese, Noord-Amerikaanse en
Japanse truck- en motorenbouwers
willen dat er werk wordt gemaakt
van een wereldwijde harmonisatie
van de emissienormen.
Tijdens de laatste bijeenkomst van
vertegenwoordigers van de brancheverenigingen ACEA (Europa), EMA
(Amerika) en JAMA (Japan) werd
nogmaals gehamerd op het belang
van een wereldwijde samenwerking
om tot een mondiale procedure te
komen voor de indeling van emissieklassen voor zware vrachtwagens.
Daarnaast moeten er volgens de
deelnemers aan het overleg gemeenschappelijke specificaties komen
voor diesel. Ook zouden er volgens
de truck- en motorenbouwers geharmoniseerde testprocedures voor
brandstofefficiëntie en gelijke proce-

dures voor de erkenning van hybride vrachtwagens moeten worden
opgesteld.
Groep van experts

De internationale partners zijn overeengekomen om samen een groep
van experts op te richten die zich
met een aantal emissieverwante aspecten zullen gaan bezighouden, zoals het in kaart brengen van brandstoffen, de luchtweerstand en
arbeidscycli/bestuurdersmodellen.
Op langere termijn willen de truckbouwers dat er wordt gekeken naar
de mogelijkheden van verdere harmonisatie op het gebied van voertuigen met een grotere capaciteit (ecocombi’s), naar prestaties gebaseerde
normen voor dit soort voertuigen en
naar internationale intermodale
laadeenheden. | DE LLOYD

graphers Network, kende hem de Gold Award toe in de categorie Vrij Werk. De winnende beelden tonen vier verschillende MAN-trucks in bedrijf bij bierbrouwerij Grolsch, bouwkundig specialist Rasenberg, bouwgrondstoffenproducent Van Nieuwpoort Groep en de brandweer.

PERSONALIA
Peter Hartman,
president-directeur van KLM, is
per 1 januari Leo
van Wijk opgevolgd als bestuursvoorzitter
van Connekt, het netwerk voor
duurzame verbetering van de
mobiliteit. Sinds het aantreden
van Van Wijk in 2007 groeide
Connekt uit tot het netwerk voor
verkeer en vervoer op het gebied
van ITS en logistiek in Nederland.
Het bestaat uit 125 leden.
Connekt voert nu grote mobiliteitsprogramma’s uit zoals Impuls
Dynamisch Verkeersmanagement
Vaarwegen en Lean and Green
Logistics & Personal Mobility.

Per 1 oktober 2013
treedt Hans van
der Hart af als
ceo van Zeeland
Seaports. Hij zal
bestuur en
aandeelhouders
van het Zeeuwse havenschap wel
blijven bijstaan als adviseur. Van
der Hart trad in 1983 actief in
dienst bij het Havenschap
Vlissingen, dat later samen met
het Havenschap Terneuzen
opging in Zeeland Seaports. Een
aantal jaar later werd hij ceo.
Sander van ’t Verlaat heeft het
Boeganker van de Rotterdamse
haven ontvangen. De onderscheiding werd namens Havenbedrijf

Rotterdam uitgereikt vanwege
Van ’t Verlaats verdiensten voor
de promotie van de ‘shortsea’
sector in de Rotterdamse haven,
Europees marktleider op dit
gebied. Van ’t Verlaat is nu met
pensioen.
Axel Kluth is
benoemd tot
algemeen
directeur van de
JadeWeserPort
Logistics Zone
GmbH & Co.
Kluth was voorheen topman van
de ‘Realisierungs GmbH & Co’ en
verantwoordelijk voor de bouw
van de terminal. Hij volgt Jan
Miller op.
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Voorspellingen
Toen iedereen begin deze week ‘gelukkig nieuwjaar’ riep, voegde de columnist die u normaal op deze plek aantreft, meteen de daad bij het woord. Hij
nam enkele weken vrij. U moet het dus
even met mij doen, maar als pleister op
de wonde kan ik, zoals je dat in kranten
rond de jaarwisseling wel vaker ziet,
eens proberen om de gebeurtenissen
van het nieuwe jaar te voorspellen.
Het jaar 2013, kan ik u zeggen, begint meteen goed. We krijgen ten langen leste weer een Elfstedentocht, die ons allen
vreugde zal schenken. De verrassende winnaar wordt de
Poolse schaatser Evertslaw Leeuwardowkski, die uitgroeit tot
een alom geliefde knuffelpool. In een reclamecampagne zal
Leeuwardowski de Oost-Europese truckers in Nederland een
hart onder de riem steken onder het motto ‘Met een Poolse
chauffeur, ruikt ook uw logistiek de overwinningsgeur’. Vakbonden slaan daarna terug met een Youtube-filmpje over
Oost-Europese truckers die volgens hen ‘een scheve schaats
rijden’. Of over transporteurs die zich ‘op glad ijs begeven’; de
precieze slogan is in mijn glazen bol niet goed zichtbaar.

COLUMN
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Toekomst voorspellen is een vak apart. Naast paragnosten
kunnen wetenschappers er ook wat van: zij zien 3D-printers
die straks op elke gewenste locatie objecten – van auto’s tot
organen - uitprinten en denken dat internationaal goederenvervoer daardoor overbodig wordt. Wetenschappers zien
ook, waarschijnlijk in 2014, de doorbraak van de memristor,
het ‘God-element van de elektronica’ dat apparatuur razendsnel maakt, waardoor de ontwikkelingen voor de conservatievere mens straks helemaal niet meer te volgen zijn. What’s
next? Gedresseerde nanodeeltjes die de plaats van de Poolse
truckers innemen? Of print de consument straks zelf met zijn
smartphone even een vrachtwagen en een groot rijbewijs uit
als hij bij de Ikea onverwacht een leuk bankstel ziet staan?
Dan kan je toch beter thuis dat bankstel uitprinten via www.
ikea.com, zegt u? Heeft u gelijk in. Het worden verwarrende
tijden, dat is duidelijk. En simpelweg het einde van de economische crisis voorspellen, is blijkbaar nog steeds te veel gevraagd van de dames en heren toekomstvoorspellers. Ik voorspel u, dat we volgend jaar rond deze tijd weemoedig zullen
terugverlangen naar de tijd dat paragnosten aan het begin
van het jaar nog gewoon een kabinetscrisis, de troonsafstand
van Koningin Beatrix en een Elfstedentocht voorzagen.
PAUL JUMELET
paul.jumelet@nieuwsbladtransport.nl

QUOTE VAN DE WEEK

Als je voor 3,3 miljard dollar
iets koopt, ga je er van uit
dat het werkt
Mary Polak, transportminister
van British Columbia (Canada), is
kwaad op het bedrijf dat de Port
Mann Bridge bij Vancouver
bouwde. Al meer dan
honderd wagens zijn op de
splinternieuwe brug
beschadigd door vallend ijs.

4 weken voor slechts €15
www.nieuwsbladtransport.nl/probeer

Bel 010 280 10 16
of mail customerdesk@ntpublishers.nl

Copacabana walgt
van vrachtschepen
HORIZONVERVUILING Ook burgemeester van Rio de Janeiro klaagt mee

Op de beroemde stranden van Ipanema (foto) en Copacabana vindt men containerschepen niet ansichtkaartwaardig.

Niet meer alleen gebruinde
lichamen, minibikini’s en
voetvolleyballers, maar ook
steeds meer rokende schoorstenen.

de aanval op de horizonvervuiling.
‘We kunnen niet toestaan dat onze
kust, een van de mooiste en beroemdste ansichtkaartpanorama’s,
visueel vervuild wordt.’
Schandvlek

Hoteleigenaren en omwonenden
van de Copacabana en Ipanema, de
beroemde stranden van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro, ergeren
zich groen en geel aan het groeiende
scheepvaartverkeer dat vanaf de
stranden te zien is. En ze kregen onlangs bijval van hun burgervader.
Tegenover het Amerikaanse persbureau Bloomberg opende burgemeester Eduardo Paes van Rio de Janeiro

De hoteleigenaren laten zich niet
troosten met de gedachte dat de
schepen, die dagelijks een wachtrij
vormen voor de haven van Rio de
Janeiro, het zichtbare bewijs zijn van
Brazilië’s status als nieuwe economische groeimacht, en noemen de maritieme file ‘een schandvlek op het
uitzicht van de stad’. Behalve lelijk,
zijn de vrachtschepen ook schadelijk
voor het ecosysteem in zee en zorgen

ze voor luchtvervuiling, zo luidt de
Braziliaanse kritiek. Rio heeft de
verantwoordelijke maritieme autoriteiten gevraagd om zo snel mogelijk alternatieve aanvaarroutes te bedenken en baggerschepen erop uit te
sturen om, zo ver mogelijk uit het
zicht, nieuwe vaargeulen te graven.
Statistieken
onderstrepen
dat
vrachtschepen de haven van Rio de
Janeiro vorig jaar goed wisten te vinden. In de eerste helft van het jaar
kwamen 2281 schepen langs, 2,5
keer zoveel als in de eerste helft van
2010, toen 915 ‘horizonvervuilers’
de Braziliaanse haven aandeden.
PAUL JUMELET

Dakar Rally belooft keiharde strijd
In de Peruaanse hoofdstad Lima
staan 75 trucks in de startblokken
om mee te doen aan de truckrace
van de Dakar Rally. Daarvan behoren er 27 tot Nederlandse teams,
ruim één op de drie dus. Je zou dus
zeggen dat er, net als vorig jaar, toen
Gerard de Rooy als eerste trucker de
eindstreep passeerde, wel weer een
Nederlandse overwinning mogelijk
moet zijn.
De Rooy zelf staat weer bovenaan de
startlijst, maar hij heeft een geduchte concurrent in de Rus Eduard Nilokaev van het Kamaz-team uit Rusland. Het Kamaz-team won onder
leiding van Vladimir Chagin de Dakar Rally’s van 2002, 2003, 2004,
2006, 2010 en 2011. Vorig jaar ging
Nilokaev als opvolger van Chagin
ook al voor de overwinning, maar
werd hij vanwege onsportief gedrag
gediskwalificeerd. Dit maal wil de
Rus Nederlands bloed zien.
Fossielen

Nederlands bloed is er, zoals gezegd,
in overvloed. Zo gelden de trucks
van Marcel van Vliet en Peter Versluis als medekanshebbers en doet
ook Hans Stacey, winnaar van 2007,
weer mee. Ook transportondernemer Peter van den Bosch (Van den
Bosch Transporten uit Erp) en Frits

Gerard de Rooy (links)
probeert dit jaar weer
de Dakar-rally te
winnen. Concurrent
Eduard Nikolaev
(rechts) lust hem
echter rauw.

van Eerd (ceo van supermarktketen
Jumbo) doen mee.
De trucks van alle Europese Dakardeelnemers zijn met het autoschip
‘Rio Imperial’ van rederij CSAV
naar Peru gebracht. Eind november
gingen in Le Havre bijna zevenhonderd voertuigen het schip op; naast
de deelnemende trucks ook tal van
organisatie-, pers- en andere wagens.

De race eindigt op 20 januari in de
Chileense hoofdstad Santiago. Tot
leedwezen van paleontologen voert
de route opnieuw door gebieden die
als schatkamers van fossielen worden beschouwd. Tijdens de rally van
vorig jaar zijn de bulderende wagens
er volgens paleontologen in geslaagd
om fossielen te vernielen die er tot
dan toe 20 miljoen jaar ongeschonden hadden gelegen. | PAUL JUMELET

