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FUSIE  Hapag-Lloyd en UASC willen de fusie dit jaar nog afronden

TOBIAS PIEFFERS

Hapag-Lloyd en UASC gaan defi -
nitief fuseren en willen die stap 
dit jaar nog afronden. 

Een  verrassing is het huwelijk niet, 
aandeelhouders van beide rederijen 
spraken zich eerder al vóór zo’n ver-
bintenis uit. 
Hapag-Lloyd krijgt door de fusie 
toegang tot een vloot van jonge me-
gaschepen. Dat brengt de rederij de 
gewenste schaalvergroting zonder 
daarvoor nog meer capaciteit toe te 
voegen aan een toch al door sche-
pen overspoelde markt. UASC heeft 
onder andere zes schepen van 
18.800 teu en elf van 15.000 teu, ter-
wijl de grootste schepen van Hapag-
Lloyd maar net boven de 13.000 teu 

Qatar en Saoedi-Arabië krijgen als 
grootaandeelhouders van UASC 
een belang van 14% en 10% in het ge-
fuseerde bedrijf. Om die ruimte be-
schikbaar te maken worden de be-
langen van CSAV, stad Hamburg, 
Klaus Michael Kühne en TUI ver-
kleind. Wel behouden CSAV, Ham-
burg en Kühne samen een meerder-
heidsbelang van 52%.  Het 
percentage vrij te verhandelen aan-
delen blijft met 15,5% gelijk. 
De gefuseerde rederij zal per april 
2017 een sleutelrol spelen in de 
nieuwe alliantie THE Alliance, die 
naast Hapag-Lloyd/UASC ook zal 
bestaan uit Yang Ming, Hanjin, 
MOL, NYK en “K” Line. Tot die tijd 
blijven de Duitse en Arabische rede-
rij elk in hun eigen alliantie. Dat zijn 
respectievelijk G6 en Ocean Three.

de rederijen. Enorme overcapaci-
teit heeft de vrachttarieven begin 
dit jaar naar een historisch diepte-
punt doen zakken. Alleen groot-
schalige sloop van schepen kan de 
markt verbeteren.

Winstwaarschuwing
Hapag-Lloyd wist in 2015 nog een 
verlies van 383 miljoen euro om te 
zetten in een winst van 366 miljoen 
euro. Dat was volgens de rederij ge-
heel te danken aan de overname van 
de Chileense rederij CSAV die het 
bedrijf in 2015 overnam. Hapag-
Lloyd heeft al een winstwaarschu-
wing gegeven waarin het bedrijf 
aangeeft dit resultaat dit jaar niet te 
zullen handhaven. Hoe UASC er fi -
nancieel voor staat is niet bekend, 
het bedrijf publiceert geen cijfers. 

uitkomen en zelfs daar heeft het be-
drijf er maar tien van. 
‘Deze strategische zet is een logi-
sche stap voor beide rederijen, om-
dat we UASC’s opkomende mondi-
ale aanwezigheid en jonge en 
effi  ciënte vloot kunnen combineren 
met Hapag-Lloyd’s brede en gedi-
versifi eerde marktdekking en sterke 
klantenbestand’, zegt CEO Rolf 
Habben-Jansen van Hapag-Lloyd.
Het gefuseerde bedrijf zal in totaal 
237 schepen beheren met een geza-
menlijke capaciteit van 1,6 miljoen 
teu. Daarmee schuift Hapag-Lloyd 
één plekje omhoog naar nummer 5 
op de wereldranglijst van contai-
nerrederijen. UASC bezet momen-
teel nog de 11de plaats.
Aanleiding voor de fusie zijn de 
slechte marktomstandigheden voor 

Illustratie:Barry Hage

Megaschepen zonder 
capaciteitsuitbreiding

De truckbouwers DAF,  Daimler, 

Volvo/Renault, en Iveco moeten 

bijna 2,93 miljard euro boete 

betalen wegens verboden prijs-

afspraken en het doorberekenen 

van kosten voor nieuwe emis-

sienormen. Dat heeft EU-com-

missaris Margrethe Vestager 

(mededinging) bekendgemaakt. 

Zij noemt het ‘onacceptabel’ dat 

de fabrikanten, die samen negen 

van de tien middelgrote en 

zware trucks bouwen, in de EU 

een kartel vormden. DAF heeft 

850 miljoen euro gereserveerd 

voor de boete. Het Duitse kartel-

lid MAN Trucks ging als klokken-

luider vrijuit.

Megaboete EU voor 
DAF Trucks
VRACHTWAGENKARTEL

% bedroeg de 

netto-winststijging 

bij Kuehne + Nagel  

over het eerste 

halfjaar van 2016. 

De Zwitserse onderneming 

boekte onder de streep 356 

miljoen frank winst, omgere-

kend is dat 328 miljoen euro. 

Intussen daalde de netto-omzet 

een fractie, naar 7,5 miljard 

euro. Alle divisies – zee- en 

luchtvracht, landvervoer en con-

tractlogistiek – verbeterden de 

resultaten, al zat de economie 

niet mee.
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Forse winstgroei bij 
lagere omzet K+N

Parceltankerrederij Stolt-Nielsen 

breidt de koppositie in het mari-

tiem chemietransport verder uit 

met de koop van de chemietak 

van Jo Tankers. De overname 

omvat 13 tankers en een belang 

van 50% in een joint venture die 

acht chemicaliëntankers in be-

stelling heeft. Stolt-Nielsen telt 

575 miljoen dollar neer voor de 

acquisitie. De schepen voorzien 

in de vervangingsbehoefte bij 

Stolt-Nielsen en zorgen verder 

voor kostenbesparingen, een 

uitbreiding van het diensten-

pakket en nieuwe routes,

Stolt-Nielsen koopt 
chemie Jo Tankers
TANKERS

Mainportanalyse 
onzorgvuldig

De wereld van de 
miljoenenclaims

Dubbellaags
containertreinen
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Dertje Meijer:
‘Ik ben een
volhardend type’
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POLL Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 172 mensen op de stelling van 12 juli

BRUSSEL ONDERZOEKT STAATSSTEUN HAVENS BELGIË EN FRANKRIJK 

NIEUWE POLL  Emirates probeert een tariefsverhoging in de markt af te dwingen. 

33%

58%

5%

4%

Goede zaak, eerlijke concurrentie voor Rotterdam en Amsterdam 

Vreemd. Hoe zit het met de Duitse zeehavens? 

Mosterd na de maaltijd

Nederlandse havens betalen al vennootschapsbelasting

Reageer ook! nieuwsbladtransport.nl/poll

COMMENTAAR

De Europese Commissie wil toe naar dwingender normen om 
het vrachtverkeer over de weg schoner te maken. Er moet een 
bovengrens komen aan de uitstoot van CO2 door vrachtauto’s, 
zo heeft Brussel afgelopen week laten weten. Door eurofobe 
bewegingen zal dit onmiddellijk worden afgedaan als weer 
een staaltje van Brusselse bemoeienis met alledaagse zaken, 
waar lidstaten niet om hebben gevraagd. Dat is ook zo, met 
deze kanttekening dat lidstaten dit elk voor zich niet kunnen 
regelen. Het is veel beter het samen te doen. In de Verenigde 
Staten, China en Japan bijvoorbeeld waren ze daar al eerder 
achter. Europa loopt achter.

De Euronormen hebben het wegtransport sinds hun invoering 
in 1992 al enorm veel schoner gemaakt. Vooral de emissies van 
NOx en fi jnstof zijn sterk afgenomen. Die normen dwingen 
weliswaar de fabrikanten van vrachtauto’s om hun product 
te vergroenen. Ze leiden er echter niet toe dat elke vracht-
auto nauwkeurig aan een maximale CO2-uitstoot kan worden 
gehouden. 

In de praktijk kan een vrachtauto de norm verre overschrijden. 
Het is zelfs zo dat vrachtauto’s nu een kwart van de uitstoot 
door het wegverkeer veroorzaken en dat dit aandeel tot 2030 
volgens door de Commissie aangehaald onderzoek nog met 
twintig procentpunten kan toenemen. Het schiet dus onvol-
doende op.

Het wegvervoer zelf vindt dat vrachtautoproducenten onvol-
doende worden gedwongen om alles uit de kast te halen. Er is 
in het begin van deze eeuw zelfs een, inmiddels beboet, kartel 
geweest dat de ontwikkeling van technische innovatie ter 
vermindering van de uitstoot van broeikasgas moest beper-
ken. Daarmee werd de onderlinge concurrentie beperkt. Grote 
Europese merken werden om die reden aan de hoogste boe-
teboom gehangen. Ze deden hun best niet, ze hielden samen 
groener wegvervoer eerder tegen.

Je kunt je afvragen of het stellen van een limiet aan de CO2-
uitstoot van een truck snel tot revolutionaire eff ecten zal 
leiden. De bouwers worden er immers nog steeds niet door 
aangemoedigd elkaar op milieugebied ernstig te beconcur-
reren. Ze blijven immers samen onder één dak – ‘one fi ts all’ 
–, dat weliswaar steeds lager zal worden, maar waaronder elke 
aanbieder zich niet vreselijk gehaast zal voelen om verder te in-
noveren. DAF zou overigens reusachtig kunnen profi teren van 
de expertise van zijn Amerikaanse moeder Paccar.

De invoering van een richtlijn voor de maximale uitstoot van 
CO2 voor vrachtauto’s in de Europese Unie zal waarschijnlijk 
niet op grote politieke problemen stuiten. Ook bij de Oost-
Europese lidstaten is wel een meerderheid te verzinnen. De 
meeste van die lidstaten zullen zo’n richtlijn zelfs als een con-
currentievoordeel zien. Hun kostenstructuur in het wegvervoer 
wordt immers meer bepaald door veel lagere loonkosten dan 
door relatief dure investeringen in materieel die al met al even 
hoog zullen liggen als in West-Europa.

Die landen in het oosten van het werelddeel zullen dus niet 
gaan tegenliggen, zoals ze dat wel doen bij de aanpassing van 
de Europese detacheringsrichtlijn. Daarmee wordt hun voor-
deel in de loonkosten namelijk verminderd. Tegenstand is wel 
te verwachten van de autoindustrie, maar die heeft sinds de 
dieselschandalen even niet zo veel in de melk te brokkelen. Is 
de weg dus vrij voor de strengere uitstootnorm? Dat weet je in 
de Europese Unie maar nooit.

FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

De uitstoot moet terug
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ROB MACKOR

Gangbaar in Noord-Amerika, onbe-
staand in Europa: double-stack trei-
nen. In de VS rijden ze al ruim der-
tig jaar, sinds rederij APL samen 
met Union Pacifi c Railroad in 1984 
de eerste intermodale ‘landbridge’ 
opende. Die verbond Los Angeles 
met New York, een afstand van zo’n 
4.500 kilometer. Het oorspronkelij-
ke concept is overigens van contai-
nerpionier Malcom McLean, die 
een manier zocht om het laadver-
mogen van spoorwagons beter te 
benutten. Nadat double-stack ver-

voer aanvankelijk een hoge vlucht 
nam, kalfde het succes geleidelijk af 
doordat zeevervoer steeds goedko-
per werd. Te verwachten valt dat de 
verbreding van het Panamakanaal 
die trend nog zal versterken. Buiten 
de VS zijn er overigens nog vijf lan-
den met dubbellaagse container-
treinen: Australië, China, India, 
Saoedi-Arabië en Panama.
De verklaring dat er in Europa geen 
double stack-treinen rijden, is sim-
pel. De bruggen en viaducten in het 
dichtbevolkte en -bebouwde conti-
nent laten het niet toe. Bovendien 
zijn vrijwel alle grote lijnen geëlek-

trifi ceerd. Met één belangrijke uit-
zondering: de Betuweroute. De tun-
nels en viaducten daarvan zijn wel 
op double stackhoogte. Er is wel een 
praktisch probleempje: na de grens 
rijdt zo’n trein tegen het eerste het 
beste viaduct in Duitsland aan.

Dit is de eerste afl evering in 

onze zomerserie ‘Groeten uit...’, 

waarin we de komende weken 

opvallende vormen van 

transport in verre buitenlan-

den belichten.

Groeten uit...

... de VS

ZOMERCOLUMN
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Nedcargo wil 
nieuw dc bij Alphen 

Douane tweede op 
logistieke index

Grootste booreiland 
opgeleverd

Brussel subsidieert 
rijden op LNG

BINNENVAART
Nedcargo denkt na de zomer 

rond te zijn met de gemeente Al-

phen aan den Rijn over de aan-

koop van een stuk grond voor de 

bouw van een nieuw distributie-

centrum. Dat moet verrijzen op 

het eveneens nieuwe bedrijven-

terrein Steekterpoort. Nedcargo 

is exploitant van de binnen-

vaartterminal Alpherium, waar 

voornamelijk exportbier van 

Heineken op binnenschepen 

wordt overgeslagen met de Rot-

terdamse haven als bestem-

ming. 

WERELDBANK
De Nederlandse douane scoort 

hoge ogen op de Logistics Perfor-

mance Index van de Wereldbank. 

Op de indicator douanezaken 

staat de douane na Singapore op 

een gedeelde tweede plaats met 

Duitsland. Finland, het Verenigd 

Koninkrijk en Zweden laten ‘we’ 

nipt achter ons. De index ver-

scheen eerder in 2014. Toen 

moest Nederland nog Noorwe-

gen, Duitsland en Zweden voor 

laten gaan.

OFFSHORE
Hyundai Heavy Industries (HHI) 

heeft ’s werelds grootste drijven-

de booreiland opgeleverd, de 

‘Ocean GreatWhite’, aan het 

Amerikaanse Diamond Offshore. 

Het gevaarte is 123 meter lang, 

78 meter breed en het heeft een 

maximale waterverplaatsing 

van 67.400 ton. Het is ontwor-

pen voor de opsporing van olie 

en gas in een waterdiepte tot 

10.000 voet en het kan boren tot 

een diepte van 35.000 voet.

WEGVERVOER
De Europese Commissie ver-

strekt 27,8 miljoen euro subsidie 

aan een project om in Europa 

een netwerk van 42 LNG-tank-

stations voor trucks tot stand te 

brengen. Het project heeft de 

naam LNG-Motion en moet er-

voor zorgen dat de trucks op vol-

doende plaatsen LNG kunnen 

tanken. De tankstations komen 

in Nederland, België, Frankrijk, 

Duitsland, Polen, Spanje, Italië, 

Hongarije en Roemenië.

KORT

re vrachtauto’s zijn daarbij goed 
voor een kwart van de uitstoot van 
CO2 door transportmiddelen. Dat 
aandeel dreigt zelfs nog aanzienlijk 
te groeien tot 2030. Brussel wil dit 
voorkomen door dwingende nor-
men aan het brandstofverbruik op 
te leggen.

Tolheffi ng
Verder moet versneld op andere 
brandstoff en worden overgegaan. 
Biobrandstof uit voedsel moet wor-
den uitgefaseerd, maar er moeten 
andere biobrandstoff en voor terug-
komen. De Commissie mikt ook op 
bevordering van het rijden op aard-
gas en het elektrisch rijden. Daar-
voor moeten netwerken van tank-
stations komen. Brussel trekt daar 
600 miljoen subsidie voor uit.
De Commissie breekt ook weer een 
lans voor tolheffi  ng naar de feitelijk 
gereden afstand, en wel op Europe-

FOLKERT NICOLAI

De Europese Commissie gaat 
door middel van ‘standaarden’ 
truckfabrikanten dwingen zuini-
ger vrachtauto’s te produceren.

Dat staat in een uitgelekte notitie, 
‘Een Europese strategie voor mobi-
liteit met lage uitstoot’ geheten. An-
ders dan landen als de VS, China, Ja-
pan en Canada kent de EU geen 
standaarden die voorschrijven hoe 
‘brandstofeffi  ciënt’ vrachtauto’s 
moeten zijn en wanneer die effi  ci-
entiegraad moet zijn gerealiseerd.
De Commissie gaat ook standaar-
den ontwikkelen voor de meting 
van de uitstoot van CO2 en voor de 
onafhankelijke, objectieve test van 
voertuigen.
Verkeer en vervoer in Europa haalt 
volgens de Commissie 94% van zijn 
energie uit fossiele brandstof. Zwa-

WEGVERVOER

Brussel wil zuinigere vrachtauto’s afdwingen
se schaal. Brussel werkt aan een 
techniek die bestaande tolsystemen 
‘interoperabel’ maken. Het toltarief 
moet worden gediff entieerd naar 
gelang de uitstoot, zodat schonere 
wagens worden bevoordeeld.

Goede richting
De milieuorganisatie Transport & 
Environment (T&E), die het docu-
ment van de Commissie naar buiten 
bracht, verwelkomt de brandstofef-
fi ciëntiestandaarden als een stap in 
de goede richting. Het zal de Unie 
helpen haar voor 2030 gestelde kli-
maatdoelen te halen. T&E roept de 
Commissie op tegen elke prijs ver-
watering van zijn plannen te voor-
komen.
De organisatie juicht ook het voor-
stel toe om autofabrikanten te 
dwingen om voertuigen met een ‘ul-
tralage uitstoot’ op de markt te 
brengen. Zo’n verplichting is er al in 

onder meer Californië en nog een 
twaalftal Amerikaanse staten.
Ontevreden is T&E over de handha-
ving van biobrandstof. De meeste 
bestaande biobrandstof is gemaakt 
van voedsel en dat is de verkeerde 
weg, zegt T&E-directeur Jos Dings. 
Hij ziet ook weinig in de bevorde-
ring van aardgas. ‘Zowel het milieu 
als het bedrijfsleven heeft behoefte 
aan zekerheid over plannen om van 
slechte biobrandstoff en over te 
stappen naar duurzame energie in 
het transport.’

Gebrek aan ambitie
Is de organisatie het met de meeste 
plannen voor het wegverkeer en 
-vervoer wel eens, ze verwijt de 
Commissie een ‘compleet gebrek 
aan ambitie’ waar het de internatio-
nale scheep- en luchtvaart betreft. 
‘De Europese klimaatdoelen moe-
ten gelden voor alle modaliteiten.’

Havenbedrijf wil snel meer wegen

en een nieuw containerdok.

ver net onder de Nederlandse grens. 
Volgens de havenbestuurders zou 
het nieuwe havengebied, qua poten-
tieel vergelijkbaar met Maasvlakte 
2, uiterlijk in 2021 beschikbaar zijn. 

Door een uitspraak van de Raad van 
State is dat evenwel niet meer haal-
baar. ‘De aanleg van een nieuw getij-
dendok moet meer dan ooit hoog op 
de politieke agenda staan, wil Vlaan-
deren haar economisch hart kun-
nen blijven voeden’, heet het in het 
persbericht.

Daarnaast hamert de havenbeheer-
der op een snelle uitbreiding van de 
Ring van Antwerpen (Oosterweel-
verbinding) om het groeiende weg-
vervoer het hoofd te bieden. Voor-

lopig lijken dit soort oproepen 
echter aan dovermansoren gericht. 
De projectorganisatie Beheers-
maatschappij Antwerpen Mobiel, 
beter bekend als  BAM, heeft recen-
telijk nog laten weten dat de Oos-
terweelverbinding zeker niet voor 
2024 beschikbaar zal zijn.

ROB MACKOR

Dankzij een groei van 4,4% heeft 
de haven van Antwerpen voor het 
eerst in haar bestaan meer dan 
vijf miljoen teu overgeslagen in 
de eerste helft van een jaar, 
5.047.468 teu om precies te zijn.
 
Het Havenbedrijf van Antwerpen 
schrijft die groei vooral toe aan de 
komst van steeds meer container-
schepen van boven de 13.000 teu.  
In de eerste helft van het jaar liepen 
er daarvan 242 de Scheldehaven 
binnen, een toename met 66% ten 
opzichte van de 146 van vorig jaar. In 
ladinggewicht steeg de container-
overslag met 3,9% tot 59,8 miljoen 
ton.
In Belgische media wordt al druk 
gespeculeerd over de vraag of de tel-
ler aan het eind van het jaar boven 
de ‘magische grens’ van tien miljoen 
teu zal staan. Als de haven het hui-
dige groeitempo in de tweede helft 
van het jaar vast weet te houden, 
gaat dat lukken: een groei van 4,4% 
ten opzichte van de 9.653.511 teu van 
vorig jaar geeft een eindstand van 
10.078.265 teu. Dat wordt nog span-
nend, want het groeitempo is in het 
tweede kwartaal iets gedaald ten 
opzichte van het eerste.

Productenhaven
De containersector droeg fors bij 
aan de overall groei van de overslag 
met  3,6% tot 108,3 miljoen ton, wat 
eveneens een halfjaarrecord is. Ook 
de afhandeling van vloeibaar massa-
goed als diesel en benzine legde ge-
wicht in de schaal met een stijging 
van  8,4% tot 35,4 miljoen ton. 
Daar tegenover stonden dalingen 
bij het ro/ro-verkeer, van een kleine 
4% tot 2,4 miljoen ton, en het con-
ventionele stukgoed, van bijna 2% 
tot 4,8 miljoen ton. Vooral de over-
slag van papier en pulp daalde, die 
van staal steeg, de fruitaanvoer 
bleef gelijk.

Het droge massagoed liet opnieuw 
een forse achteruitgang zien met 
een daling van bijna 15% tot iets 
meer dan zes miljoen ton. Daarbin-
nen daalde de kolenoverslag zelfs 
met meer dan de helft tot slechts 
een kleine 400.000 ton. De ertsaan-
voer viel met bijna 20% terug tot net 
onder de één miljoen ton. Die cijfers 
markeren een ontwikkeling die al 
veel langer aan de gang is. Antwer-
pen wordt steeds meer een produc-
tenhaven en steeds minder een 
grondstoff enhaven.

Saeftinghedok
Het Gemeentelijk Havenbedrijf 
grijpt de blozende cijfers maar weer 
eens aan voor een oproep tot verde-
re uitbreiding van de haven. Zoals 
bekend heeft Antwerpen vergevor-
derde plannen voor de aanleg van 
het Saeftinghedok, op de Linkeroe-

Of 2016 ook met een jaarrecord de boeken in gaat, wordt nog spannend. Foto: Port of Antwerp/Jean-Claude Coutausse

OVERSLAGCIJFERS  Voor het eerst meer dan vijf miljoen teu in eerste helft van het jaar

Antwerpen op recordjacht
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ste cijfers van de Raad kloppen 
daarmee niet.

Wederuitvoer 
Ten derde besteedt de Raad terecht 
aandacht aan wederuitvoer; de im-
port van goederen voornamelijk uit 
Azië die in Nederland worden opge-
slagen en vervolgens weer uitge-

Het advies van de Raad over mainport Rotterdam kent zwakke plekken waardoor het niet overtuigt. Foto: Skitterphoto

BELEID  Het rapport overtuigt niet, al staan er ook nuttige adviezen in

BART KUIPERS EN DIRK KOPPENOL

De mainports kunnen in de prul-
lenbak. Dit is de conclusie van het 
onlangs verschenen rapport Main-
ports voorbij van de Raad voor de 
leefomgeving en infrastructuur. De 
Raad heeft vanuit het kabinet de 
vraag gekregen of de Nederlandse 
mainports mede vanuit mondiale 
ontwikkelingen om ander beleid 
vragen. Dat ander beleid nodig is, is 
evident. Mainports moeten inder-
daad veranderen, ze moeten slim-
mer en duurzamer worden. Maar 
de mainports zijn nog steeds van 
groot belang voor de Nederlandse 
economie. Wij denken dat de main-
ports ook in de toekomst van groot 
belang blijven en dat daar inder-
daad aangepast beleid voor nodig 
is. Maar de vraag welk ander beleid 
dient gebaseerd te zijn op een ge-
degen analyse. Wij vinden de ana-
lyse van de Raad onzorgvuldig en 
onjuist.
In het rapport van de Raad staat niet 
alleen onzin, het geeft ook een aan-
tal waardevolle adviezen en het be-
schrijft doeltreff end uitdagingen 
die op Nederland afkomen zoals 
China’s One Belt One Road strate-
gie, de noodzaak voor energietran-
sitie en digitalisering. De Raad advi-
seert om apart mainportbeleid op 
Schiphol en de Rotterdamse haven 
stop te zetten en meer integraal te 
werk te gaan, om terecht nadruk op 
zachte vestigingsplaatsfactoren te 
leggen zoals onderzoek, onderwijs, 
wonen en sociaal beleid en om da-
tagedreven innovatie en kennis te 
stimuleren. Maar het advies van de 
Raad over mainport Rotterdam – 
waartoe we ons hier beperken – 
kent zwakke plekken waardoor het 
niet overtuigt.

Overbodig
Om te beginnen bleek uit eerdere 
door ons uitgevoerde analyses dat 
het mainportconcept reeds vanaf 
beginjaren ’00 op zijn retour was. 
Zo noemt Havenbedrijf Rotterdam 
de mainport niet meer in zijn in 
2011 verschenen Havenvisie en in 
het Werkprogramma Zeehavens, 
het meest recente beleidsdocument 
van het Rijk, speelt het geen rol. Het 
advies heeft daarmee iets als ‘Indus-
triepolitiek voorbij’; dat wisten we 
al. Het ademt overbodigheid; van 
‘apart mainportbeleid’ was allang 
geen sprake meer. 

Cijfers kloppen niet 
De Raad stelt dat de mainports min-
der dominant zijn geworden, uitge-
drukt in aandeel toegevoegde waar-
de in de Nederlandse economie. 
Een kenmerk van mainport Rotter-
dam is dat het aandeel in de Neder-
landse economie nu juist sinds me-

dio jaren ’90 steeds rond 3 procent 
is gebleven, blijkend uit de Zeeha-
venmonitors. Mainport Rotterdam 
blijft een stabiele factor na econo-
mische stormen zoals de internet-
bubble en de crisis van 2008 en bij 
een toenemend aandeel van fi nanci-
ele en IT-dienstverlening in de Ne-
derlandse economie. De belangrijk-

voerd. De Raad noemt een toege-
voegde waarde van 15 miljard euro 
die de wederuitvoer realiseert – 
ruim 2% van de Nederlandse econo-
mie. Per euro omzet gaat het bij we-
deruitvoer om een beperkte 
toegevoegde waarde, maar doordat 
het in totaal om een zeer omvang-
rijk uitvoervolume gaat, is het signi-

fi cant. Het levert veel werkgelegen-
heid op aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt. Deze wederuitvoer is 
sterk gegroeid sinds de jaren ‘90, 
vooral dankzij de sterke container-
infrastructuur. Bruto is daarmee 
wel degelijk sprake van groei van de 
mainporteconomie in ons land.

Zachte factoren 
Ten vierde worden zachte vesti-
gingsfactoren die in Rotterdam spe-
len – richtinggevend voor de huidi-
ge koers van de stad – maar beperkt 
genoemd. Rotterdam zet sterk in op 
het stedelijke vestigingsklimaat om 
hoogwaardige, maritieme dienst-
verleners aan te trekken – verzeke-
raars, advocaten, etc. – en om de 
vestiging van commodity traders te 
versterken. Rotterdam wil zijn ma-
ritiem zakencentrum een impuls 
geven, kansrijk nu de positie van 
Londen als mondiaal maritiem cen-
trum is verzwakt door de Brexit. 

Ook heeft de OECD Rotterdam ge-
noemd als de wereldwijd leidende 
stad op het gebied van universitair 
maritiem gedreven onderzoek. De 
stad ontwikkelt een innovatie-eco-
systeem met faciliteiten voor start-
ups, venture capital, scale-ups en 
experimenteerruimtes voor het In-
ternet of Things en 3D-printing. 
Ook Daan Roosegaarde is in dit eco-
systeem te vinden. Paul Smits, CFO 
van Havenbedrijf Rotterdam, zei in 
een uitzending van Tegenlicht dat 
Rotterdam niet meer de grootste 
maar de slimste haven wil zijn. 

Blanken 
Ten slotte schetst de Raad een beeld 
van Nederland als aantrekkelijke 
plek in 2040, gevisualiseerd door 
een strand bij Hoek van Holland vol 
blanke Nederlanders met overge-
wicht en met als achtergrond een gi-
gantische LNG-tanker en contai-
nerkranen. Bedoelt de Raad dit echt 
als inspirerend beeld? Een symboli-
sche foto voor dit inconsistente en 
slordige advies. Inderdaad: de main-
port ligt achter ons maar tegen-
woordig ontwikkelt de haven zich 
tot een SmartPort. De naam van dit 
havenkennisinstituut dekt de toe-
komstige richting van de mainport 
daarmee bij uitstek!

In het rapport Mainports voorbij stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur dat een 

herijking van het Mainportbeleid nodig is. Dr. Bart Kuipers, Erasmus Universiteit Rotterdam, 

en Dr. Dirk Koppenol, SmartPort, herkennen zich in een aantal opvattingen van de raad, maar 

vinden de analyse van de Raad onzorgvuldig en onjuist.

Van mainport naar smartport

Het concept 

mainport is al 

langer op zijn 

retour.
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EU komt met ‘no fl y’-
zones voor drones 

Sluis Terneuzen 
jaar later klaar

Volvo profi teert van 
besparingen 

Antonov AN22-freighter 
uit de mottenballen

LUCHTVRACHT
De Europese Commissie komt 

binnen enkele weken met de 

eerste regels voor het commerci-

eel en particulier gebruik van 

kleine en grote drones. Daarbij 

zal het verbod voor vluchten 

rond stadscentra en luchthavens 

een prioriteit zijn, meldt het 

goed ingelichte EU-platform 

EurActiv. Na voorbereidend werk 

van ruim een jaar zal Brussel een 

pakket voorstellen presenteren 

waarbij de richtlijnen voor de in-

zet van drones binnen de EU 

worden gecentraliseerd. 

SCHEEPVAART
De bouw van de nieuwe zeesluis 

bij Terneuzen loopt een jaar ver-

traging op en zal op zijn vroegst 

in 2022 klaar zijn. Dat meldt de 

Provinciale Zeeuwse Courant op 

basis van uitlatingen van omge-

vingsmanager Harm Verbeek. 

Die zegt dat er een jaar extra 

wordt genomen voor de voorbe-

reidingen. De aanbesteding is in 

mei van dit jaar in gang gezet en 

zal naar verwachting negen 

maanden in beslag nemen.

WEGVERVOER
Volvo plukt de vruchten van be-

sparingen. Het Zweedse bedrijf 

heeft zijn productie afgelopen 

kwartaal verlaagd en wist op die 

manier de operationele winst te 

stuwen, ondanks tegenvallende 

truckverkopen in onder meer de 

Verenigde Staten. Het bedrijfsre-

sultaat exclusief eenmalige pos-

ten kwam uit op ruim 6,1 miljard 

kroon (647 miljoen euro), van 

een kleine 6 miljard kroon in de-

zelfde periode vorig jaar. 

LUCHTVRACHT
Antonov Airlines heeft de vracht-

vluchten hervat met de AN22, 

het grootste turboprop vracht-

vliegtuig van de wereld met een 

capaciteit van zestig ton. Dat 

heeft de Oekraïense luchtvaart-

maatschappij bekendgemaakt. 

Het markante propellervliegtuig 

was de laatste jaren opgeslagen 

in de loodsen van vliegtuigbou-

wer Antonov Design Bureau, dat 

ook eigenaar is van Antonov Air-

lines. 

KORT

FOLKERT NICOLAI

De région waar het Canal Seine-
Nord moet komen, heeft voor de 
fi nanciering van dit project ruim 
300 miljoen euro vrijgemaakt. 
Daarmee komt de voorbereiding 
van het kanaal een stapje verder.

Er lijkt weer een klein beetje schot 
te komen in het project Canal Sei-
ne-Nord, dat de regio Parijs over het 
binnenwater beter moet aansluiten 
op het Scheldebekken.
Er is door de région Hauts-de-Fran-
ce, waarin het kanaal van 107 kilo-
meter lengte moet worden aange-
legd, een fi nancieringsprotocol 
vastgelegd. Vorige pogingen om het 
kanaal deels met overheidsgeld en 
deels met particulier kapitaal te fi -
nancieren zijn mislukt, maar het 
nieuwe protocol is in elk geval weer 
een stap vooruit.

Dat betekent nog lang niet dat het 
geld voor het kanaal zelf en een aan-
tal fl ankerende projecten, volgens 
begroting 4,7 miljard euro, ook al bij 
elkaar zou zijn. Daar moet nu Jean-
Louis Borloo, die in vorige, conser-
vatieve kabinetten menige minis-
terspost bekleedde, voor gaan 
ijveren. Hij is door Hauts-de-France 
aangezocht als projectleider.
De région, die bestaat uit een aantal 
departementen die door de toe-
komstige vaarweg voor grote bin-
nenschepen worden doorsneden, 
wil zelf 302,65 miljoen euro bijeen-
brengen. Het Île-de-France, de ag-
glomeratie Parijs, heeft zich ver-
bonden voor een bijdrage van 210 
miljoen euro.
Toezeggingen heeft Hauts-de-Fran-
ce binnen van de departementen 
Pas-de-Calais, Somme en Oise. 
Moeilijker ligt het met het departe-
ment Nord, dat zeer armlastig is en 

BINNENVAART

Toch weer stapje richting Canal Seine-Nord
zijn jaarlijkse investeringen juist 
van een half miljard euro naar 
slechts 100 miljoen euro moet te-
rugschroeven.
Hauts-de-France streeft ernaar dat 
nog voor het einde van de huidige 
presidentstermijn van François 
Hollande een besluit valt over het 
kanaalproject tussen Cambrai en 
Compiègne. De hoofdmoot van het 
benodigde geld zal van de Franse 
staat moeten komen, terwijl de Eu-
ropese Unie 700 miljoen euro heeft 
toegezegd, zijnde 40% van de aan-
legkosten van het kanaal zelf.

Schop in de grond
Aan Hollande zal het op zich niet 
liggen. Die heeft onlangs laten we-
ten dat ergens in 2017 de schop de 
grond in moet. Komt het kanaal er 
echt, dan wordt de daaruit voort-
vloeiende werkgelegenheid op 
13.000 banen geraamd, een aantal 

dat op termijn tot 50.000 zou kun-
nen uitgroeien.
Daarvoor is dan wel nodig dat ook 
een aantal bijkomende projecten 
wordt uitgevoerd, waaronder grote 
logistieke parken die langs het tracé 
zijn gepland, onder meer bij de ge-
meenten Nesle en Marquion. Pas 
dan kan de economische potentie 
van Seine-Nord volledig worden be-
nut.
De laatste jaren was de besluitvor-
ming over het kanaal een processie 
van Echternach. In 2013 bijvoor-
beeld merkte de toenmalige rege-
ring het project aan als geen absolu-
te topprioriteit. Dat werd later weer 
ingetrokken, maar toen ontstond 
onenigheid over de fi nanciering. Op 
enig moment werden de kosten op 
ruim zeven miljard euro geraamd. 
Daarna is er fl ink gewied in de plan-
nen, zodat er nu een lager kosten-
plaatje aan vast zit.

We willen naar Schiphol als Brexit 

ongunstige voorwaarden oplevert.

najaar zal worden ingezet voor 
vrachtvluchten van en naar Noord- 
en Zuid-Amerika. 

Winst
Het Nederlandse Volga Dnepr Lo-
gistics BV op Schiphol is onder 
meer de moederholding van char-
termaatschappij Volga Dnepr Air-
lines, ABC en CargoLogicAir. De 
luchtvrachtgroep maakte blijkens 
het recent gedeponeerde jaarver-
slag over 2015 een winst van 52,8 
miljoen dollar tegen een verlies van 
29,5 miljoen in 2014. Het bedrijfsre-
sultaat voor belastingen kwam uit 
op 83 miljoen dollar tegen 16 mil-
joen in 2014. De omzet daalde on-
danks het betere resultaat met 125 
miljoen dollar naar 1,44 miljard dol-
lar, waarvan 967,4  miljoen dollar 
voor rekening kwam van de regulie-
re vrachtvluchten van ABC. 

JOHN VERSLEIJEN

De Britse vrachtmaatschappij 
CargoLogicAir (CLA) is bezig met 
het oog op het mogelijk vertrek 
van het Verenigd Koninkrijk uit 
de EU de operationele basis te 
verplaatsen van Londen-Stansted 
naar Schiphol.
 
Dat zegt de topman Dmitry Grishin 
van CLA, een zustermaatschappij 
van de Russische vrachtmaatschap-
pij AirBridgeCargo. De verhuizing is 
onderdeel van een noodplan indien 
de Brexit leidt ‘tot ongunstige voor-
waarden voor een Britse luchtvaart-
maatschappij in de EU’, aldus 
Grishin.
Volgens de topman vergt het certifi -
ceringsproces voor een Nederland-
se vliegvergunning (AOC) tussen de 
acht maanden en een jaar. Ook on-
derzoekt de maatschappij de moge-
lijkheden om ‘iets te doen’ met de 
Duitse luchthaven van Leipzig, de 
thuisbasis van DHL Express. ‘Als 
het onvoorspelbaar of ongunstig 
voor ons wordt, gaan we daar naar-
toe’, aldus de Russische topman.
CLA werd medio vorig jaar opgezet 
in Groot-Brittannië en voerde begin 
van dit jaar na het binnenhalen van 
de Britse vliegvergunning de eerste 
vrachtvluchten uit. De nieuwe 
vrachtmaatschappij is onderdeel 
van het Nederlandse Volga Dnepr 
Logistics BV, de Europese investe-
ringstak van de gelijknamige Russi-
sche luchtvaartgroep en moet voor-
al feederdiensten uitvoeren voor 
het Russische zusterbedrijf Air-
BridgeCargo op bestemmingen 
waar een Europese vliegvergunning 
noodzakelijk is. 
Eerder had de Russische holding al 
in 2015 geprobeerd om via dochter-
maatschappij AirBridgeCargo de 
Nederlandse vrachtmaatschappij 
Martinair te kopen van KLM. Schip-
hol zou dan dienen als scharnier-

punt van de Russen, waarbij Mar-
tinair met de Nederlandse 
vliegvergunning en rechten vracht-
vluchten op onder meer Afrika en 
Latijns-Amerika zou uitvoeren voor 
ABC. De overname ging niet door 
toen KLM plotseling de verkoop-

plannen schrapte en met een afge-
slankt Martinair verder ging. 
CargoLogicAir beschikt over een 
B747-400 en ontving vorige week de 
tweede B747-8F van Boeing. Het is 
de bedoeling dat de maatschappij in 

2018 over vijf vrachtjumbo’s be-
schikt. 
De vrachtmaatschappij voert nu on-
der meer vrachtvluchten uit op Afri-
ka (onder andere Kenia en Zuid-
Afrika) voor de Britse 
supermarktketen Tesco. Daarnaast 

is ze actief op de Duitse luchtvracht-
markt via tussenstops op Frankfurt 
Airport. De tweede freighter, een 
gloednieuwe B747-8F, heeft een 
maximale payload  van 137 ton. De 
bedoeling is dat de freighter in het 

De eerste B747-8F werd vorige week bij CargoLogicAir afgeleverd en zal op Noord-en Zuid-Amerika worden ingezet. Foto: CLA

BREXIT  Brits CargoLogicAir (CLA) wil operationele basis verkassen naar Nederland bij exit VK uit EU

Schiphol als vluchtheuvel
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ROB MACKOR

De Vlaamse regering heeft een 
nieuwe procedure goedgekeurd, 
die de aanleg van de containerha-
ven Saeftinghedok mogelijk moet 
maken.

Zoals bekend wil het Havenbedrijf 
van Antwerpen dat dok op de Lin-
keroever, met een initiële capaciteit 
van ruim vier miljoen teu per jaar, 
zo snel mogelijk aanleggen. Uiter-
lijk in 2021 zou het er moeten lig-
gen. Het project dreigt echter forse 
vertraging op te lopen, omdat de 
Belgische Raad van State de plan-
nen al tot twee keer toe gedeeltelijk 
naar de prullenmand heeft verwe-
zen omdat ze tekortschieten op het 
punt van de verplichte natuurcom-
pensatie.
De nu door het Vlaamse kabinet 
goedgekeurde procedure doet den-
ken aan de Nederlandse systema-
tiek voor grote infrastructurele pro-
jecten onder de Crisis- en 
Herstelwet. Na de ‘startbeslissing’ 
van afgelopen vrijdag volgen de ver-
kennings-, de onderzoeks-, de uit-
werkings- en de uitvoeringsfase, 
compleet met voorkeurs- en pro-
jectbesluit.

Trukendoos
Opmerkelijk is dat ook geharnaste 
tegenstanders van het project, zoals 
de belangengroep Doel 2020, de 
nieuwe aanpak lijken te steunen. 
Diens woordvoerder Jan Creve zegt 
in de Gazet van Antwerpen dat Doel 
2020 ‘constructief wil meewerken 
als het geen trukendoos is’. Hij ziet 
verder in de nieuwe aanpak ‘een
belangrijke heroriëntering, omdat 
voor het eerst alle actoren worden 
betrokken zonder per defi nitie uit 
te gaan van een Saeftinghedok. Men 
gaat nu dus écht de alternatieven 
bekijken.’
Enkele maanden geleden zei Creve 

dat ‘de basis voor de argumenten 
voor een Saeftinghedok van de 
aardbodem was verdwenen’ nadat 
bekend was geworden dat het Del-
waidedok mogelijk toch een contai-
nerhaven blijft. Het Havenbedrijf 
wilde daar het Saoedische recy-
clingbedrijf Energy Recovery Sys-
tems (ERS) vestigen, maar heeft die 
plannen op een laag pitje gezet. Het 
Delwaidedok, met een capaciteit 
van zo’n vijf miljoen teu, komt vol-
gend jaar vrij door de verhuizing 
van MSC naar de MPET-terminal 
op de Linkeroever.

Hoogdringend
Het Havenbedrijf van Antwerpen 
hamerde vorige week bij de publica-
tie van de halfjaarcijfers (4,4% groei 
in de containeroverslag) nog eens 
op de hoogdringendheid van het 
Saeftinghe-project. Volgens een vo-
rig jaar uitgevoerde maatschappe-
lijk kosten-batenanalyse is het pro-
ject, geschatte kosten 660 miljoen 
euro, in vrijwel elk scenario een ren-
dabele investering. De havenbe-
heerder wil daarvan 80%, ruim 480 
miljoen euro, voor eigen rekening 
nemen.
De plannen voorzien in de bouw 
van een getijdendok, dat door het 
ontbreken van sluizen directe toe-
gang tot de Schelde heeft. Het zou 
bijna tegen de Nederlandse grens 
komen liggen, onder het gebied 
Prosperpolder/Hedwigepolder dat 
in verband met de eerdere uitdie-
ping van de Schelde onder water 
moet worden gezet.
De eerste fase beslaat een 600 me-
ter brede insteekhaven met langs 
beide kanten een kade van 1.400 
meter. Dat komt overeen met zes  
ligplaatsen voor de grootste klasse 
containerschepen. Uiteindelijk kan 
de haven tot ruim vier kilometer 
worden doorgetrokken, voldoende 
voor de overslag van zo’n 15 miljoen 
teu per jaar.

ANTWERPEN

Nieuwe aanpak voor 
project Saeftinghedok

Mogelijk is HMM binnengehaald in ruil voor gunsten van de Zuid-Koreaanse regering. 

Voor HMM is met de overeenkomst  
het einde van een ingrijpende reor-
ganisatie in zicht gekomen. Die was 
nodig omdat de rederij miljarden 
dollars aan schulden heeft en stel-
selmatig verlies lijdt. 
Schuldeisers onder leiding van Ko-
rea Development Bank (KDB) ga-
ven eerder aan bereid te zijn om de 
schulden om te zetten in een belang 
in het bedrijf, op voorwaarde dat 
HMM orde op zaken stelt. Zo eisten 
zij dat de rederij de schuld verlaagt 
door afspraken met obligatiehou-
ders te maken, de chartertarieven 
van de ingehuurde schepen verlaagt 
en aansluiting bij een alliantie vindt. 
Die maatregelen hebben als doel 
om  weer positieve operationele re-
sultaten te kunnen halen. Nu aan al 
deze voorwaarden wordt voldaan 

TOBIAS PIEFFERS

Hyundai Merchant Marine 
(HMM) sluit zich aan bij de 2M-
alliantie van Maersk Line en 
MSC.

Dat hebben HMM, Maersk Line en 
MSC vastgelegd in een Memoran-
dum of Understanding, waarvan 
HMM benadrukt dat het bindend is. 
In de overeenkomst staat dat HMM 
in april 2017 zal aansluiten bij 2M. 
Per die datum eindigen de huidige 
alliantiecontracten en krijgen de 
nieuwe aangekondigde samenwer-
kingsverbanden THE Alliance, Oce-
an Alliance en dus ook het nieuwe 
2M defi nitief vorm. Of en waarin de 
naam van 2M gaat veranderen is nog 
niet bekend. 

zal KDB grootaandeelhouder van de 
gereorganiseerde rederij worden.

Vreemd trio
Analisten van Drewry hebben de 
drie rederijen tot ‘het vreemde trio’ 
benoemd. Hoewel de aansluiting 
wordt verkocht als uitbreiding van 
de trans-Pacifi sche diensten, ver-
moedt Drewry dat er iets anders 
speelt. Volgens het onderzoeksbu-
reau kan HMM Maersk Line en 
MSC maar weinig interessante 
voordelen bieden. De analisten ach-
ten het mogelijk dat Maersk Line en 
MSC HMM aan boord nemen in ruil 
voor gunstige scheepsbouwcon-
tracten of leningen van de Zuid-Ko-
reaanse regering of dat Maersk Line 
de intentie heeft om HMM op een 
later tijdstip over te nemen. 

LIJNVAART

Opkrabbelend HMM bemachtigt 
positie binnen 2M-alliantie

28.000 werknemers, die goed zijn 
voor het vervoer van 36.000 pallets 
per dag.
Astre, Online en One Express wa-
ren, in 2012, de oprichters van All-
net. Wat later trad ook Palletforce 
toe. Allnet is nu actief in 45 landen 
en verwacht volgend jaar meer dan 
tien miljoen palletladingen te ver-
voeren.
Astre heeft in het palletvervoer in 
de Benelux nog geen volledig dek-
kend netwerk, maar het werkt daar 
wel aan. We mogen dus verwachten 
dat het met name ooo in Nederland 
nog wel enkele partners kan gebrui-
ken. Intussen biedt Astre nu al de 
garantie dat een aangeleverde pallet 

FOLKERT NICOLAI

De Europese palletwereld is vol-
op in beweging. Palletways maakt 
zich, nu als onderdeel van Impe-
rial, op voor verdere groei. De 
concurrentie zal zich intussen 
niet onbetuigd laten.

De overname van Palletways, het 
samenwerkingsverband van kleine 
en middelgrote palletvervoerders, 
is rond, nu de mededingingsautori-
teiten het groene licht hebben gege-
ven aan Imperials, de van oorsprong 
Zuid-Afrikaanse overnemer. Pallet-
ways is actief in twintig Europese 
landen, waaronder de Benelux. De 
zestig partners verzorgen dagelijks 
samen 33.000 Palletways-zendin-
gen.
Dat zo’n samenwerkingsverband in 
handen komt van één onderneming, 
is vrij bijzonder. Het doel van de sa-
menwerking was immers om als 
veelal kleinere ondernemingen een 
vuist te kunnen ballen tegen de gro-
te reuzen. Door samenwerking kan 
dat. Je kunt lading met elkaar uit-
wisselen, je kunt ook één of enkele 
pallets met vracht effi  ciënt en kos-
tenbesparend vervoeren als je met 
collega’s samenwerkt. Dat blijft bij 
Palletways natuurlijk ook het stre-
ven, maar vreemd genoeg nu onder 
de hoede van een groot concern.

Astre
Bij Astre, een soortgelijk netwerk 
dat in 1992 in Frankrijk is opgericht, 
wordt de scepter niet gezwaaid 
door één grote eigenaar, maar door 
160 leden met samen meer dan 350 
vestigingen. Astre is ook in de Bene-
lux van de partij en biedt uiteenlo-
pende diensten aan, waaronder de 
dienst ‘Palet System’. Het netwerk 
is onder meer ook actief in de stads-
distributie, in thuisbezorging van 
via internet bestelde artikelen, in 
zogenoemde Control Tower-dien-

sten, in pakketvervoer en in het kle-
dingtransport.
Bij Astre Benelux zijn vervoerders 
aangesloten als CTS Group, Gheer-
aert, Van Mieghem, JET Logistics 
en, van Nederlandse zijde, Kuijken 
Logistics Group (KLG). In de Bene-
lux worden nu dagelijks vijfduizend 
zendingen verwerkt. Op zijn beurt 
is Astre aangesloten bij het overkoe-
pelende netwerk Allnet (‘The Alli-
ance of Networks). Daarin komen 
we ook het Duitse Online Systemlo-
gistik, One Express in Italië en het 
Britse Palletforce tegen. Samen zijn 
deze netwerken goed voor een vloot 
van 17.000 voertuigen. Er werken 
bij de aangesloten bedrijven samen 

WEGVERVOER  Palletforce, Astre, Online Systemlogistik en One Express vormen

De andere reus in Eur�
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De Transportindex is de laatste weken wat ingezakt, niet verwonderlijk in vakantietijd. De index moest vijf 

punten terug naar ruim 95. Nog steeds wordt het beeld zwaar vertekend door de aanhoudende daling van 

de deelindex zeescheepvaart. Die ging in twee weken tijd nog eens bijna tien punten naar beneden en 

bereikte de zeer ongebruikelijke stand van nog geen 76 punten. In voorgaande jaren zat deze index dik in de 

tachtig of zelfs negentig. De binnenvaartindex steeg negen punten naar bijna 119. Het wegvervoer zag de 

index weliswaar vier punten dalen, maar de huidige stand van iets meer dan 104 is in vergelijking met de 

voorgaande vijf jaar beslist niet slecht te noemen.
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PRIMA STANDEN BINNENVAART EN WEGVERVOER

JOHN VERSLEIJEN

Emirates SkyCargo komt in Eu-
ropa met een tariefsverhoging 
van tien cent per kilo. ‘Anders is 
onze huidige vrachtoperatie on-
houdbaar’, stelt de vrachtmaat-
schappij uit Dubai. 

De verhoging moet op 8 augustus 
ingaan en geldt voor het standaard 
vrachttarief en de contractprijzen 
voor luchtvracht, koerier- en post-
zendingen, meldt  de marktleider in 
het internationaal luchtvrachtver-
voer aan zijn klanten in Europa. 
In een schrijven aan de Britse expe-
diteurs stelt Emirates SkyCargo dat 
het zich gedwongen ziet de prijs-
maatregel door te voeren omdat 
met de huidige luchtvrachttarieven  
in de markt de vrachtoperatie van 
EmiratesSkyCargo ’onhoudbaar’ 
wordt.
In een toelichting zegt vrachtmana-
ger Achim van der Graaff  van Emi-
rates Skycargo Nederland dat de 
‘marginale’ verhoging vooral nood-
zakelijk is omdat de vrachtmaat-
schappij uit Dubai een groot aantal 
investeringen heeft gedaan de laat-
ste tijd in het netwerk voor de klan-
ten, waaronder een betere dienst-
verlening voor farmaceutische 
producten, nieuwe bestemmingen, 

faciliteiten en producten. ‘De ta-
riefsverhoging moet dan ook in die 
context worden gezien. Het is een 
kleine compensatie voor de ge-
maakte kosten en het stelt ons ook 
in staat om verder te blijven inves-
teren met freighters in de vracht-
sector’, aldus Van der Graaff . 
Een aantal marktkenners verwacht 
dat andere maatschappijen het 
voorbeeld van Emirates Cargo als 
marktleider zullen volgen en de ta-
rieven zullen verhogen. IATA wees 
onlangs de maatschappij aan als de 
grootste vervoerder van de wereld 
in het internationaal regulier 
vrachtvervoer met 2,2 miljoen ton 
in 2015. De maatregel van de koplo-
per zal dan ook zeker een signaal-
werking hebben binnen de branche, 
aldus experts. 
Een aantal expediteurs verwacht 
dat de tariefsverhoging nauwelijks 
kans van slagen zal hebben, gelet op 
de overcapaciteit in de luchtvracht-
markt. Zij verwijten Emirates Sky-
Cargo deels voor die overcapaciteit 
te hebben gezorgd door samen met 
andere maatschappijen in de Golf-
regio te hebben ingezet op een ver-
dere uitbouw van de vrachtvloot en 
marktaandelen te hebben gekocht 
via lage tarieven. ‘Ze worden nu ge-
confronteerd met de gevolgen van 
hun eigen beleid.’

LUCHTVRACHT

Signaal aan de rest van de markt of kansloze poging? Foto: Emirates SkyCargo

Emirates verhoogt de 
tarieven, wie volgt?

Schiphol zag het vrachtvervoer in 
juni stijgen met 2,5% naar 135.528 
ton. De groei op de luchthaven 
kwam vooral voor rekening van 
de sterk stijgende importstromen 
(4%) uit de VS en het Midden- 
Oosten.

Dat blijkt uit de vervoersstatistie-
ken van de luchthaven over juni. 
Over het eerste halfjaar was er een 
plus van 1,6% voor Schiphol naar 
bijna 800.000 ton. Daarmee heeft 
de luchthaven het beter gedaan dan 
de naaste rivaal Frankfurt Airport, 
die over de eerste zes maanden een 
toename zag van 0,7% naar 1 mil-
joen ton.
De belangrijkste groeimarkten in 
juni op importgebied voor Schiphol 
waren Noord-Amerika (18,8%) en 

het Midden-Oosten (14,4%). Het 
meeste verlies werd geleden op het 
Verre Oosten, waar 8,5% minder 
werd ingevoerd. Qua export zakte 
de export op Latijns-Amerika in 
met 16% en deed ook het Verre Oos-
ten het niet goed met een afname 
van ruim 7%. Het Midden-Oosten 
(6%) en Nood-Amerika (3,5%) lie-
ten nog wel groei zien in juni. 

Fraport
De Duitse luchthaven van Frankfurt 
(Fraport) zag de vrachtoverslag 
over de maand juni toenemen met 
3,3% naar bijna 180.000 ton, maar 
bleef over de eerste helft van 2016 
steken bij een marginale groei van 
0,7%. Vooral een aantal slechte 
maanden dit voorjaar zorgde voor 
de mindere cijfers. JV

OVERSLAG

Herstel vrachtvervoer 
Schiphol en Fraport

Oprichter Astre had in minder dan 

geen tijd achttien ‘volgelingen’.

de distributie. De Palletforce-hub in 
Burton is tegelijk één van de vier 
mega-dc’s van Allnet. De drie ande-
re vinden we in het stadje Schlitz in 
het Duitse Hessen, in Bologna  en in 
Parijs.

Palletforce
Palletforce werd in 2001 opgericht 
en geldt op de Britse palletmarkt als 
tweede, na Palletways. Aan het sa-
menwerkingsverband zijn nu 87 
partners verbonden, met samen on-
geveer honderd depots.
De Duitse partnerorganisatie  in All-
net, Online Systemlogistik, bestaat 
ook vrijwel volledig uit middelgrote 
en kleinere bedrijven, veelal in fa-
miliehanden. Het zijn er in Duits-
land 57 en elders nog eens achttien.
Binnen Duitsland worden jaarlijks 
meer dan twee miljoen zendingen 
verwerkt. Van en naar het buiten-
land gaat het om nog eens een half 
miljoen zendingen.
Overigens is Palletforce een ietwat 
vreemde eend in de bijt van Allnet. 
De aandelen van het samenwer-
kingsverband zijn namelijk eind vo-
rig jaar in handen gekomen van de 
durfkapitalist EmergeVest, die er 
dertig miljoen pond voor op tafel 
legde. Ter vergelijking: Palletways 
ging voor 214 miljoen pond over van 
Phoenix Equity Partners, eveneens 
een durfkapitalist, naar Imperial.
Samenwerking is voor kleinere ver-
voerders een middel om toch aan 
voldoende schaalgrootte te komen. 
Met dat doel werd Astre, nu binnen 
Allnet een partnerorganisatie van 
Palletforce, in april 1992 opgericht. 
De oprichter plaatste een annonce 
in een vakblad en verzamelde zeven 
collega’s om zich heen. Een tweede 
annonce leverde al achttien belang-
stellenden op, die in Astre een mid-
del zagen om hun vrachtauto’s be-
ter te vullen en samen voordeliger 
in te kopen. Nu zijn het er dus al 160 
en de groei is nog niet voorbij.

binnen één etmaal op de plaats van 
bestemming kan worden gebracht. 
Dat gebeurt naar eigen zeggen met 
een nauwkeurigheid van 99,4%.

De Britse partnerorganisatie, Pal-
letforce, bouwt momenteel aan een 
superhub van ruim 40.000 vierkan-
te meter in zijn vestiging Burton 

upon Trent, in de buurt van Bir-
mingham. Daarin wordt vijftig mil-
joen pond geïnvesteerd in installa-
ties die in staat zijn per nacht meer 

dan 30.000 pallets te behandelen. 
Palletforce telt nu 88 partners, vrij-
wel zonder uitzondering zelfstandi-
ge bedrijven in het wegvervoer en 

n samen sterke tegenhanger van Palletways

opa’s palletvervoer
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JOHN VERSLEIJEN

Havenbaas Dertje Meijer (53) 
stapt eind van deze maand op bij 
het Havenbedrijf Amsterdam. Na 
vijftien jaar, waarvan zeven als al-
gemeen directeur, houdt ze het 
voor gezien en gaat op zoek naar 
nieuwe uitdagingen. Wat ze gaat 
doen, weet de in het Groningse 
Haren geboren bestuurder nog 
niet. ‘Ik ga eerst mijn hoofd leeg 
maken. En dan komt er vast van 
alles langs.’

Uw vertrek kwam voor vele mana-
gers in de haven als een verrassing. 
Nog vorig jaar gaf u in een inter-
view aan het geweldig naar de zin 
te hebben bij het havenbedrijf en 
dat er nog volop plannen zijn voor 
de komende tien tot vijftien jaar.
(Lacht) Er is nooit een goed mo-
ment om te vertrekken, maar er-
gens moet je een punt zetten. Je 
moet eigenlijk altijd op het hoogte-
punt van het feestje vertrekken. Ik 
ben daar nooit zo goed in geweest, 
maar dit keer wel. We hebben de af-
gelopen jaren zo veel gedaan en 
neergezet. Dan moet je ergens een 
streep durven te trekken. Voor mij 
was dat die vijftien jaar. Niet dat ik 
het werk hier niet meer leuk vind. 
Integendeel, ik ga nog altijd met 
veel plezier naar mijn werk. Maar 
ergens stopt het. 

Een nieuwe levensfase, las ik in het 
persbericht over uw vertrek.
Dat moet je niet al te letterlijk ne-
men, maar als je nog langer blijft, 
kom je niet meer weg. Dan kun je 
ook niet meer kiezen, denk ik.

Wat gaat u nu doen?
Ik weet het echt niet. Ik heb ook 
niets. Ik vind het hier bij het haven-
bedrijf ook nog steeds zo interes-
sant dat niets in mijn ogen zo leuk 
is als het havenbedrijf. Ik kan het 
hoofd nog niet voldoende vrijma-
ken voor andere leuke dingen. Ik ga 
dan ook eerst afstand nemen van de 
Amsterdamse haven. Het hoofd 
leeg maken.

Veel op reis, dus?
Nou, nee. Ik heb nog schoolgaande 
kinderen. Dat kan dus niet, maar in 
mijn hoofd ga ik wel op reis. Ik ga 
nu allereerst heel goed nadenken 
wat ik wil en leuk vind en dan komt 
er vast van alles langs. Dat is het 
verhaal. Hoe lang dat duurt? Ik 
weet het niet.

U hebt gewerkt voor Fokker, het 
Duitse Dasa, als projectmanager 
F16, luchthaven Schiphol en toen 
haven Amsterdam. Is er ergens een 
rode draad te bespeuren in die 
loopbaan of was het allemaal toe-
val?
Er zit wel zeker een lijn in: commer-
cieel, strategisch en internationaal. 
Ik ben ook iemand van de lijnen en 
niet van de staff uncties. Ik heb dat 
laatste twee keer geprobeerd, maar 
dat was geen succes. Ik vind verant-
woordelijkheid nemen leuker en zit 
graag in een club die mij ruimte 
biedt en waar ik impact kan heb-
ben.

Dertje Meijer als projectmanager 
van de F16 valt toch een beetje uit 
de toon?
Een vrouw daar werkt ontwape-
nend. Ik houd van techniek. Dat 
merk ik nu ook in de haven. Die pro-
jecten met start-ups en scale-ups 
vind ik ongeloofl ijk leuk en boeiend. 
Ook de transities in de haven, waar 
wij nu voor staan, vind ik heel inte-
ressant. Kijk naar DSM, dat van de 
steenkolen naar de medische sector 
is gegaan, of Bol.com, ooit een boe-
kenclub onder Bertelsmann maar 
nu een groot e-commerce bedrijf. 
Zo’n stip op de horizon hebben wij 
nu ook met het havenbedrijf gezet. 

Maar u vertrekt nu.
Veel daarvan heb ik natuurlijk al ge-
daan. Kijk naar de nieuwe zeesluis, 
de verzelfstandiging van het haven-
bedrijf en de havenvisie 2030 en de 
strategie 2020. Dat staat er alle-
maal. 

U noemt de zeesluis. Was dat het 
hoogtepunt van vijftien jaar Haven 
Amsterdam?
Er waren er meer, maar de sluis en 
de verzelfstandiging zijn de twee 
historische dossiers.

Was het ook zonder Dertje Meijer 
gelukt?
De sluis was er wel op een of andere 
manier gekomen, maar van de ver-
zelfstandiging vraag ik mij weleens 
af of het zonder mij was gelukt. 
Toen ik Hans Gerson in 2009 op-
volgde als algemeen directeur, heb 
ik gezegd: ‘wij gaan het doen’. Hans 
was niet tegen verzelfstandiging, 
maar wilde er niet voor vechten. Ei-
genlijk zei de toenmalige Amster-
damse havenwethouder Lodewijk 
Asscher hetzelfde, maar zijn opvol-
ger Freek Ossel vond de verzelf-
standiging geen gek idee. Hij zei: 
‘Misschien heb je gelijk en moeten 
we het onderzoeken.’ 

Wat maakte uiteindelijk het ver-
schil bij de verzelfstandiging?
Ik ben een heel volhardend type. 
Daar gaat het denk ik om. Aan de 
ene kant wil ik dat resultaat snel be-
reiken en ben ik heel ongeduldig. Ik 
had die verzelfstandiging dan ook 

‘Ergens 
moet je een 
punt durven 
te zetten’
AFSCHEID  Havenbaas Dertje Meijer
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Ik vraag mij af of de verzelfstandiging 

zonder mij was gelukt.

‘Als je nog langer 

blijft, kom je niet 

meer weg. Dan 

kun je ook niet 

meer kiezen, denk 

ik.’ 
Foto: Daisy Komen 

Photography

RAAD & RECHT

In de transportbranche wordt veel gebruikgemaakt van 
charterritten. Dit zijn ritten die in onderaanneming worden 
uitgevoerd door een vervoersonderneming die niet de oor-
spronkelijke opdrachtgever is. Deze constructie is op zichzelf 
toegestaan, maar voor zover het ritten binnen een lidstaat van 
de Europese Unie betreft, niet zijnde de lidstaat van vestiging 
van opdrachtnemer, is sprake van cabotage. Hierdoor kunnen 
verplichtingen die voortvloeien uit een cao, bijvoorbeeld voor 
wat betreft de beloning, worden omzeild. Op grond van Euro-
pese regelgeving zijn er dan ook grenzen gesteld aan cabotage. 
Zo mogen door een buitenlandse vervoerder, aansluitend aan 
een internationale rit, drie binnenlandse vervoersbewegingen 
worden uitgevoerd.  

In artikel 73 van de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg 
en verhuur van mobiele kranen heeft de FNV paal en perk 
gesteld aan dergelijke constructies. Op grond van die bepaling 
is een transportbedrijf verplicht om met de (buitenlandse) 
onderaannemers af te spreken dat de chauff eurs de basisvoor-
waarden (waaronder loon) van de Nederlandse cao krijgen 
toegekend. Deze bepaling geldt overigens alleen voor de werk-
nemers die niet onder de cao vallen (bijvoorbeeld omdat ze in 
dienst zijn bij een buitenlands transportbedrijf).

Een voorbeeld waarin de FNV recentelijk met succes een be-
roep heeft gedaan op deze bepaling is het volgende.
Een transportbedrijf heeft een constructie opgezet waarbij 
via een onderneming in Polen chauff eurs worden ingezet om 
in Nederland werkzaamheden te verrichten. De chauff eurs 
verrichtten uitsluitend vervoerswerkzaamheden in Nederland 
en werden onder cao-niveau uitbetaald. In dit geval was dus 
sprake van cabotageritten. Dit is (onder andere) in strijd met 
artikel 73 van de cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de 
weg en de verhuur van mobiele kranen. De FNV is vervolgens 
een juridische procedure gestart. 

In hoger beroep heeft de rechter geoordeeld dat het transport-
bedrijf de afspraak moet maken dat deze chauff eurs conform 
Nederlandse cao worden betaald en dat het transportbedrijf 
er ook op toe moet zien dat de Poolse chauff eurs het correcte 
loon (conform cao) ontvangen. De rechter heeft zelfs een 
dwangsom van vijfduizend euro opgelegd per keer en per dag 
dat het transportbedrijf niet aan de veroordeling voldoet, met 
een maximum van 1 miljoen.

De FNV gaat al jaren de strijd aan om onderbetaling van 
chauff eurs en oneerlijke concurrentie in de transportsector te 
bestrijden. De vakbond wordt daarin gesteund door de bepalin-
gen in de cao en (nieuwe) Europese richtlijnen/verordeningen. 
Voor Nederlandse transportbedrijven die gebruikmaken van 
buitenlandse chauff eurs is het verstandig de constructie nog 
eens goed tegen het licht te houden, om te voorkomen dat de 
FNV met succes rechtsmaatregelen treft, met alle fi nanciële 
gevolgen van dien. 

MARIJE JANSEN, ADVOCAAT ARBEIDSRECHT
jansen@absoluteadvocaten.nl

De charterbepaling

T

graag een tot twee jaar eerder ge-
zien, maar als dat dan niet lukt, ga ik 
er sowieso voor. 

Volhardend. Een Gronings ken-
merk?
(Schaterlach) Charmant dramwerk 
bedoel je zeker. Nee, zo voelt het 
niet.

Wat was de grootste tegenvaller?
(Denkt lang na) Het zit een beetje 
in de nuance. Bij de verzelfstandi-
ging had ik in het begin wellicht iets 
minder hard moeten doorduwen. 
Dat had minder frustraties opgele-
verd bij mij, hoewel het eindresul-
taat hetzelfde was. Daarnaast was er 
de containerterminal ACT, maar 
dat dossier had ik geërfd van mijn 
voorganger. Dat is wat groot aange-
zet, maar het heeft nog een jaartje 
break-even gedraaid. Dan komt de 
crisis en is het over. Is dat een fout 
geweest? Ik weet het niet. Ik had het 
graag anders gezien. 

U hebt de knop wel omgedraaid 
toen eigenaar Hutchison de termi-
nal sloot?
Een dood paard vind ik de contai-
nerterminal niet, maar op dat mo-
ment in 2010 had het geen zin en 

hadden we de energie elders hard 
nodig. De terminal begint nu weer 
beter te draaien en we hebben nog 
steeds een goed contact met Hut-
chison.

Waarom zijn jullie doorgegaan met 
Hutchison?
Het zou mij niet verbazen als Am-
sterdam met een nieuwe zeesluis 
straks die containerlijn toch krijgt 
op bijvoorbeeld de noord-zuidrou-
te. Hutchison zegt ook: dat komt 
wel weer. Amsterdam is voor ze na 
Rotterdam het beste alternatief 
voor het Duitse achterland. Dat 
houden ze nog steeds vol en daarin 
steunen we ze. Dat het dan tijdelijk 
wat minder draait, nemen we voor 
lief, maar wij blijven de ACT-termi-
nal en Ter Haak zien als het schier-
eiland voor stukgoed en containers 
in de haven. 

Amsterdam drijft nog grotendeels 
op overslag van benzine en kolen, 
maar u kijkt naar alternatieven?
Wij willen het bestaande zo goed 
mogelijk faciliteren en het nieuwe 
langzaam opbouwen. Zo zijn we be-
zig met zonnepanelen op de daken 
van bedrijfspanden en windturbi-
nes, maar als dat laatste nu niet mag 
van de provincie Noord-Holland 
moeten we geduld hebben. Dat is 
ook een beetje de nieuwe mentali-
teit die we met elkaar hier na drie 
jaar zelfstandigheid hebben ontwik-
keld: vroeger moesten we van alles. 
Misschien wel een beetje Calimero, 
maar als het nu niet gaat, lukt het 

misschien later. We richten ons 
daarnaast ook sterk op recycling: 
fosfaat uit rioolwater en van oud fri-
tuurvet maken bedrijven hier bio-
diesel. We kijken ook of super-
marktafval hergebruikt kan worden 
in diervoer. 

En nu ook jachtbouw?
Twee jaar geleden waren we daar 
nog niet eens voor gegaan. Toen wa-
ren we als vierde haven van West-
Europa alleen maar gericht op volu-
me, maar nu kijken wij ook naar 
toegevoegde waarde en werkgele-
genheid. Zo zijn wij in gesprek geko-
men met het bedrijf Feadship, dat 
naar een nieuwe vestigingsplaats 
zocht voor de bouw van superlange 
jachten. Dat haalt naast werkgele-
genheid, hoogwaardige maakindus-
trie, veel toeleveranciers en scho-
ling naar onze haven. Bingo.

Hoe staat het met de samenwerking 
met Havenbedrijf Rotterdam? Komt 
er ooit nog een Deltaport Holding?
Vorig jaar hebben wij de vijf jaar oude 
samenwerking herbevestigd, maar 
die zit meer aan de achterkant zoals 
in het dossier Portbase en ons nieu-
we  havenmanagementsysteem. Wat 
betreft die portholding denk ik dat 

de klant de keuze tussen de twee ha-
venbedrijven wil behouden. 

Komt er nog een fi nanciële partici-
patie van de gemeentes aan het 
Noordzeekanaal in het havenbe-
drijf. Dat was ooit onderdeel van de 
verzelfstandigingsplannen?
Het speelt nog steeds, maar in een 
andere vorm. We hebben bijvoor-
beeld met Zaanstad een samenwer-
kingsovereenkomst over riviercrui-
ses. Aandeelhouderschap in ons 
havenbedrijf lijkt mooi maar ik 
vraag mij af welke oplossingen dat 
biedt. Ik bespeur voorlopig ook niet 
de behoefte bij de omliggende ge-
meenten. Wel is er een belang om 
samen te werken en dat doen we op 
allerlei manieren. Zo staan we de 
gemeente Beverwijk bij in de ver-
zelfstandiging van hun havendienst.

U verlaat nu het schip. Niet bang 
dat straks een opvolger het over een 
heel ander boeg gooit? 
Voorlopig is Koen Overtoom aange-
steld als interim-directeur. 

Maar hij is tijdelijk?
Vergeet niet dat ik ook aanvankelijk 
tijdelijk was. Dat hoort blijkbaar bij 
dit bedrijf. Koen en ik liggen voor 
wat betreft de Amsterdamse haven 
op een lijn. Dat geeft mij wel een 
goed gevoel. Ik vind Koen dan ook 
een fantastische opvolger. Het is 
goed om iemand uit eigen huis te 
hebben. Een stuk continuïteit en 
een bekend gezicht voor de klanten. 
Dat is fi jn.
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LEUK WEETJE
Het verzekeringsjaar start bij P& I verzekeringen niet 

op 1 januari, maar op 20 februari. Dat was de eerste 

dag na de winter, en traditioneel de dag waarop de 

zeilvloot weer richting Oostzee kon. 

P&I: de wereld van de 
grote bedragen

Nadat ze maandenlang geruchten hier-
over ontkend hadden, maakten Britta-
nia en de UK Club in februari 2016 be-
kend dat er plannen waren voor een 
fusie tussen beide bedrijven. Het nieu-
we bedrijf zou daarmee in een klap de 

grootste speler op de markt van P&I-verzekeringen wor-
den. In juni maakten de bedrijven bekend dat ze er niet 
uitkwamen, de samenvoeging is (voorlopig) van de baan. 
Maar wat zijn P&I-verzekeringen, waarom zou je als re-
der een P&I-polis (Protection & Indemnity, bescherming 
en schadeloosstelling) moeten afsluiten en waarom be-
gint het verzekeringsjaar eigenlijk op 20 februari?
Grote scheepsrampen zoals die met de ‘Rena’ (2011) en 
de ‘Costa Concordia’ (2012) liggen alweer een paar jaar 
achter ons. Maar vorig jaar bleek dat ook ongelukken met 
kleine schepen grote invloed kunnen hebben op de hoog-
te van de claims. Het ongeluk met het Turkse vrachtschip 
‘Yusuf Cepnioglu’ bij het Griekse eiland Mykonos in 2014 
(204 containers aan boord) leidde bijvoorbeeld naar 
schatting tot een schadepost van 53 miljoen dollar. En
P&I Clubs denken ook liever niet te veel terug aan de 
‘Amadeo 1’ die in 2014 bij Chili op de rotsen liep. Geschat-
te claim bij deze ro/ro-ferry: 76 miljoen dollar. Als het al 
zoveel kost om een klein wrak te bergen, hoe diep moe-

ten de verzekeraars dan niet in de portefeuille tasten voor 
een containerschip van pakweg 19.000 teu. Het gaat vaak 
om miljarden. 
Zo bedroegen de kosten voor de berging van het contai-
nerschip ‘Rena’ in september 2015 al 430 miljoen dollar, 
terwijl de berging nog niet klaar was. Op een van de zit-
tingen betoogde manager John Owens van de P&I-verze-
keraar The Swedish Club dat de kosten van het standby 
houden van bergingsmaterieel niet meer in verhouding 
staan tot eventueel nog te verwachten schade. Delen van 
het wrak zijn geborgen, waaronder de brug en het voor-
schip, maar het grootste deel van de romp ligt nog steeds 
op het rif.
Als je zo’n miljoenenschade alleen moet dragen ben je di-
rect failliet. Reden genoeg voor reders om een P&I verze-
kering af te sluiten. Het gaat om een uitgebreide polis 
waarmee ze verzekerd zijn voor alle zaken die niet vallen 
onder een reguliere cascopolis. Zo zijn de fi nanciële ge-
volgen van personenschade, averij grosse en vertragings-
schade (stremmingen door andere ongelukken) allemaal 
gedekt. Denk verder aan waterverontreiniging, ladingaan-

sprakelijkheid, wrakopruiming en andere cala-
miteitenschade zoals het opruimen van olie op 
land en zee.

Ferry’s
Ongelukken treff en niet alleen vrachtschepen zonder 
passagiers. Ook op de ferrymarkt zagen we de laatste ja-
ren een aantal forse ongevallen. Denk bijvoorbeeld aan de 
brand op de ‘Norman Atlantic’ op 28 december 2014, 
waarbij meerdere passagiers om het leven kwamen. En in 
april 2015 brak brand uit op de ‘Sorrente’, onderweg van 
Palma de Mallorca naar Valencia. Iedereen werd gered, 
maar van het schip is niet veel meer over.
Een verzekering wordt afgesloten bij speciale P&I Clubs, 
die worden bestuurd door vertegenwoordigers van de 
verzekerde reders. Deze clubs werken volgens het princi-
pe van solidariteit. Als er een rederij schade heeft, bloedt 
iedereen. De laatste jaren gingen de premies steeds om-
hoog, als gevolg van vele schades. Bovendien zijn de clubs 
genoodzaakt om grotere fi nanciële buff ers aan te houden 
vanwege striktere regulering.
Ieder jaar bekijkt verzekeringsmakelaar Aon de prestaties 
van de clubs en de ontwikkelingen in de markt. Uit deze 
vergelijking blijkt onder meer dat Gard, ook meteen de 
grootste P&I Club ter wereld, het meeste vet op de bot-
ten heeft. Niet verwonderlijk dat bij Gard de premies de 
laatste jaren het minste stegen, in 2015 met 2,5%.

MALINI WITLOX

Ook zonder megafusie gaat het in de wereld van de P&I-verzekeraars om fl inke bedragen. 
Bij een serieus ongeluk met een klein vrachtschip loopt de schade al in de tientallen 
miljoenen. Laat staan als er een olietanker betrokken is.  

Moet je zo’n schade alleen 

dragen, dan ben je failliet.
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Illustratie: Barry Hage

Er zijn verschillende P&I Clubs, 

onder meer Gard, UK P&I Club, 

Japan Club, Brittania en Skuld. 

Verzekeringsmakelaar Aon 

bracht in kaart hoeveel 

schepen onder hun verant-

woordelijkheid vallen. Bij Gard 

gaat het om 6.300 schepen in 

2015, een lichte stijging ten 

opzichte van 2014 (6.050). 

2008 was het slechtste jaar 

voor deze P&I Club, toen 

werden de premies met maar 

liefst 10% verhoogd. In 2013 en 

2014 was dit 5%.

Bij de Japan Club zijn 2372 

schepen verzekerd. In 2008 en 

2009 stegen de premies met 

20%, in 2015 was de stijging 

3%.

De UK P& I Club heeft 4250 

schepen op de lijst staan. Ook 

deze verzekeraar kende 

slechte jaren in 2008 en 2009, 

maar de laatste tijd gaat het 

beter. De premie ging in 2015 

met 7,5% omhoog.

Het Noorse Skuld geeft geen 

cijfers over de premieverho-

gingen, het laatste openbare 

cijfer dateert van 2005 (+ 5%). 

Wel is bekend dat de P&I Club 

ongeveer 400 miljoen dollar 

aan reserves heeft. Dat lijkt 

veel, maar daarbij moeten we 

in ogenschouw nemen dat bij 

schades bedragen van vele 

miljoenen tot zelfs in de 

miljarden moeten worden 

uitgekeerd.

Hoe hoog de premies het 

komende jaar worden, wordt 

pas later duidelijk. Toch is uit 

de actualiteit wel iets af te 

leiden. Zo werd de kapitein 

van de in 2002 gezonken 

tanker ‘Prestige’ in januari van 

dit jaar veroordeeld tot een 

gevangenisstraf vanwege 

roekeloosheid. Het schip brak 

op 19 november 2002 in 

tweeën en verloor naar 

schatting 63.000 ton stook-

olie. Voor de London P&I Club 

kan de uitspraak grote 

gevolgen hebben, de verzeke-

raar is aansprakelijk voor een 

bedrag van één biljoen dollar.

De premies

Wordt uw bemanning 

gekidnapt door piraten, actief 

in de Golf van Aden of op 

andere locaties, hou er dan 

rekening mee dat er losgeld 

gevraagd kan worden. Dit valt 

niet onder de P&I verzekering. 

Wel is het mogelijk een 

zogenoemde Kidnap & 

Ransom verzekering af te 

sluiten. Ook de Loss of Hire 

valt hieronder, een vergoeding 

van de huurinkomsten omdat 

u het gekaapte schip niet in 

kunt zetten. Verder kan de 

speciale goederendekking in 

verband met piraterij van pas 

komen. Het gaat om waarde-

daling van de lading, omdat 

die niet op tijd geleverd kan 

worden of door de vertraging 

bederft.

Denkt u dat dit niet zo snel zal 

gebeuren? Ook Nederlandse 

schepen zijn met regelmaat 

de dupe. Zo werd het zware-

ladingschip ‘Teal’ van Boskalis-

dochter Dockwise in juli voor 

de kust van West-Afrika 

overvallen door piraten.

Piraten
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Nautical/damage surveys all kind of shipments and  

cargo types, liability issues and disputes, transport-

related claims, loss-prevention, risk assessment, project 

cargo, CMR, technical matters, 

Hull and machinery of seagoing and inland vessels,  

pleasure crafts, mega yachts, shipbuilding, guarantee, 

CAR, EAR, property all risks, contractor’s land-based 

equipment, liability, building & contents

we observe
we analyse
we report

We are committed

Zoeken
wordt
vinden.

Op zoek naar personeel in vervoer, warehousing, export, offshore, fi nance 

of ict? Werf niet op de tast en ga voor respons met inhoud. Specialisten in 

transport en logistiek vindt u via het medium dat de weg kent in de markt. 

vacatures.nieuwsbladtransport.nlUw eerste selectie begint op
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per dag actief als ‘correspondent’ voor P&I Clubs en 
verzekeraars: indien zich een schadegeval voordoet in 
een van de Nederlandse havens wordt de correspon-
dent gebeld door kapitein, reder, scheepsagent of P&I 
Club om ad hoc en direct assistentie te verlenen. P&I 
correspondenten fungeren zo als lokale ogen en oren 
van vervoerders en P&I Clubs. Belangrijkste taak is het 
minimaliseren van schade en vertraging.
Technisch onderzoek naar de oorzaak en omvang van 
een schade doet een gespecialiseerde schade-expert. 

Deze stelt vast of een lading vervoersgeschikt was en of 
alle benodigde certifi caten aanwezig zijn. Op basis van 
zijn rapport trekt de P&I-verzekeraar de conclusie over 
aansprakelijkheid.
Complicatie kan zijn onder welk recht een vervoers-
overeenkomst is gesloten. De uitkomst van het oordeel 
kan compleet anders zijn als die onder Brits in plaats 
van Nederlands recht is gesloten.
Vooral uit West-Afrika komen geregeld ro/ro-schepen 
binnen met verstekelingen. Ook een P&I-zaak, want de 
vervoerder is daarvoor aansprakelijk. Van der Noll en zijn 
collega’s proberen altijd eerst op het schip met de verste-

Op zaterdag 7 mei van dit jaar ramt in 
IJmuiden bij het ochtendgloren car 
carrier ‘City of Rome’ met een enor-
me dreun een deur van de Noor-
dersluis. Een paar compartimenten 
van de sluisdeur zijn kapotgeslagen, 

door het gat stroomt veel water naar binnen. Een half 
uur later, om 07.15 uur, gaat bij directeur Niels van der 
Noll van Dutch P&I (DUPI) de telefoon. De kapitein 
van het honderd meter lange autoschip hangt aan de 
lijn. ‘Hij vertelde wat er gebeurd was en de loods, die 
nog aan boord was, deed ook zijn feitelijke relaas. En 
daarna kon voor mij het circus beginnen.’
Vraag waar het voor P&I-verzekeraars altijd om draait, 
is wie aansprakelijk is. In dit geval een vrij eenvoudige 
zaak, want de sluis heeft het niet gedaan. Dat betekent 
niet dat de boot gewoon kan doorvaren. Sluiseigenaar 
Rijkswaterstaat houdt het schip aan, in afwachting van 
een kostenschatting. Van der Noll schakelt een schade-
expert in voor het maken van een rapport over oorzaak 
en omvang van de schade. Terwijl duikers het gat in de 
deur inspecteren, legt hij zelf contact met de verzeke-
raar van het schip. Dat blijkt een P&I-verzekeraar in het 
Verre Oosten. Met hulp van een agent in Londen onder-
handelen ze over de garantietekst over afhandeling van 
de schade van enkele tonnen. Als sluisdeureigenaar 
Rijkswaterstaat om een uur of vijf akkoord gaat met de 
garantietekst, kan het schip – na reparatie – verder. 
Voor Van der Noll een leuke dag, maar niet een heel 
spannende. ‘Dat wordt het pas als de sluis geblokkeerd 
is en tientallen schepen vertraging oplopen. Dan krijg 
je een hele kettingreactie aan schadeclaims.’
 
Dekluiken
Juist de potentieel enorme omvang van de schade zorg-
de ervoor dat P&I-verzekeringen zo groot konden wor-
den. Protection en Indemnity (bescherming en schade-
loosstelling) ontstond in 1855 in Groot-Brittannië als 
een systeem van verzekeringsclubs van reders die aan-
sprakelijkheidsrisico’s dekken. Daarbij gaat het niet al-
leen om risico’s op aanvaringen, maar ook om verzeke-
ring van wettelijke en/of contractuele aansprakelijkheid 
voor schade aan lading en letselschade van bemannin-
gen. Ladingschades komen het meest voor. Vroeger ge-
beurde het nog vaak dat dekluiken lekten, waardoor nat 
geworden graan wegrotte. Tegenwoordig is eigenlijk ie-
der schip dat in Nederland binnenkomt of over de rivie-
ren vaart in goede conditie. Toch gaat het nog vaak ge-
noeg mis. Bijvoorbeeld doordat de stroom uitvalt in een 
reeferschip of doordat een lading plantaardige oliën ge-
contamineerd raakt door een vorige lading. Milieuscha-
de door gebruik van gezwavelde diesel op plaatsen waar 
dat verboden is, komt ook nog steeds voor.
DUPI kan op verschillende manieren bij zo’n schadege-
val betrokken raken. Het in 1988 opgerichte bedrijf 
biedt verzekeringen aan, bemiddelt als makelaar tussen 
reders en verzekeraars en handelt wereldwijd claims af 
voor de vaste klanten. Het bedrijf is daarnaast 24 uur 

Als de sluis geblokkeerd is, 

krijg je een kettingreactie 

aan schadeclaims.

Niels van der 

Noll: ‘Russen 

beginnen vaak 

meteen te roepen 

om een advocaat. 

Dan moet je 

dus even op ze 

inpraten.’

Foto: Ries van 

Wendel de Joode

EDO BEERDA 

Wie in de scheepvaart schade 

lijdt, is blij dat ze er zijn: P&I 

verzekeraars. Voor iedere 

aanvaring of bedorven lading 

zoeken zij de aansprakelijkheid 

uit. Dutch P&I mikt vooral op 

schikkingen. ‘Van een 

rechtszaak wordt niemand 

wijzer.’

keling te praten, laten een fotograaf een pasfoto maken 
en verzorgen een laissez-passer waarmee de personen 
terug kunnen reizen naar hun land van herkomst.
Aangezien hij door zijn opleiding en werkervaring (Van 
Ommeren St-Petersburg) uitstekend Russisch spreekt, 
gaat Van der Noll er vaak op af bij schade aan een Rus-
sisch schip. ‘Russen beginnen vaak meteen te roepen 
om een advocaat. Dan moet je dus even op ze inpraten’, 
zegt Van der Noll. ‘Bij ons staat het belang van de klant 
voorop. Dat betekent dat je een zaak zelf probeert op te 
lossen, dat is in 100% van de gevallen goedkoper.’

Kostenverdeling
Juist als de aansprakelijkheid duidelijk is, stuurt hij aan 
op een schikking. Hiervoor onderhandelt de correspon-
dent met de schadelijdende partij. Dat verloopt soms 
moeizaam, maar ook in moeilijke gevallen is vaak een 
kostenverdeling 15% - 85% haalbaar. Althans, als het pri-
vate partijen betreft. Bij de aanvaring in IJmuiden was 
onderhandeling zinloos. Van der Noll: ‘Rijkswaterstaat 
schakelt gewoon de landsadvocaat in.’
De hoeveelheid schadeclaims is volledig onvoorspel-
baar. De tarieven – die een aantal jaren geleden fl ink ste-
gen – hebben geen invloed, de hogere eigen risico’s wel 
wat. Zelf heeft Van der Noll er geen probleem mee dat 
hij leeft van de misère van anderen. ‘Ik vind de grote 
verscheidenheid aan schades hartstikke leuk, zolang er 
geen slachtoff ers vallen. Doel is natuurlijk altijd het op-
lossen van de misère.’ Ambulancevluchten regelen voor 
bemanningsleden of terugvervoer van een lichaam 
komt voor, maar dat zijn nooit leuke zaken. ‘Daarmee 
wil je eigenlijk niet je geld verdienen’, zegt Van der Noll. 
‘Maar we zijn niet vies van een aanvaring met fl inke ma-
teriële schade.’ 

‘Je probeert altijd te schikken’

NIEUWSBLAD TRANSPORT 20-26 JULI 2016
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TRUCKSTAR FESTIVAL 
30 EN 31 JULI
Met zo’n 2.200 vrachtwagens en 

ruim 55.000 bezoekers het aller-

grootste transportfeest van Europa. 

Simpelweg genieten van trucks is 

ieder jaar de kern van het Truckstar 

Festival. 

• truckstar.nl/festival/info/

WERELDHAVENDAGEN 
2 T/M 4 SEPTEMBER 
Maak tijdens de Wereldhavendagen 

2016 kennis met de vele innovaties 

in de Rotterdamse haven. Thema dit 

jaar: ‘The Smartest Port’. Met na-

tuurlijk veel demonstraties en ex-

cursies. 

• wereldhavendagen.nl

SESSIE FINANCE 
15 SEPTEMBER
Nieuwsblad Transport  organiseert 

de tweede editie van de Sessie Fi-

nance. Tijdens deze sessie hoort u 

van collega’s, maar ook van dienst-

verleners wat er in hun ogen voor 

nodig is om voorop te blijven lopen.

• Nieuwsbladtransport.nl/events

MARITIME TECH 
27 SEPTEMBER
Technisch jaarcongres over innova-

tie in maritiem ontwerp, bouw en 

onderhoud. De vierde editie staat in 

het teken van nieuwe concepten. 

Waar liggen kansen voor de scheeps-

werven? Inclusief lunch en borrel. 

• maritimetech.nl 

SCHELDE CONFERENTIE 
29 SEPTEMBER
De concurrentie tussen de West-Eu-

ropese havens neemt toe, net als de 

uitdagingen voor de logistiek en de 

industrie. Hoe bieden we deze het 

hoofd? En hoe versterken we onze 

internationale concurrentiepositie? 

• scheldeconferentie.com

AGENDA

REPORTAGE  Verbeteringen gaan stapje voor stapje

Beperkte diepgang probleem voor 

Meer dan drie aankomsten per dag moet je in de Nieuwe Haven van Paramaribo regulier niet verwachten. Foto: Malini Witlox

Toch is er de laatste jaren al heel wat 
verbeterd, blijkt bij een uitgebreide 
rondleiding over het terrein. Tien 
jaar geleden was de Nieuwe Haven 
een plek waar de inwoners van Pa-
ramaribo zich voor schaamden. De 
kade was sterk in verval, net als de 
rest van de infrastructuur en de ge-
bouwen. Het laden en lossen van de 
schepen duurde onnodig lang, en er 
werd veel als stukgoed vervoerd bij 
gebrek aan goede overslagmetho-
des. Een miljoeneninvestering 
zorgde voor verbetering, zo werd de 
kade verlengd met 80 meter. 

Investeerders gezocht
Bij de ingang zijn drie poorten, 
waarvan een voor vrachtwagens. 
Links een loods van scheepsagent 
VSH, met in de buurt een pand van 
Maersk. Met trots toont Charles 
Getrouw, operations manager Nic-
kerie, de kade waar vier losse kra-
nen staan van Integra Port Services/
DP World Paramaribo en VSH 
Transport. ‘We gebruiken deze kra-
nen niet altijd, afhankelijk van het 
soort lading worden ook scheeps-
kranen ingezet.’ Hoewel de staat 
aandeelhouder is, moet Havenbe-
heer fi nancieel de eigen broek op-
houden. Dat betekent dat verbete-
ringen slechts stapje voor stapje 
uitgevoerd kunnen worden. Aman: 
‘Momenteel zoeken we een geïnte-
resseerde die de haven wil exploite-
ren en zoeken we operators die wil-
len investeren. Ofwel in geld of op 
een andere manier.’ 
Aman wijst in de vergaderkamer op 
een grote kaart van het havenge-
bied, waar met paarse strepen een 
uitbreiding staat aangegeven van 
20.000 vierkante meter. ‘Dat was 
eerst zand, er werd vanwege het 
draagvermogen niets mee gedaan. 
Het is nu bestemd voor bulk.’ 
Op de kaart staan ook twee grote 
gebieden met de tekst ‘unpaved 

MALINI WITLOX

Drie keer op rij won het Suri-
naamse havenbedrijf de Port of 
the Year Award van de Caribbean 
Shipping Association en één keer 
won het de Excellence Award for 
Port Effi  ciency. In de haven van 
Suriname veranderde de afgelo-
pen jaren al veel ten goede, maar 
uitdieping van het kanaal is hard 
nodig om verder te groeien.
 
Een groen-wit containerschip van 
Intermarine vaart over de Suri-
namerivier en neemt de smalle zui-
delijke bocht, om dan net voor de 
Jules Wijdenboschbrug aan te leg-
gen in de haven. Het is het enige 
schip dat vandaag aankomt en voor 
morgen staan al helemaal geen aan-
komsten gepland. Meer dan drie 
aankomsten per dag moet je in de 
Nieuwe Haven van Paramaribo re-
gulier ook niet verwachten.
‘Schepen kunnen alleen bij hoog wa-
ter in de haven aanmeren, met een 
maximale diepgang van 6,9 meter’, 
legt Vanessa Aman, manager corpo-
rate stategy en commercial services 
bij Havenbeheer uit. Als het water 
niet zo troebel was, zou je zo tot op 
de bodem kunnen kijken. Bij hoog 
water geeft de dieptemeter bij de 
uitgegraven kade 8,5 meter aan, bij 
laag water 4 meter. De Surinameri-
vier is in het noorden nog iets dieper 
dan in het zuiden. ‘Het plan om de 
rivier uit te diepen is er al lang, ho-
pelijk gaat het dit jaar gebeuren. Het 
zou onze capaciteit met 30% verho-
gen. Bijna alles wat nu binnenkomt 
blijft in Suriname. We zouden graag 
een semi-hub worden voor het hele 
continent, maar dan is diepgang 
echt een voorwaarde. Ook kunnen 
we voor de distributie van lading 
tussen Azie en Noord-Amerika van 
betekenis zijn.’

Minder import
In 2014 werd nog 108.000 teu over-
geslagen, in 2015 was dat 100.000 
teu. Lege en volle containers, een 
optelsom van import, export en 
doorvoer. Ook voor 2016 wordt een 
daling verwacht. ‘We zijn een do-
mestic port en gaan mee op de con-
junctuur van de economie. Er wordt 
momenteel minder geïmporteerd.’ 
De verhouding import-export 
ligt op ongeveer 65-35 pro-
cent, wat ook voor heel wat 
lege containers zorgt. Het ha-
venbedrijf zou graag een gro-
tere rol van betekenis spelen 
in de Zuid-Amerikaanse re-
gio, maar ja: die ondiepe ha-
ven kent zijn beperkingen. 

storage staat’, het ene deel 66.000 
vierkante meter groot en het andere 
deel 40.000 vierkante meter. ‘We 
hebben plannen voor de ontwikke-
ling van dat gebied, maar er zijn ver-
schillende barrières. Delen van het 

reeferstation, waar bouwvakkers 
bezig zijn om het laatste deel vol 
zand en modder te verharden. De 
bakbanaan is een van de grootste 
exportproducten, daarom ook de 
wens om bedrijven beter te accom-
moderen.
Het dichtst bij het water ligt de con-
tainerhaven. In het volgende deel, 
de stuff /strip/scan-aera staat een 
containerscanner, waar verschillen-
de vrachtwagens op hun beurt 
wachten om gescand te worden. 
Charles Getrouw wijst naar de hek-
ken, die het gebied afschermen. 
Rechts staan enkele vrachtwagens 
en chauff eurs die op hun papieren 
wachten. Dat is ISPS-gebied. For-
meel kent de Surinaamse Douane 
digitale aanmelding door de 
scheepsagent en risicomanage-
ment, waarbij – net als in Nederland 
– slechts een deel van de containers 

terrein zijn in handen van derden.’
De prestigieuze Shipping Award 
werd gewonnen vanwege de manier 
waarop de operatie is ingericht. De 
afhandeling is zo effi  ciënt mogelijk, 
waarbij private partijen en termi-
naloperators samenwerken. Flexi-
biliteit is essentieel, evenals goede 
communicatie. Op het terrein zit-
ten dan ook kantoren van onder 
meer Maersk, Integra en terminal-
operator VSH.’
Suriname exporteert met name 
graan, mais, hout en steen. Totdat 
de bauxietfabriek van Suralco in no-
vember 2015 werd gesloten, was 

ook deze grondstof belangrijk, 
maar de export verliep via een 
privé-haven. 

Bakbanaan
Het meest noordelijk op het ha-
venterrein in Suriname ligt het 
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Charles Getrouw 

(Nickerie) en 

Vanessa Aman 

(Havenbeheer).

NIEUWSBLAD TRANSPORT 20-26 JULI 2016



De Praktijk 15

Nieuwsblad Transport is een uitgave van

Paul Krugerstraat 181, 3072 GJ  Rotterdam

Postbus 200,  3000 AE  Rotterdam 

T.  01o 280 10 00   F. 010 280 10 05

nieuwsbladtransport.nl

DRUK

© 2016 NT Publishers B.V. Alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 

opge  sla gen in een geautomatiseerd gegevensbestand, 

of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 

hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 

opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de uitgever.

COLOFON

MANAGING DIRECTOR
michel.schuuring@ntpublishers.nl

PUBLISHING MANAGER
arie.van.dijk@ntpublishers.nl

HOOFDREDACTEUR
mels.dees@nieuwsbladtransport.nl

EINDREDACTIE PRINT
job de kruiff

eindredactie@nieuwsbladtransport.nl 

EINDREDACTIE ONLINE
nathalie.montfoort@nieuwsbladtransport.nl

REDACTIE
redactie@nieuwsbladtransport.nl

rob.mackor@nieuwsbladtransport.nl

   havens, maritiem en spoor
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

   wegvervoer, binnenvaart en economie
john.versleijen@nieuwsbladtransport.nl 

   luchtvracht en expeditie
tobias.pieffers@nieuwsbladtransport.nl 

   scheepvaart, lijnvaart en offshore

VORMGEVING
edward ouwerkerk

barry hage

erik straver

studio@ntpublishers.nl

MANAGER OPERATIONS
frank.van.hal@ntpublishers.nl

ADVERTENTIEVERKOOP
T. 010 280 10 25   

F. 010 280 10 05

verkoop@ntpublishers.nl

KLANTENSERVICE
Voor de prijzen van de verschillende 

abonnementen op de print- en online-uitingen 

van Nieuwsblad Transport, het NT-membership 

en de aantrekkelijke bedrijfsabonnementen 

vindt u alle informatie op www.nieuwsblad-

transport.nl/service/abonneren. Of neem 

contact op met onze klantenservice: 

010 280 10 16, Fax: 010 280 10 05, 

customerdesk@ntpublishers.nl

TRAFFIC
traffi c@ntpublishers.nl

OFFICE MANAGEMENT
T. 010 280 10 00   

F. 010 280 10 05

MAINPORT MAIL
T. 010 280 10 30   

F. 010 280 10 05

mpm@mainportmail.nl

petra.glansdorp@mainportmail.nl

minouschka.schouten@mainportmail.nl

Orion Transport-logistiek B.V.
Arnhem

Rechtbank Overijssel 

 

Tijsen Transport & Logistics B.V.
Woerden

Rechtbank Midden-Nederland

Varaan Post B.V.
Rijnsburg

Rechtbank Midden-Nederland

Wassink Distributie BV
Barneveld

Rechtbank Gelderland

Transport-en Handelsondern. 
G. Haze En Zonen B.V.
Brunssum

Rechtbank Limburg

Interior Distribution Services B.V.
Steenwijk

Rechtbank Overijssel

 

DV Trans BVBA
Beernem 

Rechtbank Brugge

 

Tragobel SPRL
Gaurain-Ramecroix  

Rechtbank Doornik 

FAILLISSEMENTEN

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

 

TEAMLEIDER LOGISTIEK
Wij zoeken iemand die het leuk 

vindt om een team aan te sturen 

en te motiveren, maar daarnaast 

ook zelf graag de handen uit de 

mouwen steekt. 

S&H Productfulfi lment BV 
Opleidingsniveau: mbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Moerdijk

INTERNATIONAAL 
TRANSPORTPLANNER 
Wil jij als transportplanner een 

belangrijke spil zijn in het 

plannen en aansturen van 

intermodale transporten van 

vloeibare levensmiddelen? Dit is 

dé kans! 

H&S Group 
Opleidingsniveau: mbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Oss

ALLROUND EXPEDITEUR
OOCL Logistics is een onafhanke-

lijke en neutrale logistieke 

dienstverlener die wereldwijd 

opereert. 

OOCL Logistics
Opleidingsniveau: mbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Rotterdam

LOGISTICS CUSTOMER 
SERVICES COORDINATOR 
Ben je klantgericht en zorg jij er 

graag voor dat alles op rolletjes 

loopt? Ben je op zoek naar een 

uitdaging waarbij je het verschil 

kunt maken? 

Samskip
Opleidingsniveau: middelbare 

school

Werkverband: fulltime

Locatie: Genemuiden

JR. SUPPLY CHAIN 
CONSULTANT
Boeit jou het verder professionali-

seren van supply chain processen 

van internationale ondernemin-

gen? En wil jij hieraan een sterk 

inhoudelijke en klantgerichte 

bijdrage leveren? 

CLX logistics 
Opleidingsniveau: hbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Eindhoven

TRANSPORTPLANNER
Heb jij je hbo-opleiding richting 

Logistiek afgerond en wil jij graag 

aan de slag als transportplanner 

bij een van de grootste werkge-

vers van Midden-Limburg? 

Rockwool 
Opleidingsniveau: hbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Roermond

VACATURES

nieuwsbladtransport.nl/vacatures

Surinaamse haven

We zoeken operators die investeren. 

In geld, of op een andere manier.

gecontroleerd hoeft te worden. De 
praktijk is weerbarstiger. ‘Iedere 
container wordt gecontroleerd. Een 
importcontainer staat er drie tot ze-
ven dagen en een exportcontainer 

maximaal drie dagen, afhankelijk 
van de drukte.’

Nickerie
Nickerie, de tweede stad van Suri-
name ligt op ongeveer 250 kilome-
ter afstand van hoofdstad Parama-
ribo, ongeveer vier uur rijden met 

een vrachtwagen. Westelijker kan 
haast niet, de Nickerierivier, die bij 
de haven 150 meter breed is, scheidt 
Suriname van Guyana. Doordat de 
haven van Nickerie niet geschikt 

was voor containerlading, ging er 
veel lading, waaronder rijst en bak-
bananen, over de lastige weg. Naar 
Paramaribo, daar waar scheepvaart 
logischer zou zijn.
Een houten steiger, meer was het 
tot 2015 niet. Inmiddels is de haven 
van Nickerie er een om trots op te 

zijn, met een moderne kade van 250 
meter lang en 30 meter breed. Het 
totale haventerrein beslaat 1,5 hec-
tare. Kostenplaatje van de ver-
nieuwde kade: bijna 15 miljoen dol-
lar. Maar dan heb je ook wat! Of 
niet? De komst van de kade heeft 
nog niet noemenswaardig gezorgd 
voor extra lading. 
‘De haven heeft een diepgang van 
4,5 meter bij laagtij, bij de monding 
is dit nog minder’, aldus Vanessa 
Aman. Ook hier dus een probleem 
met grote schepen, meer dan 3000 
ton kan er niet geladen worden. Er 
was echter geen geld meer om de 
vaargeul uit te baggeren of geld voor 
landwerken (opslaggebied, reefer-
faciliteiten etc). Exportlading be-
treft met name bakbananen en rijst. 
Bij de import gaat het voornamelijk 
om kunstmest, verpakkingsmateri-
aal en andere benodigdheden voor 
de landbouw. In 2013 werd er 
8.296,35 ton aan breakbulk gelost en 
39.440,12 geladen. In 2014 steeg de 
geloste hoeveelheid breakbulk naar 
10.325,47, maar daalde de geladen 
hoeveelheid naar 32.912,40. In 2015 
lag dit op respectievelijk 11.117,43 en 
22.462,36. Aman: ‘Er is een kleine 
opleving van kunstmest, ik denk dat 
we nu op het niveau van 2015 zullen 
blijven. De diepgang laat weinig toe. 
We bekijken verder hoe we aan het 
geld kunnen komen voor uitdie-
ping. We zijn onder meer in gesprek 
met de development bank over een 
administrative fee. Dat is een soort 
van lening, met een vergelijkbaar 
rentepercentage.’

GRENSRIVIER
Het is een van de mooiste 

plekjes van het land. De 

Marowijne, grensrivier tussen 

Frans-Guyana en Suriname. 

Aan de ene kant Albina, 140 

kilometer ten oosten van 

Paramaribo, waar sinds 2015 

een nieuwe veersteiger ligt. 

Klein probleempje: aan de 

overzijde, bij Sint Laurent 

(Frans-Guyana), is nog niets 

gebeurd. De havenfaciliteit 

was ook bedoeld om de 

handelsrelatie tussen beide 

landen te bevorderen. Kosten-

post: 13 miljoen euro, afkom-

stig van het zogenoemde PO 

Amazonia Europe Fonds. 

Wanneer de eerste boot zal 

varen naar de nieuwe steiger 

aan de overkant? Vanessa 

Aman: ‘We zien dat pas in 2017 

gebeuren.’
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16 De Marge

Econoom Olaf Merk, Shipping Today.

Na fusie Hapag/UASC 
zijn vier van de vijf 
toprederijen Europees. 
Geen wonder dat de
EU mild is over 
concentratie.

QUOTE VAN DE WEEK

C 

s. 

K

COLUMN

Verreweg de meeste chauff eurs in het wegvervoer zijn brave 
huisvaders die ’s morgens, voorzien van een pakje boterham-
men, welgemoed de weg op gaan om onze economie draaiende 
te houden. Ze zullen heel voorzichtig, goed lettend op het 
achteropkomende verkeer, de rem indrukken als tweehonderd 
meter verderop een egelmoeder met jongen de rijbaan dreigt 
te betreden. Ze zijn blij met de spiegels en camera’s die moeten 
voorkomen dat een fi etser onder hun wielen terecht dreigt te 
komen.

Verreweg de meeste chauff eurs zullen hun kolos met de groot-
ste behoedzaamheid een dorpsplein of, laten we zeggen, de 
Promenade des Anglais opdraaien. Ze zoeken vuurwerk niet op, 
ze brengen het alleen naar de mensen die het, ter gelegenheid 
van een volksfeest, professioneel afsteken. Ze laten zich nu en 
dan radicaliseren door hun vakbond, als die hun voorrekent dat 
de werkgevers hun een loonsverhoging of emolument onthou-
den. Als het confl ict is opgelost, wensen ze hun baas van harte 
geluk met de geboorte van diens kleindochter.

Verreweg de meeste chauff eurs hebben met afschuw de beel-
den uit Nice bekeken. Ze zijn in hun beroepseer gekrenkt. Ze 
worden nu zelf verdacht als potentiële terrorist. Hun voertuig 
is ineens een mogelijk moordwapen geworden. De buurman, 
timmerman, kijkt de chauff eur tegenwoordig argwanend aan en 
nodigt hem niet meer uit op de barbecue. Met jouw hamer kun 
je er ook op losslaan, zegt de chauff eur. Maar ik kan er geen 84 
mensen tegelijk mee doden, repliceert de buurman.

Verreweg de meeste chauff eurs beschouwen hun cabine als 
mobiele huiskamer. Ze roken er niet in en zetten de ramen een 
tijdje open als ze zich – sorry, collega – op een haring met uitjes 
hebben getrakteerd. Steeds meer chauff eurs werpen diezelfde 
collega echter sinds de veertiende juli scheve blikken toe. Wat 
gaat er eigenlijk om in die Ahmed? Het is toch wel een wat ge-
sloten type. Goed voor zijn werk, maar je weet het maar nooit.

Verreweg de meeste mensen begrijpen wel dat de chauff eur in 
het wegvervoer in beginsel een nuttige medeburger is, die zich 
naar vermogen aan de rij- en rusttijden probeert te houden en 
die hooguit een keer irritant een collega, met een snelheidsver-
schil van twee kilometer per uur, inhaalt. Maar de schutter is de 
moordenaar, zegt rechts Amerika, niet het geweer. Hoe zit dat 
met vrachtauto’s en chauff eurs?

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Promenade des Anglais

De Europese Commissie 
heeft een dikke streep ge-
haald door de groepsont-
heffi  ng die de internatio-
nale luchtvaartorganisatie 
IATA had op vrachtgebied. 
Het gaat bij de ontheffi  ng 
om de zogeheten interli-
ne-afspraken tussen ver-
schillende airlines onder 
een luchtvrachtbrief. De 
onderlinge verrekening 
geschiedt dan op basis van tevoren 
afgesproken vergoedingen. Uit on-
derzoek  van EU-commissaris Karel 
van Miert (mededinging) blijkt dat 
die vergoedingen 50% tot 70% bo-
ven de gangbare markttarieven lig-
gen. 

20 JAAR GELEDEN IN NIEUWSBLAD TRANSPORT

EU verbiedt prijsafspraken IATA
11 juli 1996

n tevoren

sen aan de commerciële 
tarieven in de markt. 
De Europese Commissie 
had in 1991 bij de liberali-
sering van de luchtvaart-
markt een einde gemaakt 
aan de meeste prijsaf-
spraken in de luchtvracht, 
maar nog ontheffi  ng ver-
leend voor het onderlinge 
vrachtverkeer tussen air-
lines. De reden daarvoor 

was de vrees dat anders maatschap-
pijen het loodje zouden leggen door 
de nieuwe vrije marktcondities en 
de toegenomen concurrentie. De 
IATA hoopt nu wel dat airlines nog 
individueel afspraken mogen ma-
ken.

Met het verbod maakt de Belgische 
commissaris een einde aan de laat-
ste prijsafspraken binnen de inter-
nationale luchtvrachtsector. Van 
Miert geeft daarbij de airlines een 
jaar de tijd om de prijzen aan te pas-

Nogg nnieeett ooonline?

PRRRROOOOEEEF www.nieuwsbladtransport.nl/probeer

5 wekenvoor slechts
€15,-

De grootste mammoetboom is de 
General Sherman Tree in de VS met 
een hoogte van ruim 83 meter en 
een omtrek van 31 meter. Daarvoor 
is wel enkele duizenden jaren nodig. 
Ter vergelijking: de verkeerstoren 
van Schiphol meet 101 meter.

JOHN VERSLEIJEN

Veel luchtvrachtmonumenten op 
Schiphol zijn de laatste jaren on-
der de slopershamer verdwenen. 
Een boom houdt stand.
 
De bijna vijftig jaar oude vrachtfl at 
van Schiphol werd recent gesloopt, 
terwijl de oude vrachtloods van 
KLM  Cargo (1967) binnenkort 
wordt gedecimeerd om plaats te 
maken voor de uitdijende passa-
giersterminal van de luchthaven. 
Slechts een klein stukje vrachtge-
schiedenis op Schiphol Centrum 
lijkt met succes de kaalslag te over-
leven: de inmiddels fl ink uit de klui-
ten gewassen sequoia-boom bij de 
imposante verkeerstoren. 
De boom, ook bekend als de mam-
moetboom of reuzensequoia, is bij-
na het enige stukje groen op Schip-
hol Centrum en staat er al bijna een 
halve eeuw zonder dat veel passan-
ten zich afvragen wat deze zeldza-
me naaldboom uit Californië  in het 
natte, zilte zeeklimaat van Neder-
land doet. Normaliter kan de boom 
hier alleen in botanische tuinen 
overleven. De andere uitzondering 
is een sequoia in een privé-tuintje in 
het Gelderse Drummen. 

Een meter
Onderzoek leert dat de boom op 
Schiphol als klein stekje in het na-
jaar van 1969 werd geplant ter gele-
genheid van de komst van de eerste 
DC8-vrachtvlucht van het Ameri-
kaanse Seabourne World Airlines 
(SWA) tussen de westkust van 
Noord-Amerika en Europa. 
Het was eind jaren zestig van de vo-
rige eeuw de tijd van de eerste grote 
vakantiecharters en met de eerste 
lawaaiige B707F’s en DC8F deden 
ook de straalvliegtuigen hun intre-
de in de luchtvrachtsector op Schip-
hol en schoten de vrachtvolumes 
van de luchthaven de hoogte in.
De Amerikaanse baas Frank Volav-
sek van SWA, toen een toonaange-
vende vrachtmaatschappij, over-

handigde het plantje destijds (16 
oktober 1969) hoogstpersoonlijk 
aan onderdirecteur Douwes Dekker 
van Schiphol. Destijds was het spe-
ciaal uit de VS overgevlogen plantje  
nauwelijks een meter hoog, maar nu 
meet de sierboom ruim 20 meter. 

SCHIPHOL  Historische vrachtboom bijna 50 jaar oud en inmiddels groot 

De mammoetboom bij de verkeerstoren op Schiphol markeert de komst van de eerste 

DC8-vrachtvluchten tussen de VS en Schiphol. Foto: NT 

DC8-stekje is er nog
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