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Ook Frankrijk eist nu
minimum-uurloon
‘SMIC’
Na Duitsland gaat ook Frankrijk
eisen dat buitenlandse vervoerders hun chauffeurs het Franse
minimumloon uitbetalen voor
de tijd die deze chauffeurs werk
op Franse bodem verrichten. Het
Franse broto minimum-uurloon,
‘smic’ genaamd, bedraagt 9,61
euro. De verplichtstelling van
het minimumloon voor buitenlandse werknemers is een uitvloeisel van de ‘loi Macron’, een
groot pakket maatregelen om
de Franse economie te liberaliseren. De minimumloonplicht kan
als een triomf voor de Franse
vakbeweging gezien worden.
Die klaagt dat leden oneerlijk
worden beconcurreerd door
goedkope buitenlanders.
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Belgische trucktol door
gewesten aangenomen
WEGVERVOER Brussel gaat verkeer op stadswegen dubbel tarief berekenen

DEME heeft dikke
orderportefeuille

1,6

miljard
euro is het
bedrag dat
de Belgische
baggeraar
DEME aan
orders binnenhaalde. Het grootste project is de bouw van de
eerste fase van de Tuas Terminal
in opdracht van het havenbedrijf van Singapore. Middels een
joint venture met het Koreaanse
Daelim Industrial moet DEME
8,6 km kademuur bouwen,
300 hectare land opspuiten
en vaargeulen baggeren. Voor
de kade zijn onder meer 200
caissons van 15.000 ton nodig.
DEME heeft ook het contract
voor onderhoudsbaggerwerp op
de Schelde tussen Vlissingen en
Antwerpen bemachtigd.

Wolters Kluwer Transport Services
is onze launching partner voor de
vernieuwde website en krant.

De enige leverancier van ‘on-demand’ Transport Management
Software & Services voor professionals in de transport- en de
logistieke sector.

Extra tol op Brusselse lokale wegen moet files helpen bestrijden en voorkomen dat chauffeurs die wegen als sluiproutes gebruiken.

FOLKERT NICOLAI

De drie gewestelijke regeringen
in België hebben groen licht gegeven voor de invoering van een kilometerheﬃng voor vrachtverkeer met ingang van volgend jaar.
De tol wordt geheven bij vrachtauto’s met een toegelaten totaalgewicht van 3,5 ton en meer. De hefﬁng houdt rekening met de mate
van milieuvervuiling die de vrachtauto veroorzaakt. Trucks met een
lage Euronorm betalen meer per kilometer dan bijvoorbeeld Euro VI.
De nieuwe tol vervangt het Eurovignet dat in België, net als in onder
meer Nederland, nu van kracht is.
De tol wordt in alle drie gewesten
geheven op het hoofdwegennet.

Vlaanderen en Brussel voeren daar
een aantal parallelwegen aan toe,
die anders zouden kunnen worden
benut door tolontwijkers.
Brussel gaat als enige gewest op gewestwegen en gemeentewegen respectievelijk een dubbel en een drievoudig tarief hanteren. Daarmee wil
het gewest vrachtauto’s uit de stad
weren. ‘Alleen zo kunnen we vermijden dat vrachtwagens de stad
doorkruisen om de kilometerhefﬁng op de Grote Ring te ontlopen’,
zegt de Brusselse minister van Mobiliteit, Pascal Smet.

On-board unit
De heﬃng zal naar verwachting
jaarlijks 700 miljoen euro opbrengen, geld dat geheel wordt geïnvesteerd in verkeersinfrastructuur. De

heﬃng geschiedt met behulp van
on-board units (tolkastjes in de cabines). Buitenlandse chauﬀeurs
kunnen ze aanschaﬀen bij 120 tot
130 verkooppunten die aan de grote
wegen op maximaal tien minuten
rijden van de landsgrens worden geopend.
De tarieven, over de hoogte waarvan de gewesten nog met elkaar
gaan praten, zullen niet alleen varieren naar de milieuklasse van het
voertuig, maar ook naar gewicht. Er
komt een extra heﬃng voor voertuigen zwaarder dan 32 ton. Verder
wordt het tarief afhankelijk van het
wegtype, zo heeft althans de Vlaamse minister van Mobiliteit, Ben
Weyts, laten weten. In Wallonië is
voor drie gewichtscategorieën gekozen: onder 12 ton, tussen 12 en 32

ton en boven de 32 ton.
Het bedrijfsleven in de transportsector heeft afwijzend op de nieuwe
tol gereageerd De organisaties Febetra, OPTR en TLV vrezen dat hun
leden de extra kosten niet of onvoldoende kunnen doorberekenen aan
hun opdrachtgevers. Ze willen dat
er een wettelijke garantie komt om
daarvoor te zorgen. Deze organisaties vinden ook dat alle voertuigen
aan dezelfde regels moeten voldoen, ook die met een laadvermogen van minder dan 500 kilogram.
Febetra, UPTR en TLV verwachten
dat door de nieuwe heﬃng de kosten van Belgische wegvervoerders
met 5 tot 10% zullen stijgen. Dat
vindt ook de Vlaamse werkgeversvereniging Voka. Die denkt dat de
tol het ﬁleprobleem niet verhelpt.

2

Deze Week

NIEUWSBLAD TRANSPORT 18-24 FEBRUARI 2015

VIOLETA BULC EUROCOMMISSARIS VOOR TRANSPORT

COMMENTAAR
AAR

‘Het witboek verkeer
zit goed in elkaar’

TOBIAS PIEFFERS
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Reactief
‘‘We are innovative, but not hip, we are courageous, but not
reckless, we are proud of our achievements, but not arrogant.
Our actions are focused on the long term and sustainable. We
pursue proven ethical principles.’’ Zo omschrijft Richard Oetker
de ondernemersgeest van het gelijknamige familiebedrijf waar
Hamburg Süd onderdeel van is. Vooruitstrevend, maar ingetogen, kan het worden samengevat. Maar is dat wel zo?
De rederij was nergens te bekennen in de bombarie waarmee
de andere grote Europese containerrederijen grote samenwerkingen opzetten. Maar wie niet in het alliantiegeweld meegaat, komt er vanzelf alleen voor te staan. Dat heeft de rederij
kennelijk gemerkt, want Hamburg Süd lijkt aam een inhaalslag
begonnen te zijn.
In juli vorig jaar maakte Hamburg Süd zijn plan bekend om
de containerdivisie van het Chileense Compania Chilena de
Navegacion Interoceanica (CCNI) te willen overnemen. Deze
aankondiging kwam vlak na de overname van het eveneens
Chileense Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) door
stadsgenoot Hapag-Lloyd. Toevallig? Joost mag het weten. Met
de overname van CCNI wil het bedrijf zijn positie op de ZuidAmerikaanse handelsroutes, waar Hamburg Süd traditioneel
sterk is, verder versterken. Kennelijk voelden de Oetkers een
groeiende dreiging.
In september volgde het bericht dat de rederij een samenwerking begint met de Arabische rederij UASC. Een belangrijke
stap voor de Hamburgers, want hierdoor hebben zij toegang
gekregen tot de handelsroutes tussen Azië en Noord-Europa
en Azië en de verenigde Staten. Voor UASC ook een goede deal
trouwens, dat krijgt toegang tot de Zuid-Amerikaanse handelsroutes. UASC heeft inmiddels aangekondigd ﬂink te gaan
investeren in nieuwe reefercapaciteit.
Begin deze maand maakte Hamburg Süd ook bekend innig te
gaan samenwerken met het Franse CMA CGM. Die samenwerking geeft Hamburg Süd een nog strekere positie in de
regio Zuid-Amerika. De rederij krijgt toegang tot slots op CMA
CGM’s PEX2 en BRAZEX diensten die varen tussen ZuidAmerika, het Caribische gebeied en de Verenigde Staten. In mei
starten rederijen samen met UASC ook een nieuwe pendeldienst die Azië, het Caribische gebied, de oostkust van de
Verenigde Staten en Noord-Europa verbindt. En in juli willen
de drie een aantal diensten tussen Zuid-Amerika en Azië nieuw
leven inblazen. Daarmee is Hamburg Süd terug tussen de
andere jongens. Niet langer alleen in de zandbak. Sterker nog,
Hamburg Süd staat op het punt zich de toptien van grootste
containerrederjien binnen te werken. Bovendien krijgt de rederij naast de 60.000 teu aan extra capciteit door de overname
van CCNI, dat het bedrijf voor 160 miljoen dollar koopt, er ook
een ijzersterk nieuw netwerk en een paar machtige vrienden
bij. En dit allemaal heeft de rederij in relatieve stilte weten te
regelen, wat ons terugbrengt bij de eerder gestelde vraag.
Ingetogen, ja. Maar vooruitstrevend? Noem het liever reactief.

ringen in infrastructuur ontstaan.
Dat is innovatief. Dat investeren
kan en moet niet slechts in de weg,
maar bijvoorbeeld ook in digitalisering of het management van verkeersstromen. Natuurlijk geldt voor
echt grote investeringen, zoals het
uitdiepen van binnenwateren, dat
er meer geld uit het Juncker-Plan
zal komen dan van andere bronnen.

WERNER BALSEN / DVZ

Journalist Werner Balsen van ons
Duitse zusterblad DVZ interviewde Eurocommissaris Violeta Bulc
over haar politieke plannen. ‘Het
Juncker-plan is innovatief’
Liep u vandaag al over gloeiende
kolen?
Nog niet. Ik doe dat ongeveer eens
per twee jaar. Het helpt me psychologische barrières te overwinnen.
Helpt u dat, hier in Brussel?
Elke methode die het zelfvertrouwen vergroot is goed. Het helpt me,
me te concentreren.
U bent voorstander van een Europees tolsysteem. Dat is een oud plan
van de EU-commissie. Waarom
blaast u het nieuw leven in?
Het gaat niet om nieuw leven inblazen. De technologische ontwikkelingen maken het mogelijk een Europese standaard voor tolheﬃng te
introduceren. De lidstaten moeten
op een gemeenschappelijke technische basis hun nationale systemen
kunnen inrichten.
Dus u streeft niet naar één Europees systeem?
Kijk naar de mobiele telefonie, dat
is een succesverhaal van de EU.
Brussel formuleerde de standaarden, bijvoorbeeld op het gebied van
roaming. Aan de andere kant bestaat er een veelvoud aan telefoontypes die gebruikt kunnen worden
binnen het netwerk. Dat is de weg
die we ook bij de tolheﬃng moeten
volgen. De tol moet daarbij afstandsafhankelijk zijn, dus fair.
Gaan de lidstaten daarin mee?
Bij de mobiele telefonie kwam de
standaardisering iedereen ten goede. Waarom zouden de EU-lidstaten nu tegen iets zijn dat nuttig is?
Vooral omdat zij de omzet binnenhalen, wij hebben niet de intentie te
incasseren. We willen een systeem
dat het de gebruiker mogelijk maakt
dwars door Europa te rijden, zonder
steeds te moeten stoppen voor de
afwikkeling van tol. Met Galileo
hebben we een satellietsysteem dat
we daarvoor kunnen gebruiken.

POLL

Voor komend jaar plant u een roadpackage. Wat moet ik me daarbij
voorstellen?
Elk jaar willen we een modaliteit extra aandacht geven. Dit jaar luchtvaart, volgend jaar de weg. Digitalisering is een centraal element voor
de verdere ontwikkeling van de
transportbranche. Daarnaast zetten
we in op een versterkte elektriﬁcering. Wegen lopen in dat opzicht
achter. We moeten de eﬃciëntie
van het wegverkeer versterken. Dat
is een van de doelstellingen van het
road-package.

Welke plannen krijgen vooral geld?
Het is een privaat fonds, dus de investeerders bepalen dat. Je kunt
hen niet in een bepaald project
dwingen. Voor hen telt slechts het
rendement. We hopen echter zo
veel mogelijk geld voor de TransEuropese corridors te krijgen en
daarnaast voor verkeersmanagementsystemen en gebruik van data.
Als de investeerders beslissen, dan
kunnen bepaalde sectoren veel
minder geld krijgen dan andere.
Zeker, maar het fonds is er niet om
alle verkeersvormen gelijk te bedienen. We hebben genoeg andere manieren waarmee we investeringen
kunnen ﬁnancieren die voor private
investeerders niet interessant zijn.

Het witboek verkeer, de bijbel van
de EU-verkeerspolitiek, stamt uit
2011. Wordt dat geactualiseerd?
Het witboek zit zeer goed in elkaar,
ik zal er graag op verder bouwen.
Wel zullen we de onderwerpen digitalisering, electriﬁcering en internationalisering sterker adresseren.

Gelooft u dat het vierde spoorpakket opgedeeld wordt in een relatief
onomstreden technisch en een hoog
omstreden politiek deel?
Ik wil dat het pakket bij elkaar blijft.
We moeten iedereen er steeds weer
aan herinneren dat Europa beide
zuilen nodig heeft: de technische en
de politieke. Juist het politieke deel
levert wat de dringend nodig hebben: een overkoepelend systeem
voor het Europese Spoor. We willen, als ik het zo mag illustreren, een
beeldscherm waarop het complete
spoornet in alle facetten te monitoren is. Dat is een eerste vereiste
voor alles wat daarna komt, van Single Ticketing bij personenverkeer
tot cross modale logistiek bij het
vrachttransport.

Het Juncker-plan gaat naast een
minimale bijdrage van Europa uit
van veel investeringen door private
beleggers. Acht u dat kansrijk?
Het sterke van dit plan is dat de
commissie ervan uit durft te gaan
dat vanuit de private sector investe-

En de scheiding van het railnet en
het spoorbedrijf?
Ook die scheiding is absoluut nodig.
Kruisﬁnanciering tussen beide onderdelen is schadelijk, want ze vertroebelt het beeld op de werkelijke
problemen van de ondernemingen.

Cabotage staat niet centraal?
Bij dat onderwerp moeten we analyseren hoe we regelgeving kunnen
verbeteren. Er wordt veel gesproken over sociale dumping, aan dat
thema besteden we een conferentie. Resultaten zullen terugkomen
in het package.

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 64 mensen op de stelling van 10 februari

MYFERRYLINK MOET ZIJN VEERDIENSTEN TUSSEN DOVER EN CALAIS KUNNEN BEHOUDEN

vrijdag 6 maart
DOSSIER

Pharma

Ja, meer aanbieders is goed voor de markt

39%

Nee, zij hebben in verband met de Eurotunnel een te sterke positie

17%

Losgekoppeld van de Eurotunnel Group is daar niets mis mee

38%

Anders

Adverteren? Bel: 010 280 10 25
NIEUWE POLL Belgische gewesten moeten zorgen voor een eensluidende kilometerhefﬁng

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

Reageer ook! nieuwsbladtransport.nl/poll

6%
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TNT in vijftig tinten rood

CONTRABANDE
Er worden veel minder illegale
middelen gevonden in de Antwerpse haven. Dat komt doordat
een van de cargoscanners kapot
is. De tweede, die op de andere
oever staat, bevindt zich volgens
de vakbonden in erbarmelijke
staat. Dat schreven Belgische
media dinsdag. De scanner op de
Linkeroever hield er op 19 januari
mee op door waterschade.
Sindsdien zijn er de helft minder
overtredingen gevonden. Er is nu
veel minder controle.

JOHN VERSLEIJEN

TNT Express leed vorig een verlies van 195 miljoen euro en biedt
de ﬁnanciële markt weinig hoop
voor dit jaar. Beursanalisten noemen het optreden en de doelstellingen van de Nederlandse koerier ronduit ‘teleurstellend’.

Voorstel particuliere
beveiliging vertraagd

TNT Express zit in een transitieperiode en verwacht voor de komende jaren niet uit de verliescijfers te komen. Foto: TNT

der de omzet dalen met 3,2% op 6,7
miljard euro, wat gezien de gemiddelde groei van de mondiale expresmarkt tegenvallend mag worden genoemd. TNT wijt de teruggang
geheel aan het afstoten van de twee
dochterondernemingen.
Zonder

presmarkt. Dit is na de mislukte
overname van TNT door UPS in
2013 weer strategisch de hoofdmarkt voor de Nederlandse pakketvervoerder. Daarnaast probeert de
koerier in sommige markten, zoals
de Braziliaanse markt, waarvan de

Geen quick ﬁx en de komende twee
jaar zeker geen betere resultaten.
deze desinvesteringen was er volgens de directie sprake geweest van
een matige omzetgroei van 1,8%.
De omzet werd volgens de koerier
verder negatief beïnvloed door lagere tarieven in de Europese ex-

CONTAINEROVERSLAG

koeriersactiviteiten een jaar geleden nog in de etalage werden gezet,
het hoofd boven water te houden in
afwachting van betere tijden.
De cijfers van TNT over het drukke
vierde kwartaal van 2014 lieten ook

geen verbetering zien op jaarresultaat. Ofschoon de omzet met 1,6%
licht steeg naar 1,8 miljard euro was
er sprake van een nettoverlies van
137 miljoen euro. Dat verlies schreef
TNT voor 124 miljoen euro toe aan
reorganisatiekosten en afschrijvingen. Zo was er een belastingvoorziening van 77 miljoen euro die uit de
boeken werd geschreven.

Quick Fix
TNT blijft voor dit jaar spreken van
moelijke marktcondities in alle
markten, waar prijsdruk, de lopende reorganisatielasten (250 tot 300
miljoen euro) en investeringen in
onder meer de uitbouw van het Europese wegvervoer de resultaten
zullen drukken. ‘Er is geen quick ﬁx
en tot en met 2016 verwachten wij
zeker geen betere cijfers’, aldus de
Nederlandse expresvervoerder.

De nieuwe containerstuwadoor
RWG gaat eind volgende week
met de vakbonden FNV Havens
en CNV Vakmensen over arbeidsvoorwaarden praten.
De bonden willen het bedrijf dan
een intentieverklaring voorleggen,
waarin het verklaart binnen een
paar weken een cao af te zullen sluiten. RWG heeft individuele arbeidsovereenkomsten met de ongeveer
200 werknemers en stelt dat die
geen behoefte hebben aan een cao.
Bovendien hebben de bonden nauwelijks leden onder de RWG-werknemers, waardoor ze die niet zouden kunnen vertegenwoordigen.
Ze voeren al maanden actie voor

PIRATERIJ
Het wetsvoorstel over de inzet
van gewapende particuliere beveiligingsbedrijven aan boord
van Nederlandse zeeschepen is
uitgesteld tot begin april. Dat
schrijft minister van Defensie
Jeanine Hennis-Plasschaert in
een brief aan de Tweede Kamer.
Zij had beloofd deze begin februari richting de Kamer te sturen.
Het voorstel is omstreden, veel
partijen zijn tegen gewapende
particuliere beveiligers.

Tarieven droge
bulk omhoog
HERSTEL
Sterke handelsgroei, teruglopende vlootgroei en de inzet van
nieuwe brandstofefﬁciënte en
milieuvriendelijke schepen zullen later in 2015 zorgen voor een
opleving van de tarieven in de
droge bulkvaart. Dat stelt het

SCHEEPVAART

RWG volgende week APL Logistics voor
met bonden aan tafel 1,2 miljard verkocht
ROB MACKOR

KORT
Defecte scanner
in Antwerpen

JAARCIJFERS Koerier rijgt voorlopig verlies aan verlies en stelt markt teleur

TNT Express blijft met het forse negatieve resultaat voorlopig veroordeeld tot het strafbankje op de Amsterdamse beurs met dalende
aandelenkoersen (-8%).
Ook onder de grote vier mondiale
expresvervoerders blijft de Nederlandse pakketvervoerder qua winstgevendheid de hekkensluiter, hoewel concurrent UPS zijn winst vorig
jaar licht zag dalen naar drie miljard
dollar. Dat is bijna de helft van de
jaaromzet van TNT.
De overige concurrenten, FedEx en
DHL, verwachten binnenkort recordwinsten over 2014 te presenteren en wat nog belangrijker is: zij
komen de eerdere resultaatsprognoses na. TNT Express moest eind
vorig jaar zijn eigen rendementsverwachting van 8% al inslikken en
schermt nu in het deze week gepresenteerde jaarverslag met een gemiddelde winstmarge voor 2018 van
7% voor het internationale en binnenlandse segment. De ﬁnanciële
markten zijn gezien de lauwe reacties niet onder de indruk van zo weinig ambitie.
Het verlies van TNT Express in 2014
is ook nog eens vertekend door
twee boekwinsten uit de verkoop
van de binnenlandse pakketactiviteiten in China, eigenlijk een strategische terugtocht, en de logistiek
expert TNT Fashion uit Oldenzaal,
dat nu weer door het leven gaat onder de oude handelsnaam Bleckmann.
In totaal viel het verlies over 2014
60% hoger uit vergeleken met het
boekjaar 2013. TNT Express zag ver-
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een cao, onder meer via besmetverklaring van lading die van RWG afkomstig is. Daardoor moest het binnenschip ‘Alsvin’ bij RWG geladen
containers na een boycot van bijna
twee weken daar uiteindelijk weer
lossen. De aankondiging dat de boycot voor onbepaalde tijd wordt
voortgezet, was voor de stuwadoor
aanleiding de bonden voor een gesprek uit te nodigen.

Representatief
Die zien in de uitnodiging de erkenning dat ze wel ‘representatief’ zijn
en dus ook een cao kunnen afsluiten. RWG heeft tot nu toe in het
midden gelaten of er over een cao
gesproken zal worden en zegt ‘de
dialoog over de concurrentie op arbeidsvoorwaarden aan te gaan’.

TOBIAS PIEFFERS

Neptune Orient Lines (NOL)
heeft zijn logistieke dienst APL
Logistics voor 1,2 miljard dollar
verkocht aan het Japanse Kintetsu World Express.
Volgens CEO Ng Yat Chung van
NOL betreft de verkoop een ‘strategische zet die het bedrijf in staat
stelt om te focussen op de verbetering van de scheepvaartdienst.’ Met
het geld dat NOL aan de verkoop
verdient wil het bedrijf zijn ﬁnanciele positie versterken en schulden
aﬂossen. NOL draait sinds 2010
stelselmatig verlies. In 2014 was het
verlies 260 miljoen dollar.
Een jaar eerder was dat 70 miljoen
dollar, maar dat resultaat werd ge-

holpen door de verkoop van NOL’s
hoofdkantoor, die het bedrijf 200
miljoen dollar opleverde. NOL is eigenaar van containerrederij APL en
logistiek dienstverlener APL Logistics. Het bedrijf had vroeger schepen onder eigen naam varen maar
sinds de overname van American
President Lines (APL) in 1997 wordt
de naam NOL alleen nog gebruikt
voor de holding.
APL Logistics werd in 2000 opgericht. Het telt 110 kantoren in zestig
landen en heeft zesduizend werknemers in dienst. APL Logistics is
goed voor 19% van NOL’s totale omzet. Kintetsu World Express heeft
aangegeven het bedrijf als een zelfstandige businessunit te willen exploiteren vanuit het huidige hoofdkantoor in Singapore.

maritieme onderzoeksbureau
Drewry. Verwacht wordt dat de
tarieven in het eerste kwartaal
van dit jaar nog onder druk blijven staan, maar daarna zullen
verbeteren.

Weer grootste schip
in Rotterdam
RECORD
De Rotterdamse haven verwacht
maandag 2 maart opnieuw een
grootste containerschip ter wereld. In januari werd de haven al
aangedaan door de ‘CSCL Globe’,
op dat moment ’s werelds grootste. Dat schip wordt inmiddels
overklast door de in Zuid-Korea
te water gelaten ‘MSC Oscar’.
Het schip is 396 meter lang, 59
meter breed, kan 19.224 containers vervoeren en is een fractie
groter dan de ‘CSCL Globe’.
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Accountant Deloitte zet in de audit bij het recente jaarverslag van Martinair over 2013 vraagtekens
of het vrachtbedrijf de gedwongen afslankingskuur wel zal overleven, terwijl de ondernemingsraad
van Martinair al spreekt van een sterfhuisconstructie. Uit het jaarverslag blijkt intussen dat Martinair een winst behaalde van bijna 22 miljoen euro. Waarom dan nog saneren?

Rekensommetjes rond Martinair
JAARVERSLAG De deconﬁture begon al in 2013 toen het vrachtbedrijf werd gereduceerd tot een ‘ACMI-plus-organisatie’

Negatief eigen vermogen
door afschrijving vrachtvloot

Het laatste jaarverslag (2013) van het noodlijdende Martinair laat een verrassende winst van bijna 22 miljoen euro zien.

JOHN VERSLEIJEN

Is Martinair nu winstgevend of
zwaar verlieslatend? Vorig jaar
schreef de directie van Air FranceKLM Cargo de helft van het gigantische vrachtverlies van 200 miljoen
euro over 2013 toe aan Martinair.
Dat was ook de reden voor het moederbedrijf om het mes nog verder in
de vrachtvloot van Martinair te zetten, maar in de met een maximale
toegestane vertraging van dertien
maanden gedeponeerde jaarrekening over 2013 valt dat verlies van
rond de honderd miljoen euro niet
terug te vinden. Er was zelfs een
nettowinst van 21,6 miljoen euro
voor de maatschappij en Martinair
blijkt plotseling in een blakende ﬁnanciële gezondheid te verkeren.
Hoe kan dat?
De verklaring voor deze boekhoudkundige spagaat ligt in de soms onnavolgbare verrekeningen die de
boekhouders van de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep er op nahouden voor hoofdzakelijk intern
gebruik. Zo gaf vertrekkend vrachtbaas Erik Varwijk van Air FranceKLM eerder al toe dat bijna de helft
van het vrachtverlies in 2013 ‘kunstmatig’ was en direct toe te schrijven
aan een complexe interne toerekeningsmethodiek waarbij de vrachtdivisie een deel van de kosten van
de passagiersvluchten moest dragen. Zo was de helft van het probleem verklaard en eigenlijk ook administratief opgelost.
De nettowinst van Martinair Cargo
valt min of meer ook onder dezelfde
categorie interne cijferacrobatiek.
Daarnaast wordt vaak vergeten dat
Air France-KLM Cargo en Martinair

geen proﬁt units zijn. Dat maakt het
rekenwerk en het geschuif van kosten rond de vrachtactiviteiten vrij
arbitrair.
Het jaarverslag over 2013 geeft wel
een goede inkijk in de vrachtfabriek
van Martinair die vanaf mei 2013 eigenlijk ophield te bestaan als commerciële organisatie. De toenmalige vrachtdirecteur en CDA-coryfee
Camiel Eurlings verhuisde toen de
complete vrachtverkoop, distributie en het netwerkmanagement – in

KRIMPBEDRIJF
Martinair zal straks nog maar
bestaan uit een kleine 100
vliegers en drie B747F’s en een
reservevrachtjumbo. Daarnaast hangt onder de maatschappij ook nog steeds het
onderhoudsbedrijf Jet Center
(244 medewerkers), de
gronddienst (376 medewerkers) en de vliegschool. De
dochters Martinair Far East
(Hongkong), Martinair Africa
(Nairobi) en Sisalogistics
Nederland zijn opgedoekt.

totaal rond de 220 managers – van
Martinair naar de vrachtdivisie van
Air France-KLM Cargo. Deze integratie moest blijkens de toelichting
in het jaarverslag ‘extra omzet’ genereren binnen de gemeenschappelijke vrachtgroep, maar betekende
ook dat Martinair zonder management, eigen luchtvrachtbrieven en
aparte verkoopafdeling geheel aan
het infuus kwam te liggen van de
vrachtverkoop van het moederbedrijf. Zelfs de directie van Martinair,

topman Marcel de Nooijer en ﬁnancieel directeur Rob Hougee, staat
sinds 2013 gewoon direct op de
loonlijst van eigenaar KLM.
Martinair is binnen deze nieuwe rolverdeling slechts nog een zogeheten
‘ACMI-plus organisatie’, die tegen
een vaste vergoeding, ‘kostprijs plus
3% marge’, wordt ingehuurd door de
vrachtverkoop van de luchtvrachtgroep. Daarbij staat de afkorting
ACMI voor Aircraft, Crew, Maintenance en Insurance. Eurlings had
ook gehoopt dat Martinair extern
voor andere luchtmaatschappijen
vrachtvluchten zou gaan uitvoeren,
maar dat had afgezien van twee verliesgevende contracten weinig om
het lijf, blijkt uit het jaarverslag.
De nieuwe structuur betekent eigenlijk dat het moederbedrijf vanaf
het midden van 2013 opdraait voor
de inkoop van de vrachtafhandeling, trucking en het transitovervoer. De lease-en brandstofkosten
staan nog wel in de boeken van Martinair, maar bij die laatste kostenpost is het wel opmerkelijk dat de
vrachtmaatschappij intern bij de
KLM tankt tegen ‘actuele marktprijzen’ hoewel het moederbedrijf zelf
via zogeheten hedge-contracten de
kerosineprijs voor de lange termijn
heeft afgedekt. Deze laatste toelichting betekent dat de KLM jarenlang
heeft verdiend aan het brandstofverbruik van Martinair, terwijl de
vrachtvervoerder nu zou moeten
proﬁteren van de lage kerosineprijzen. Voor de top van Air FranceKLM maakt dat niet zo veel uit en is
het eigenlijk vestzak-broekzak.
Daar telt alleen het eindresultaat en
dat liet in 2013 een tekort van 200
miljoen euro zien bij de vracht.

Deloitte Accountants zet
vraagtekens bij de overlevingskansen van Martinair als
‘bestaand bedrijf’ bij een
ingrijpend afgeslankte vrachtvloot.
De accountant waarschuwt in de
audit bij het jaarverslag van
Martinair voor de ‘ﬁnanciële
gevolgen’ van de reorganisatieplannen en spreekt van een
materiële onzekerheid’ die
‘aanzienlijke twijfel werpt op het
vermogen van het bedrijf om
voort te bestaan als going
concern’.
Deloitte wijst er verder op dat de
herstructureringsplannen en de
gevolgen daarvan ‘extra funding’
vereisen. De directie van
Martinair onderschrijft dat ook,
maar maakt dit afhankelijk van
de ‘hoogte van die ﬁnanciering’.
De bestuurders zijn daarnaast
‘vol vertrouwen’ dat dit extra
geld ook zal worden gevonden.
Het is niet duidelijk of dat
kapitaal bij het moederbedrijf of
extern zal worden gezocht.
KLM moest eind vorig jaar al

ﬁnancieel bijspringen toen door
een afschrijving op de waarde
van de vrachtvloot (106 miljoen
euro) Martinair met een negatief
eigen vermogen kwam te zitten.
Via een interne lening van vijftig
miljoen euro van KLM werd de
nijpende kaspositie van Martinair eind vorig jaar gerepareerd.

Geldboete
Ook heeft KLM toegezegd om de
betaling van een geldboete van
bijna dertig miljoen euro voor de
rol van Martinair in het internationale vrachtkartel rond
brandstoftoeslagen op zich te
nemen. Die was al via een
bankgarantie afgedekt in
afwachting van een uitspraak in
de lopende bezwaarprocedure
tegen de geldstraf.
Daarnaast heeft Martinair een
belastingvoorziening van 26
miljoen euro afgewaardeerd in
de boeken. Het gaat hierbij om
oude verliezen van Martinair die
nog konden worden weggeschreven tegen toekomstige
winsten.

FNV: ‘Onbegrijpelijk besluit’
FNV Bondgenoten vindt het
besluit van Air France-KLM
Cargo om het mes te zetten in
de vrachtvloot van dochtermaatschappij Martinair ‘onbegrijpelijk’. Volgens de bond gooit de
KLM daarmee op vrachtgebied
de handdoek in de ring door niet
alleen de vrachtvloot te reduceren tot drie freighters plus een
reservevliegtuig, maar straks
ook nog eens de vloot van
combivliegtuigen (half vracht,
half passagiers), af te bouwen
terwijl de vrachttonnage van
Schiphol juist weer stevig groeit.
FNV Bondgenoten roept de KLM
op het oude, alternatieve plan
van de ondernemingsraad (OR)
van Martinair nader te bestuderen. Het gaat daarbij om een
mindere afslanking van de
vrachtvloot naar zes freighters.
Onder meer wil de OR instemmen met de uitfasering van de
vijf oude MD11’s, maar dienen
voor een interimperiode de drie
oude B747-400BCF’s van
Martinair, die KLM al enige tijd

geleden in de mottenballen
heeft gezet, weer in de actieve
vloot te worden opgenomen.
Samen met de overige drie
B747-400ERF’s kan er ‘op die
manier nog iets worden gered
van de vrachtmarkt’, zegt
vakbondsbestuurder Jan van de
Brink van FNV Luchtvracht.
De ondernemingsraad van
Martinair heeft intussen een
negatief advies uitgebracht over
de inkrimping van de vrachtvloot en noemt het KLM-plan
een ‘sterfhuisconstructie’.
Daardoor lopen de saneringsplannen al een vertraging van
een maand op. Ook de ondernemingsraad van KLM zou een
negatief advies uitbrengen,
maar zou dit na een speciale
sessie afgelopen vrijdag en
onder grote druk van de KLMdirectie alsnog willen herzien.
‘Een negatief advies zou funest
en een groot gevaar zijn voor de
positie van KLM-topman Pieter
Elbers in Parijs en dat wil nu
niemand’, aldus de bron.

Deze Week
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Europees geld essentieel
CALANDBRUG Havenbedrijf wil spoor omleggen in plaats van brug renoveren

Havenbedrijf Rotterdam wil voor
eigen rekening en risico het
Theemswegtracé aanleggen als
alternatief voor het spoorvervoer
dat nu nog over de Calandbrug
moet.

80 miljoen
Havenbedrijf Rotterdam legde anderhalf jaar geleden al 80 miljoen op
tafel, op voorwaarde dat het Theemswegtracé aangelegd zou worden.
Daarmee heeft Mansveld nu dus ingestemd. Ze heeft ook besloten om
de bouw van de nieuwe brug, die
deel uitmaakt van de Rijksinfrastructuur, over te laten aan de havenbeheerder. Ook spoorbeheerder
ProRail stemt daarmee in.

Telkens als de Calandbrug open moet, is de havenspoorlijn gestremd. Dat is met het duurdere alternatief verholpen. Foto: Wikipedia

Daarmee lijkt er nog een gat van minimaal 129 miljoen in de ﬁnanciering te zitten, maar in werkelijkheid
is dat nog groter. Mansveld schrijft
dat ze een deel van haar 157 miljoen
nodig heeft voor de renovatie van
de brug, die in gebruik blijft voor het

Europese spoorcorridors. In ‘gesprekken die in Brussel worden gevoerd’ zou de goede kans op een Europese bijdrage zijn bevestigd. De
staatssecretaris wijst er verder op
dat Brussel al de helft van de studiekosten van het project betaalt en

De Calandspoorbrug bleek in het
verleden zeer storingsgevoelig.
wegvervoer. Ze zegt in de brief niet
om welk bedrag dat gaat.
Wel zegt ze dat de kans op een
‘maximale bijdrage’ van Europa
‘groot’ is, omdat de Havenspoorlijn
deel uitmaakt van drie van de negen

daarmee het Europese belang van
het project onderkent.
Met de keus voor het Theemswegtracé moet de Havenspoorlijn over
een lengte van 4,5 kilometer omgelegd worden. Dat is niet alleen gun-

stig voor het spoorvervoer, maar
ook voor het scheepvaartverkeer
van en naar de Brittanniëhaven, die
direct achter de brug ligt. Het
scheepvaartverkeer heeft overigens
voorrang op het spoorvervoer.

Haast geboden
Het Havenbedrijf stelt als voorwaarde dat er eind dit jaar duidelijkheid is over het geld uit Brussel. Zo
niet, dan trekt de havenbeheerder
zich terug en valt Mansveld terug op
de 157 miljoen kostende renovatievariant, die dan door ProRail wordt
uitgevoerd.
Mansveld komt nu, voor Haagse begrippen snel, met haar ‘voorkeursoplossing’ omdat er haast geboden
is. Als Nederland te lang wacht met
de aanvraag voor coﬁnanciering
door Brussel, is de kans op een
maximale bijdrage verkeken.

De ‘Blue Road Map’, die online kan
worden geraadpleegd op www.
blueroadmap.nl, is ontwikkeld door
het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB). Het bureau wil door de
verstrekking van heldere informatie
meer verladers overhalen hun lading van de weg naar het water over
te brengen. Wilco Volker, BVB-marketing manager, zegt wekelijks vragen binnen te krijgen van het type:
‘Kan ik van A naar B over water?’ en

PAKKETPOST
De Amerikaanse luchtvaartdienst FAA wil commercieel gebruik van drones toestaan, maar
onder hele strenge voorwaarden. Het wordt zo vrijwel onmogelijk om ze in te zetten om spullen aan huis te bezorgen. Zo mag
een drone tot slechts een beperkte hoogte worden gebruikt
en alleen zolang de bestuurder
het apparaat zelf kan zien. De
mogelijke actieradius wordt
daardoor wel heel beperkt.

Containers Nutricia nu
over water naar Venlo
BINNENVAART
Nutricia laat sinds kort 45-voets
containers tussen Zoetermeer
en Venlo via Rotterdam per binnenschip naar Venlo vervoeren.
Het gaat om jaarlijks ongeveer
2000 containers. De containers

WEGVERVOER

Binnenvaart lokt met Frankrijk: extra tol
reisplanner verladers voor bouw railtunnel
Verladende bedrijven die ‘de weg
zoeken’ in de binnenvaart, kunnen sinds kort terecht bij een routeplanner die aangeeft wat deze
modaliteit voor hen kan betekenen.

Hermes staakt
vervoer voor derden

Bezorging met drone
lastig door regels

BLUE ROAD MAP

FOLKERT NICOLAI

KORT

REORGANISATIE
Hermes wil zich terugtrekken
uit het wegvervoer voor derden.
Eind dit jaar zullen de activiteiten onder de naam Hermes
Transport Logistics worden beeindigd. Het gaat nog om eerste
plannen, die aan het personeel
zijn voorgelegd. Er staan 200
van de 900 arbeidsplaatsen op
het spel. De Hermes Logistik
Gruppe, een dochterbedrijf van
het webwarenhuis Otto, bereidt
een reorganisatie voor die in de
komende jaren haar beslag
moet krijgen.

ROB MACKOR

Uitvoering van het project is echter
afhankelijk van coﬁnanciering door
Brussel, blijkt uit een brief die
staatssecretaris Wilma Mansveld
naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin stemt ze in met het
voorstel van het Havenbedrijf om
de Calandbrug niet te renoveren,
maar de Havenspoorlijn om te leggen. Dit zogenoemde Theemswegtracé is met 366 miljoen echter veel
duurder dan renovatie van de brug,
die rond 2020 technisch op is.
Mansveld wil niet meer betalen dan
de 157 miljoen die staat voor grootschalige renovatie van de brug, die
gebruikt wordt door spoor-, weg- en
langzaam verkeer. Die zou daarmee
weer vijftig jaar mee kunnen, maar
dat heeft een paar grote nadelen. De
Havenspoorlijn, die de Rotterdamse haven verbindt met de Betuweroute, wordt gestremd als de brug
open moet. Dat gebeurt vooral in de
spits vaak. Bovendien bleek de brug
in het verleden zeer storingsgevoelig, waardoor het westelijk havengebied regelmatig van het spoorvervoer was afgesneden.
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‘Wat is de dichtstbijzijnde terminal
of haven?’ Zulke informatie was tot
dusver moeizaam op internet te
vinden. De Blue Road Map beslaat
zowel de Benelux als grote delen
van Duitsland en Noord-Frankrijk.
Het BVB waarschuwt dat voor de
meeste transporten de routeplanner waarschijnlijk geen gedetailleerd reisplan kan verstrekken. Het
organiseren van binnenvaartvervoer blijft maatwerk, waarvoor verladers logistieke adviseurs, bijvoorbeeld van het BVB, in de arm moeten
nemen.
Steeds meer verladers tonen interesse in de relatief schone binnenvaart. Twee bedrijven die recent
aankondigden van het binnenschip
gebruik te gaan maken zijn Nutricia
en Rubber Resources.

De kans bestaat dat vrachtverkeer in de Franse Alpen via een
extra heﬃng moet gaan meebetalen aan de nieuwe basistunnel die
de regio’s Lyon en Turijn moet
verbinden.
De afgevaardigde van Isère, Michel
Destot (Parti Socialiste), en de senator van Savoie, Michel Bouvard
(de centrum-rechtse UMP), hebben
het idee van een ‘vignet’ gelanceerd
voor de ﬁnanciering van de geplande spoortunnel door het Frans-Italiaanse Alpengebied. Dat vignet zou
boven op de gebruikelijke tol voor
het gebruik van tunnels, zoals de
Mont Blanc- en de Fréjus-tunnel,
moeten komen.
In de loop van deze maand gaan
Frankrijk en Italië op hoog niveau

met elkaar praten over het tunnelproject, dat tot de grote Europese
TEN-T-projecten behoort en dus
ook kans maakt op een subsidie
vanuit Brussel.
Maar de Europese Commissie legt
maximaal 40% van de totale projectkosten op tafel, zodat Frankrijk
en Italië zelf op zoek moeten naar
de rest; een bedrag van ongeveer vijf
miljard euro. Hun idee is dat een
deel van dat geld kan worden gevonden door voor het regionale
vrachtverkeer een vignet in te voeren.
Volgens het Europees recht kan
voor vervuilend verkeer in een bepaalde kwetsbare regio zo’n vignet
worden ingevoerd, bijvoorbeeld in
een deel van het zuidoosten van
Frankrijk. FN

gingen tot dusver over de weg
van Zoetermeer naar Venlo, waar
de Europese distributie voor Nutricia is ondergebracht. Nu worden ze over de weg naar Rotterdam gebracht, waar ze worden
overgeladen op een binnenschip.

AGS2 werkt, Sagitta
Invoer kan verdwijnen
DOUANE
De Nederlandse douane sluit
het aangifteprogramma Sagitta
Invoer eind maart voor alle gebruikers af. Aangevers zijn dan
aangewezen op het nieuwe programma AGS2, dat nu goed
functioneert. Bedrijven die zijn
aangesloten op AGS2 en die ook
vorig jaar al aangiften met dit
systeem hebben gedaan, hoeven
niet meer parallel met hun
AGS2-aangiften een Sagitta Invoer-aangifte te doen.
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Brussel weer terug als
draaischijf voor DHL
JOHN VERSLEIJEN

DHL Express steekt 114 miljoen
euro in een gigantisch sorteercentrum op Brussels Airport.
Met het nieuwe verdeeldepot van
maar liefst 31.500 vierkante meter
plus een kantorencomplex van
5.000 vierkante meter wordt de Belgische luchthaven steeds belangrijker binnen het mondiale koeriersnetwerk van DHL Express.
De Duitse koerier verdrievoudigt
met de investering de bestaande
overslagcapaciteit van 12.000 zendingen ruimschoots tot bijna
40.000 colli’s per uur. De investering creëert tevens de komende jaren 200 extra banen en maakt van
Brussel het tweede exprescentrum
binnen de EU na de Europese draaischijf op de Duitse luchthaven van
Leipzig.
De rol van de Belgische luchthaven
als internationaal transitopunt voor
DHL is de laatste jaren sterk gegroeid door onder meer de grote
toestroom aan pakketten uit het populaire webwinkelen. De luchthaven was ooit de Europese draaischijf van de expresvervoerder,
maar verloor die rol ruim tien jaar
geleden aan Leipzig door een meer
restrictief nachtvluchtbeleid. Brussels Airport behield nog wel een regionale rol, maar die werd de laatste
jaren zo groot dat de bestaande sorteerloodsen aan de maximale capaciteitsgrenzen zitten.
Volgens algemeen directeur Koen
Gouweloose van DHL Aviation zal
het nieuwe depot de luchthaven
verbinden met achttien Europese
bestemmingen en enkele belangrijke intercontinentale bestemmingen in de VS, China en Afrika. Ook
verzorgt DHL 64 rechtstreekse wegverbindingen vanuit de Belgische
draaischijf met de belangrijkste Europese regio’s en steden.

De investering in Brussel past in de
eerder aangekondigde plannen van
DHL voor een uitbouw en modernisering van de bestaande infrastructuur in Europa. Zo wordt er 200
miljoen euro gestoken in het Britse
koeriersnetwerk en krijgt de Europese expreshub in Leipzig 150 miljoen euro voor een verdere uitbouw.
Daarnaast werkt DHL aan een vernieuwing van de vrachtvloot, die
deels met Lufthansa Cargo wordt
geëxploiteerd via de joint venture
Aerologic.

Banen
DHL Express is met 4.000 werknemers een van de grootste werkgevers van België. Op Zaventem is de
expresvervoerder goed voor ongeveer 40% van het totale vrachtvervoer.
Volgens topman Arnaud Feist van
Brussels Airport versterkt ‘de signiﬁcante investering van DHL’ de positie van België als logistieke draaischijf in Europa. ‘Het is ook positief
voor de toegevoegde waarde op de
handelsbalans voor ons land. Maar
vooral ook: vracht creëert banen.
Elke 100 ton vracht op Brussels Airport levert 1 baan op. Momenteel
zijn er ongeveer 4.500 jobs op Brucargo, het vrachtareaal van de luchthaven werkzaam. Dit jaar verwachten we daar nog eens 400 tot 500
banen aan te kunnen toevoegen’,
zegt hij.
De groeiambitie van DHL vertaalt
zich ook in de recente januaricijfers
van Brussels Airport. Het vrachtvolume steeg met 9,4% naar 37.869
ton. Alle vrachtsegmenten lieten
groei zien, waarbij de toename van
het expresvolume van DHL met
ruim 18% naar bijna 16.000 ton het
grootst was. Ook het segment
vrachtvervoer op freighters (3,8%)
steeg weer na lange tijd door de
komst van Ethiopian Cargo en Qatar Airways.
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Vorig jaar bracht ein
WEGVERVOER Meeste bedrijven hebben genoeg werk omhanden, maar doen
FOLKERT NICOLAI

Ondernemers in het wegvervoer
in Nederland hebben een behoorlijk jaar achter de rug en gaan er
in meerderheid van uit dat 2015
geen verslechtering brengt. De
branche klaagt echter over de
transportprijzen.
Het afgelopen jaar is wegvervoerders en logistieke dienstverleners
meegevallen. De voorgaande jaren
hadden niet veel goeds gebracht en
aan 2014 werd dan ook met grote
aarzeling begonnen. Maar in 2014
steeg de bedrijvigheid, gingen de
omzetten omhoog, werd een beter
resultaat behaald en kon weer aan
versterking van het eigen vermogen
worden gewerkt. De enige teleurstelling was de prijsontwikkeling.
Het lukt de meeste ondernemers
maar niet zich voor hun diensten
beter te laten belonen.
Dat blijkt uit het conjunctuurbericht over het vierde kwartaal van
Transport en Logistiek Nederland
(TLN), de branchevereniging van
beroepsgoederenvervoerders, logistieke dienstverleners en sinds
kort ook expediteurs. Ondanks de
kennelijk te laag geachte tarieven
overheerst in de bedrijfstak de tevredenheid. Het aantal faillissementen nam duidelijk af, het personeelsbestand nam gemiddeld toe en
de ﬁnanciële positie wordt door
steeds meer ondernemers als redelijk tot sterk beoordeeld.

Bedrijvigheid
De bedrijvigheid nam vorig jaar duidelijk toe. TLN stelt een ‘stemmingsindicator’ samen die het oordeel van ondernemers over het
niveau van activiteiten tot uitdrukking brengt. In het derde kwartaal
van vorig jaar kwam die uit op 6,8 op
een schaal van 1 tot en met 10. Alle
categorieën, van klein tot groot, wa-

Illustratie: Nourdin Kouch

ren min of meer tevreden over de
hoeveelheid werk. Zzp’ers en kleine
bedrijven, die in het laatste kwartaal
van 2013 niet verder kwamen dan
een 5,7, beoordeelden 2014 met een
ruime zes, dan wel een zeventje.
Het meest tevreden over het activiteitenniveau zijn traditiegetrouw de
grote bedrijven, met meer dan 50
vrachtauto’s of personeelsleden.
Deze groep had eind 2013 al een 7,5
over voor de bedrijvigheid en kwam
in de loop van 2014 zelfs aan een 8,3.
Voor bedrijven die behalve vervoer
ook
toegevoede-waardelogistiek
verrichten, rolde er een 7,9 uit. Het
vierde kwartaal verliep bovendien
nog beter dan de meeste onderne-

mers hadden verwacht. De stemmingsindicator steeg door naar 6,9,
terwijl de meeste ondernemers op
een 6,3 hadden gerekend.
Vorig jaar bracht zelfs in het internationale vervoer verbetering. De
bedrijvigheid van Nederlandse vervoerders in de relatie met België en
Duitsland nam aardig toe. Aan de
opleving van het vervoer van en
naar Spanje is het economisch herstel in dit land af te lezen.
Brachten 2012 en 2013 over de hele
linie alleen maar omzetdalingen,
vorig jaar sloeg dit om in omzetstijgingen. In het vierde kwartaal sprak
42% van de ondernemers van toenemende omzet, terwijl die bij slechts
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Chinees nieuwjaar werpt zijn
schaduw vooruit op de tarieven
De vrachttarieven op de route
tussen het Verre Oosten en Europa zijn met het oog op het naderende Chinese nieuwjaar al op
hun retour.
Zo melden marktpartijen al een allin kilotarief van rond de 65 dollarcent als bodemprijs vanuit de Chinese markt op vrachtvliegtuigen.
Dat zijn normaliter tarieven die niet
eens voor de veel goedkopere bellyruimte worden gevraagd.
Luchtvrachtmaatschappijen
die
dergelijke stuntprijzen aanbieden
snijden zich zo ﬁnancieel dan ook
ﬂink in de vingers, luidt het oordeel
van de luchtvrachtanalisten. Voor
verladers is het nog even een kwestie van voordeeltjes pakken. Door
het Chinese nieuwjaar gaan de ko-

mende weken de meeste fabrieken
dicht en halen veel vervoerders
vrachtcapaciteit weg uit de Chinese
markt.

Spotmarkt
De dalende tarieven hebben direct
een drukkend eﬀect op de doorgaans hogere prijsstelling van vooral de Europese vrachtmaatschappijen zoals Cargolux. Die vragen
doorgaans op de spotmarkt een kiloprijs van rond de 1,28 dollar, aldus
marktkenners. Op de luchtvrachtmarkt van Hongkong zijn de prijscondities iets aangenamer voor de
vervoerders, met basistarieven van
rond de twee dollar. Dat staat in
schril contrast met de vrachtprijzen tussen China en de VS, waar de
maatschappijen nog prijzen tou-

cheren van drie tot vier dollar per
kilo.
Het blijkt dat de pijn vooral geleden
wordt door vervoerders die vanuit
het Chinese vasteland actief zijn op
Europa. Zorgen moet zich bijvoorbeeld Cargolux maken, dat eind vorig jaar het aantal vrachtvluchten
op de Chinese hub Zhengzhou fors
heeft opgevoerd naar vijf diensten
in de week. De Luxemburgse vervoerder zit niet alleen met dalende
markttarieven, maar heeft ook te
maken met extra truckingkosten
van en naar Zhengzhou die de totale vrachtinkomsten drukken.
Cargolux heeft nog wel het voordeel dat veel Aziatische concurrenten hun aanwezigheid op de markt
voor vluchten tussen de EU en China hebben afgebouwd. JV

Conjunctuur & Markt
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delijk verbetering
dat nog steeds voor een te laag tarief
Nog eens 37% zegt in een sterke
noch zwakke positie te verkeren.
Ruim 10% spreekt van een (zeer)
zwakke positie. Twee jaar eerder
durfde 47% van een (zeer) sterke
positie te spreken en had 13,5% het
over een (zeer) zwakke positie.
Niet alle deelmarkten in het wegvervoer zijn even tevreden. Maar
juist deelmarkten die in vorige jaren
steen en been klaagden, komen er
weer bovenop. Dat geldt bijvoorbeeld voor de verhuizers, die door
de malaise in de bouw zwaar werden getroﬀen. Die horen nu tot de
best draaiende deelmarkten. Zo’n
deelmarkt is ook de expeditie.

17% onder druk stond. Verder was
er een gemiddelde winststijging in
de bedrijfstak. De stemmingsindicator winst, die in het laatste kwar-

jaar met verlies af. In de voorgaande
jaren lagen die cijfers heel wat ongunstiger.
Zo keert het vlees weer langzaam te-

Zes op de tien bedrijven hebben over
hun orderportefeuille niet te klagen.
taal van 2013 op 5,5 stond, kwam in
het vierde kwartaal van vorig jaar op
6,6. Van alle bedrijven maakte tweederde winst. Slechts 10% sloot het

rug op de botten. Het percentage
bedrijven dat de eigen ﬁnanciële
positie als (zeer) sterk betitelt,
kwam eind vorig jaar op 53% uit.

Eerst zien
Traditiegetrouw zijn de meeste ondernemers terughoudend over wat
het nieuwe jaar zal brengen. Al vaker is gebleken dat ondernemers in
het wegvervoer altijd aan de pessimistische kant zijn. Zo is 2015 ook
weer tegemoet getreden met de
houding ‘eerst zien, dan geloven’.
Zes op de tien ondernemers houden
het erop dat de bedrijvigheid dit jaar
niet zal toenemen in vergelijking
met vorig jaar.
Bij meer dan zes op de tien bedrijven is de orderportefeuille momenteel ruim tot zeer ruim gevuld. Dat
geldt voor alle bedrijven, dus niet
alleen voor het grootbedrijf, maar
ook voor kleine zelfstandigen en
kleine bedrijven. In die laatste groepen komen we echter ook de meeste
bedrijven tegen die klagen over weinig tot zeer weinig werk. Dat laatste
komt ook doordat tussen het verkrijgen van een order en het uitvoeren daarvan bij deze kleinere ondernemingen gemiddeld weinig tijd
verstrijkt.
Het ondernemersvertrouwen is de
laatste drie jaar fors gegroeid. Tegenwoordig heeft 27,5% veel vertrouwen in de nabije toekomst.
Eind 2012 was dat maar 14%.
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EXPEDITEURS

Ladingaanbod neemt
komende tijd iets toe
In het Europese goederenvervoer
is het ladingaanbod momenteel
onder de maat. Maar expediteurs
voorzien voor de komende maanden verbetering.
De European Freight Forwarding
Index, die maandelijks wordt opgesteld door Danske Bank, kwam in
janurari uit op 44. Elk getal onder de
50 wijst op krimpende ladingvolumes. Het ging in de eerste maand
van dit jaar wel iets beter dan in de
laatste maand van vorig jaar, toen de
index op 42 bleef hangen.
Maar volgens het panel van Europese expediteurs die aan het onderzoek
van Danske Bank meewerken, mogen we over de komende maanden
optimistischer zijn. De zogenoemde
verwachtingsindex klom van 53 naar
56 punten, en dat duidt dus op groeiende volumes en meer werk.
De pijn zit hem momenteel in het
wegvervoer en in de luchtvracht. De
index die de actuele gang van zaken
in het wegvervoer afmeet aan het ladingvolume, stond in januari op 40.
Dat betekent dus dat de volumes
ﬂink kleiner waren dan enkele
maanden geleden. Voor de komende maanden wordt verbetering verwacht. Maar een verwachtingsindex
van 50 voor zowel februari als maart

betekent nog steeds geen groei.
Voor de luchtvracht daalde de actuele index in vergelijking met december met drie punten naar 43. De verwachtingsindex voor februari
bedroeg slechts 35, maar daar staat
een stijging in maart tegenover naar
67. Per saldo zal het ladingaanbod in
de luchtvaart de komende twee
maanden dus iets toenemen.
In de zeevracht zien we momenteel
stagnerende ladingvolumes. De teller stond in december stil op 50 en
klom in januari naar 52. De verwachtingsindex voor februari suggereert
een sterke volumestijging, met een
stand van 67. Maar deze index daalt
voor maart weer naar 52.

Benelux
In de Benelux gaat het momenteel
beter dan in heel wat omringende
landen. De Benelux-index kwam
voor januari op 58 punten. De verwachtingsindex voor de komende
maanden daalde weliswaar, maar
naar het nog steeds hoge niveau van
70.
Opmerkelijk zijn de verbeterde
verwachtingen voor Oost-Europa.
De huidige volumes, met index 31,
laten een krimp zien, maar de verwachtingsindex steeg in januari
naar 69. FN

LUCHTVRACHT

Ook IAG Cargo neemt
afscheid van heffingen
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Europese expediteurs verwachten voor de komende maanden ﬂink aantrekkende vervoersvolumes, zoals
elders op deze pagina wordt beschreven. Voorlopig is daar weinig van te merken. De Transportindex geeft
een vrij ﬂets beeld van de huidige bedrijvigheid in de sector. De index kwam begin deze week uit op 83,45.
Dat was weliswaar een fractie hoger dan in de slechte jaren 2012 en 2013, maar ook ruim acht punten lager
dan precies een jaar geleden. De deelindex voor wegvervoer bleef elf punten bij het niveau van vorig jaar
achter. De deelindex zeescheepvaart hield redelijk gelijke pas met voorgaande jaren. De binnenvaart is de
enige uitblinker, met een stand van 114,15: acht punten hoger dan vorig jaar, toen het ook al goed ging.
De Transportindex is een initiatief van Nieuwsblad Transport, Wolters Kluwer Transport Services/Teleroute,
Royal Dirkzwager en Panteia/NEA. Volg de Transportindex dagelijks via www.transportindex.nl

Het is daarmee de eerste grote Europese luchtvrachtvervoerder die
deze stap durft te zetten. IAG Cargo
zal de heﬃngen integreren in zijn
nieuwe all-in vrachttarieven. Daarmee is het vrachtbedrijf de derde
grote speler in de internationale
luchtvrachtsector na Emirates Cargo en Qatar Airways die afscheid
neemt van de toeslagen.
Volgens de Brits-Spaanse vrachtvervoerder moeten de veranderingen in het tariefbeleid zorgen voor
een meer transparante en eenvoudige prijsstructuur. Behalve het ver-

wijderen van de brandstoftoeslag
zal IAG ook geen zogeheten Exceptional Handling Charge (EHC)
schrappen. Wat er precies gebeurt
met de veiligheidstoeslagen is nog
onduidelijk.
Marktanalisten hadden verwacht
dat Lufthansa de eerste grote Europese vrachtmaatschappij zou zijn
die de stap naar all-in tarieven zou
maken, maar topman Peter Gerber
wijst er op dat elke aanpassing in de
tarieven voorzichtig wordt aangegaan. ‘Tarieven zijn belangrijk, maar
ook gecompliceerd. We kijken wat
de markt doet, wat onze klanten
zeggen en willen en pas dan nemen
we een besluit.’
KLM Cargo onderzoekt ook all-in
tarieven, maar heeft ook nog geen
besluit genomen. JV
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N

og maar enkele jaren geleden zagen ze in het
Westland niet zo veel in
de trein als alternatief
voor de vrachtauto voor
de afvoer van sierteelt,
groente en fruit. ‘Gezien de ligging van de
haven ten opzichte van het Westland is vervoer per spoor vooralsnog geen optie’,
klonk het zuinigjes in het rapport ‘Nu kansen benutten!’, dat was opgesteld voor de
samenwerkende agrologistieke bedrijven in
Nederlands grootste (glas)tuinbouwgebied. Pas op lange termijn zouden via de
nieuwe oeververbindingen met die haven –
Rotterdam dus – spoordiensten in het leven kunnen worden geroepen. Eén positieve kanttekening dan toch: ‘vanuit de
duurzaamheidsoptiek is het spoor een interessante modaliteit, die nader onderzocht
moet worden’.
Klaarblijkelijk zijn de inzichten sinds dat
rapport eind 2011 uitkwam gewijzigd. Onlangs tekenden het Cluster Agrologistiek
Westland, CargoBeamer en aannemer Ballast Nedam een ‘intentieverklaring’ om onderzoek te doen naar de transportmogelijkheden voor versproducten over het spoor.
Het Westlandse oog was gevallen op de
technische oplossingen die het Duitse CargoBeamer heeft bedacht om trailers en opleggers op modulair op te bouwen terminals
zonder veel gedoe van en op spoorwagons
te zetten. De drie zien nu kans om heel wat
vrachtverkeer dat nu nog de weg op gaat
naar afzetgebieden in bijvoorbeeld Duitsland en Oost-Europa, naar het spoor te halen.

Volkswagen
We moeten CargoBeamer even voorstellen.
Het bedrijf uit Leipzig heeft een innovatief
systeem bedacht om trailers die ‘niet kraanbaar zijn’ via uitschuifbare platforms langs
de spoorbaan van en op wagons te manoeuvreren. Het bedrijf onderhoudt met dit systeem al een spoorverbinding speciaal voor
Volkswagen tussen het Saarland en Wolfsburg, waarmee megatrailers met onderdelen worden vervoerd. Het is een spooroplossing voor heel veel lading, want het
aantal kraanbare trailers en opleggers is in
de minderheid. Dat weerhoudt ze er nu van
intermodaal te worden getransporteerd.
Het CargoBeamer-systeem kan ook werken
zonder de aanwezigheid van een trein. De
chauﬀeur kan zijn trailer inleveren op de
terminal en meteen weer doorrijden.
CargoBeamer is bezig dit systeem op veel
meer plaatsen in de markt te zetten. Zo zijn
er plannen voor een verbinding tussen Calais, via Berlijn en Polen, en het Baltisch Gebied. Eind vorig jaar werd met de Franse
vastgoedontwikkelaar DCB International
een gezamenlijke dochter opgericht voor de
ontsluiting van de Franse markt. Een eerste
concreet project is de aanleg van een terminal bij de haven van Calais. Deze NoordFranse havenstad ziet jaarlijks 3,2 miljoen
vrachtauto’s aan zich voorbijtrekken van en
naar het Verenigd Koninkrijk en zou graag
een deel van dat verkeer overhevelen op het
spoor. CargoBeamer heeft ook grote interesse in het trailervervoer per spoor door de
Alpen. Het liet vorig jaar treinen al eens
proefritten maken door de nog in aanleg
zijnde Zwitserse Gotthard-basistunnel en
heeft plannen voor eigen diensten op deze
Alpenroute.
In Frankrijk komt CargoBeamer overigens
een regelrechte concurrent tegen: het Franse Modalohr. Deze bouwer van een soortgelijk systeem leverde de speciale Modalohrwagons aan Lorry-Rail, dat ze nu gebruikt
voor een dienst tussen het Luxemburgse
Bettembourg en het Zuid-Franse Perpignan, over een afstand van meer dan duizend
kilometer. De wagons zijn ook goedgekeurd
voor vervoer door de Kanaaltunnel. Een andere dienst die met Modalohr-wagens
wordt onderhouden is die tussen het Franse
Aiton en het Italiaanse Orbassano via de
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Fréjusspoortunnel, als alternatief voor de
Fréjuswegtunnel, waar tol moet worden betaald. Ten slotte denkt Modalohr over een
‘Atlantische spoorsnelweg’ die de gehele
Franse westkust volgt.
Het CargoBeamer-systeem wordt nu op zijn
merites voor het Westland beoordeeld. Dat
bijvoorbeeld sierteeltproducten heel goed
met de trein vervoerbaar zijn, is al voldoende aangetoond door de recente diensten die
voor dit bloemen- en plantenvervoer van
start zijn gegaan tussen onder meer Rotterdam en Italië. Het is heel goed mogelijk op
andere bestemmingen soortgelijke diensten tot stand te brengen. Goederenvervoer

Over lange afstand is
spoorvervoer sneller.
per spoor over lange afstanden is sneller en
veroorzaakt ook minder CO2-uitstoot. Het
energieverbruik kan met 60% worden verminderd. Een afstand van duizend kilometer kan binnen zestien uur worden afgelegd;
dat is ongeveer de tijd die een vrachtauto er
ook over kan doen, als alles meezit.
Het Westland is nu nog grotendeels op het
relatief snelle en vooral ﬂexibele wegvervoer aangewezen. Het binnenschip is voor
de meeste producenten en handelaren in
Westlandse producten en de vele exotische
producten die via het Westland in de internationale handel worden gebracht geen alternatief. Binnenschepen zijn vooral te
traag voor het vervoer van verse spullen die
morgen al bij de groenteman, de groente- en
fruithandel en in de supermarkten moeten
liggen. Het spoor werd in het rapport van
drie jaar geleden nog als te onﬂexibel beschouwd.
De regio, waarin veel bedrijven zowel in de
productie als de handel een hoge mate van
samenwerking hebben weten te bereiken,
ziet ook nog steeds veel in de ecocombi. Het
agrologistieke cluster zou graag intensief
deelnemen aan de daarmee in Duitsland gehouden proef, maar moet constateren dat
veel deelstaten, waaronder de belangrijke
afzetmarkt van Noordrijn-Westfalen, niet
aan de proef deelnemen en dat het zelfs formeel verboden is om met een lange combinatie in zijn geheel de grens over te steken.
Bovendien is het wegennet in het drukke,
dichtbevolkte Westland op veel plaatsen
nog niet geschikt voor ecocombi’s.

Uitbreiden
Intussen wil het Westland kunnen blijven
uitbreiden in de glastuinbouw en de daarmee verbonden logistiek. Waar die uitbreiding niet in zijwaartse richting kan, moet
dat gebeuren door gebouwen te ‘stapelen’.
Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij Flora Holland, waar logistieke ruimten boven elkander zijn geplaatst.
Duurzaamheid staat bij deze uitbreiding
voorop, ook in de logistiek. Zo wordt voorzien dat tegen 2020 al 40% van alle aanvoer
van buiten Nederland voor verkoop in
West-Europa per zeeschip zal plaatsvinden
en dat van het landvervoer ook al 40% met
elektrische voertuigen geschiedt. In dat jaar
moet ook 40% van alle energie die wordt
verbruikt uit duurzame bronnen komen.
Voor de jaren daarop wordt een verdere toename van deze percentages verwacht: voor
2030 zal het 60% zijn en tegen 2040 zelfs
80%.
Maar nu volgt dus eerst het experiment met
het spoorvervoer van niet-kraanbare trailers en opleggers. Dat zal moeten aantonen
dat de ontwikkelingen in luttele jaren tijd in
een stroomversnelling kunnen komen en
dat het pessimisme over de mogelijkheid
van spoorvervoer van verse producten kan
omslaan in het tegendeel.
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Westland
ziet de trein
voor vol aan
FOLKERT NICOLAI

Het Westland kijkt met nadruk naar
de trein voor het vervoer van verse
producten naar verre bestemmingen.
Dat is nieuw, want tot voor kort kon
het grootste kassengebied van
Nederland zich eigenlijk geen ander
vervoer voorstellen dan over de weg.

De ‘niet kraanbare’ trailers worden op treinwagons geschoven. Foto: CargoBeamer
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Dossier

Twee belangrijke havens
van Vlaanderen zijn slechts
bereikbaar via de
Westerschelde, vandaar
dat het in dit dossier ook
gaat over de nieuwe
toegangspoort voor de
haven van Gent: de
zeesluis van Terneuzen.
Daarnaast besteden we
aandacht aan de lijnvaart
naar de Vlaamse havens.
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Antwerpen,
Zeebrugge of
Haven van
Vlaanderen
GERT VAN HARSKAMP

Het lijkt niet op te kunnen met Antwerpen. Maar zo goed
als in de beeldvorming doet die haven het helemaal niet.
En Zeebrugge verliest. Moeten rederijen zich opmaken voor
‘de haven Vlaanderen’?

R

ode loper voor MSC in Antwerpen, extra volume in Antwerpen, 2M kiest
voor Antwerpen, Antwerpen beste haven. Superlatieven schieten bijna tekort als het over de haven van Antwerpen gaat. Het lijkt erop dat rederijen
zich massaal op de Belgische havenstad storten. Het is
slechts een kwestie van tijd dat de haven van de Sinjorenstad Rotterdam voorbij streeft.
Dat beeld over de Antwerpse haven kan al snel opdoemen als we ons blindstaren op de berichtgeving die verschijnt over de Port of Antwerp. Vraag is of het beeld
klopt dat Antwerpen een grote winnaar lijkt in de concurrentiestrijd tussen de Europese havens. Of is dat
beeld juist zwaar overtrokken en blaast de haven hetzelfde deuntje mee als het altijd al meeblies?
‘Als ik naar de feiten kijk, dan zie ik de positie van Antwerpen ten opzichte van andere Europese havens nauwelijks veranderen’, zegt Dirk Visser, senior shipping
consultant van maritiem onderzoeks- en adviesbureau
Dynamar.
Natuurlijk, de cijfers liegen er niet om. De Antwerpse
haven heeft afgelopen jaar de hoeveelheid behandelde
goederen met 4,3% zien stijgen tot ruim 199 miljoen
ton, een absoluut record. Relatief gezien is die stijging
aanzienlijk beter dan bijvoorbeeld de 1% groei die Rotterdam heeft doorgemaakt, maar met een aandeel van
445 miljoen ton is het vrachtvolume van Rotterdam dan
ook veel groter.
Als het gaat om de containeroverslag van Antwerpen,

dan zien we dat de Vlaamse haven met een stijging van
4,7% tot 8,98 miljoen teu een prachtig jaar achter de rug
heeft. Concurrent Rotterdam heeft echter veel beter
gepresteerd, zowel procentueel als absoluut. De Maasstad heeft in 2014 12,3 miljoen containers afhandeld,
5,8% meer dan in 2013.

Overwinningsretoriek
Deze cijfers staan in schril contrast met de overwinningsretoriek die vaak doorklinkt in de berichtgeving
over de prestaties van verschillende havens, zegt onderzoeker Visser van Dynamar. ‘Het lijkt net of alle carriers op Antwerpen willen varen, maar als wij naar de
huidige situatie kijken, is er niets dat daarop wijst.’
Dynamar heeft het aantal calls van de grootste diepzeehavens in Europa van dit moment op een rijtje gezet.
Daaruit blijkt dat op de route tussen het Verre Oosten
en Europa de Belgische havenstad negen aanlopen per
week krijgt. Daarvan is er één dubbel, dus één Azië-Europa dienst doet Antwerpen twee keer aan. De haven is
op deze route één keer de eerste aanloop en vier keer
de laatste Europese call. Daarmee is Antwerpen op ’s
werelds belangrijkste diepzeeroute niet meer dan een
bescheiden middenmoter vergeleken met de zeven
overige grote havens en staat het mijlenver achter op
Rotterdam, dat maar liefst 24 aanlopen op de handelsroute tussen Azië en Europa ontvangt.
‘We hebben het hier dus echt over het aantal calls zoals
het op dit moment is’, benadrukt onderzoeker Visser
nog maar eens. ‘Ik zie daarin echt geen veranderingen
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Illustratie: Edward Ouwerkerk
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ten opzichte van hoe het in het verleden was.’
Op de veel kleinere trans-Atlantische route is Antwerpen met zestien aanlopen wel verreweg de grootste haven. ‘Dat is altijd zo geweest’, relativeert Visser. ‘En ook
hier zie ik niet echt een verandering. Geen verslechtering, maar ook geen verbetering.’
Als er al iets over de trans-Atlantische route valt te melden, dan is het helemaal niet positief. Chiquita verhuist
de op- en overslag van bananen van Antwerpen naar
Vlissingen. Voortaan meren de schepen van Great
White Fleet, de rederij van de bananenproducent, af bij
de Zeeuwse logistieke dienstverlener Kloosterboer.
Antwerpen verliest als grootste overslaghaven van bananen daarmee in één klap 20% van zijn bananenvolume, ofwel 170.000 ton.

Gebrek aan ﬂexibiliteit
De Antwerpse havenwethouder Marc Van Peel wijt het
vertrek aan gebrek aan ﬂexibiliteit in de haven. Chiquita
zelf hield het op de overname door de Braziliaanse
fruitsappenproducent Grupo Cutrale die al via de haven van Vlissingen het binnenland van Europa bediende.
Dat in de beeldvorming Antwerpen het gat met bijvoorbeeld Rotterdam heel geleidelijk aan het dichten is,
heeft volgens data-onderzoeker Visser maar één oorzaak. ‘MSC. Door MSC wordt heel veel naar buiten toe
gecommuniceerd. Antwerpen is namelijk de thuishaven van MSC. Antwerpen is MSC.’
Dat Antwerpen MSC voorlopig als thuishaven blijft

ontvangen, dat is een enorme opsteker. Door de 2M-alliantie van Maersk Line en MSC is de Vlaamse haven
niet alleen zeker van MSC, maar ook van Maersk Line.
‘Dat uit zich niet in meer calls, maar wel in grotere schepen’, zegt Dynamar-consultant Visser.
Zit Antwerpen dan helemaal geen andere haven dwars?
Ja, de buren in Zeebrugge hebben het erg moeilijk. Als

De positie van Antwerpen
ten opzichte van andere
Europese havens verandert
nauwelijks.
er voor Zeebrugge niet snel maatregelen gevonden worden, dan rest de Vlaamse kusthaven weinig anders dan
een kwijnend bestaan. Zeebrugge ontvangt op de trade
tussen het Verre Oosten en Europa nog drie aanlopen
per week. Op de trans-Atlantische route wordt de haven zelfs compleet voorbij gevaren. ‘Dat heeft alles te
maken met de slechte achterlandverbindingen van Zee-

brugge’, weet Visser. ‘Dan kun je wel een kusthaven zijn,
maar als je de vracht niet gemakkelijk het achterland in
krijgt, heb je daar niets aan.’
De rederijen Evergreen, Maersk en MSC geven andere
havens de voorkeur boven Zeebrugge. De Zeebrugse haventopman Joachim Coens heeft in de Belgische media
zelfs eerlijk toegegeven dat Zeebrugge zich langzamerhand afvraagt of de haven nog wel enig bestaansrecht
heeft. Coens vreest in 2015 nog eens 20 tot 30% van zijn
containertraﬁek te verliezen. Een fusie met Antwerpen
zou volgens hem een mogelijke oplossing kunnen zijn.
Daarin staat de havenbaas uit Zeebrugge overigens niet
alleen. Fernand Huts, bestuursvoorzitter van de Antwerpse logistieke dienstverlener Katoen Natie pleit ook
voor een fusie tussen Antwerpen en Zeebrugge. Volgens hem beconcurreren de Belgische havens elkaar te
veel en zouden zij veel beter de handen ineen kunnen
slaan. Eén haven Antwerpen en Zeebrugge is veel beter
in staat om een vuist te maken tegen Rotterdam, vindt
hij.
Ook de politiek begint zich langzaam te roeren en de
twee havens richting een samensmelting te duwen. Ben
Weyts, de Vlaamse minister van mobiliteit en openbare
werken, vindt ook dat de havens meer moeten samenwerken, maar een fusie hoeft voor hem niet. ‘Ik geloof
dat ook vertrouwen, verbinden en vooruitgaan in elkaars verlengde liggen’, zei hij op de nieuwjaarsreceptie
in de Antwerpse haven. ‘Maar moet dat resulteren in
een fusie? Nee, dat moet helemaal niet. Mijn haven is
Vlaanderen.’
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PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE | UPS: MANAGING THE
OMNICHANNEL RETURN PROCESS | MANUTAN
NEDERLAND | E-FULFILMENT WAREHOUSE OF THE
FUTURE | DPD: HOE BOUW JE EEN EUROPEES AFHAALNETWERK? | E-FULFILMENT IN DE TOEKOMST

| NT-MEMBER actiecode: EFF2015ABO
www.nieuwsbladtransport.nl/efulﬁlment

CONGRES
MARKETING
STRATEGIEËN
VOOR TRANSPORT
EN LOGISTIEK
Woensdag 18 maart 2015
Chassé Theater, Breda
KEY-VAARDIGHEDEN VOOR
B2B-MARKETEERS:

Voordelen
• Meer dan 30 jaar ervaring, +300 klanten:
transporteurs en expediteurs in de Benelux
en Frankrijk
• Van transportorder - planning - facturatie
tot en met de boekhouding.
• Directe link met Teleroute
• Geschikt voor elke type transport

T.: +32 (0)5 722 17 50
www.TAS-tms.com
info@TAS-tms.com

GERMAN-DUTCH

LOGISTICS
CONFERENCE

LEADGENERATIE EN VERKOPEN VIA INTERNET |
TEKSTSCHRIJVEN | E-MAILMARKETING |
METEN VAN SOCIAL MEDIA | WORD GEVONDEN
OP INTERNET: SEO | BASISVAARDIGHEDEN SALES

Duisburg, 5 March 2015
Mercatorhalle Duisburg
im CityPalais

| NT-MEMBER actiecode: CM2015ABO
www.nieuwsbladtransport.nl/congresmarketing

• Tot 25% tijdbesparing op administratieve
werkzaamheden
• Tot 80% minder verwerkingsfouten
• Tot 12% besparing op administratiekosten
• Een besparing van 5 tot 12% op de transport kosten
• Meer tijd voor uw klant

www.congresduisburg.nl

w w w. c o nt a r g o . ne t
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De crisis
voorbij

Met een overslagtotaal van 269 miljoen
ton lading hebben de Vlaamse havens
Antwerpen, Zeebrugge, Gent en Oostende
de crisis van 2008 vorig jaar eindelijk
verwerkt.
ROB MACKOR

D

e crisis leidde in 2009 tot een niet eerder geziene val van de totale hoeveelheid overgeslagen goederen in de vier
havens met 15%, ofwel veertig miljoen
ton, tot 229 miljoen ton. Het heeft de
havens vijf jaar gekost om dat verlies
weer in te lopen. Naast de groei van Antwerpen, dat
het afgelopen jaar een nieuw record van nog net geen
200 miljoen ton boekte, valt vooral het enorme verlies
van Oostende op.
De kusthaven raakte in die periode bijna 85% van zijn
overslag kwijt doordat ferryrederijen hun diensten
staakten onder invloed van de concurrentie van de Eurotunnel. Oostende raakte in 2013 zijn laatste ferrydienst kwijt, waardoor de overslag vorig jaar met nog
eens 20% daalde. Het resterende pakket, 1,4 miljoen
ton, bestaat vrijwel geheel uit droge bulk.

Zwavelrichtlijn
De West-Vlaamse haven probeert het verlies van de ferry-activiteiten te compenseren door de bakens te verzetten naar de energiesector, waaronder oﬀshoredienstverlening. De haven heeft de hoop nog niet
opgegeven om een nieuwe ferrydienst aan te trekken,
maar met de invoering van de zwavelrichtlijn is die kans
eerder af- dan toegenomen. Ferryrederijen moeten immers op duurdere brandstof gaan varen, wat een extra
concurrentienadeel is ten opzichte van de Eurotunnel.
De haven van Antwerpen viel van 2008 op 2009 terug
van 189 tot 157 miljoen ton, een daling van bijna 17%,
nog iets meer dan het gemiddelde voor de vier havens
dus. Maar de haven herstelde zich ook sneller dan gemiddeld met een groei van bijna 13% in 2010 tot 178 miljoen ton en bereikte een jaar later alweer bijna het oude
niveau met een verder herstel tot 187 miljoen ton.
De haven van Gent daarentegen heeft het recordniveau
van 27 miljoen ton overgeslagen goederen in en uit zeeschepen van 2008 nog altijd niet kunnen evenaren.

Eind vorig jaar stopte de teller net onder de 26 miljoen
ton, nog iets minder dan in 2013. Ook de Arteveldehaven kreeg in 2009 een zware klap te verwerken met een
daling van ruim 20% tot iets onder de 21 miljoen ton.
In de kusthaven Zeebrugge week de ontwikkeling sterk
af van de andere drie Vlaamse havens. Opmerkelijk genoeg wist de haven in het ‘annus horribilis’ 2009 nog
fors te groeien, van ongeveer 41 tot bijna 45 miljoen ton
en het jaar daarop wist ze daar nog eens zo’n vijf miljoen ton aan toe te voegen, om net onder de vijftig miljoen ton te eindigen.

Antwerpen is vooral
de afgelopen twee jaar
fors gegroeid.
Belangrijkste verklaringen daarvoor waren het op
stoom komen van de LNG-terminal en het feit dat containerlijnen in het diepst van de crisis kosten probeerden te besparen door kusthaven Zeebrugge aan te lopen
in plaats van de Schelde naar Antwerpen op te varen.
Sinds het topjaar 2010 is het tij echter gekeerd. De haven moest vorig jaar voor de derde keer op rij met een,
weliswaar geringe, daling genoegen nemen tot net onder de 43 miljoen ton.
Antwerpen daarentegen is vooral de afgelopen twee
jaar fors gegroeid met twee opeenvolgende overslagrecords. De Scheldehaven scoort vooral in de overslag
van containers en vloeibare lading als nafta, benzine en
gasolie. In de eerste categorie steeg het aantal overgeslagen twintigvoets eenheden, ofwel teu’s, met een klei-

De haven van
Oostende
raakte in 2013
zijn laatste
ferrydienst kwijt.
Foto: Wikipedia

ne 5% tot net onder ‘de kaap’ van negen miljoen teu. De
haven verwacht die grens dit jaar zeker te doorbreken.
In tonnen was de groei met een kleine 6% tot ruim 108
miljoen ton overigens nog iets sterker.
Aan de debetzijde stond een forse daling van het klassieke stukgoed, als bundels hout en staal en pallets met
fruit. Antwerpen is met bijna tien ton nog steeds een
belangrijke stukgoedhaven, maar zag de overslag daarvan vorig jaar met ruim 3% dalen. Havenbedrijf Antwerpen vindt dat vooral zorgelijk omdat deze sector goed
is voor bijna 40% van de directe werkgelegenheid van
de havenarbeiders. Opvallend genoeg liet in deze sector aartsrivaal Rotterdam juist een forse groei van 30%
tot zes miljoen ton zien.
Precies omgekeerd was de ontwikkeling in het vloeibare massagoed. Waar Rotterdam terrein verloor, boekte
Antwerpen winst dankzij nieuwe terminalcapaciteit.
Dat was vooral in 2013 goed te zien, toen de groei ruim
30% bedroeg. Vorig jaar wisten de Antwerpenaren daar
nog ruim 5% aan toe te voegen, waarmee de totale plas
aan vloeibare lading op bijna 63 miljoen ton uitkam.

Petrochemie
De verwachting is bovendien dat de Scheldehaven zijn
positie in de petrochemie de komende jaren verder kan
verstevigen, dankzij investeringsplannen van een aantal grote spelers. Zowel ExxonMobil als Total gaat zijn
bestaande raﬃnaderij moderniseren, de eerste voor
een miljard dollar, de tweede voor een miljard euro.
Topman Eddy Bruyninckx van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen liet enige tijd geleden in deze
krant optekenen binnenkort nog een investering in die
orde van grootte te kunnen aankondigen. Al met al lijken veel seinen op groen te staan voor de haven van
Antwerpen, een van de belangrijkste trekkers van de
Vlaamse economie. De vraag lijkt niet óf de ‘magische
grens’ van 200 miljoen overgeslagen tonnen dit jaar
wordt doorbroken, maar eerder met hoeveel.
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Polderen rond de

De Hedwigepolder. Het onder water zetten ervan is nog altijd geen uitgemaakte zaak. Foto: ANP

ROB MACKOR

De ondertekening door Nederland en Vlaanderen van een
verdrag over de nieuwe zeesluis in Terneuzen maakte weer eens
duidelijk hoezeer de Schelde beide partijen tot elkaar veroordeelt.

D
Van ketenregie tot social
media strategie
Hou je kennis op peil! Het nieuwe
adres voor vaktitels in transport en
logistiek: moevers.nl

e sfeer was uitstekend tijdens de feestelijke bijeenkomst in Terneuzen,
waar de ministers Melanie Schultz
namens Nederland en Ben Weyts namens Vlaanderen hun handtekening
onder het verdrag omtrent de zeesluis
zetten. Grote woorden als ‘van historisch belang’ werden niet geschuwd en partijen feliciteerden elkaar uitvoerig met de uitstekende samenwerking. Weyts onderstreepte dat met de aankondiging dat Vlaanderen
een procedure rond het Nederlandse hoofdpijndossier
Hedwigepolder (spreek uit Hedwiezje) heeft stopgezet.
Europees topambtenaar Desiree Oen verhoogde de
feestvreugde nog met haar uitspraak dat het verdrag
‘een schoolvoorbeeld van Europese grensoverschrijdende samenwerking’ is en ‘van vitaal belang voor de
Europese infrastructuur’. Die woorden moeten Schultz
en Weyts als muziek in de oren hebben geklonken. Het
betekent dat het project een goede kans maakt op een
royale bijdrage uit het Brusselse budget voor de ontwikkeling van Europese transportcorridors, de zogenoemde Connecting Europe Facility (CEF), die in de plaats
is gekomen van de Ten-T-fondsen.

Volgens minister Schultz is de sluis voor zowel Vlaanderen als voor Nederland van belang omdat de maritieme toegang van de havens van Gent en Terneuzen verbetert en de binnenvaart sneller kan worden
afgehandeld. ‘Bovendien worden met vergroting van de
totale capaciteit van het sluizencomplex de corridormogelijkheden richting Frankrijk verbeterd, wat de
economieën van Vlaanderen en Nederland ten goede
komt’, liet de Nederlandse minister optekenen.
Toch maakt de kostenverdeling duidelijk dat het project in de eerste plaats een Vlaams belang dient, meer
bepaald dat van de haven van Gent. Nederland betaalt
164 miljoen van de 920 miljoen euro die de sluis maximaal mag kosten, en zal bovendien optreden als opdrachtgever. De rest komt voor rekening van Vlaanderen, dat alles op alles zal zetten om een zo groot
mogelijke bijdrage uit het CEF-budget los te krijgen.
Uit schattingen van het Havenschap Gent valt op te maken dat gerekend wordt op een bijdrage tussen 130 en
292 miljoen euro. De haven zelf moet namelijk 15% van
de Vlaamse bijdrage na aftrek van de Europese steun
betalen en schat zijn bijdrage op 71 tot 95 miljoen. In
het eerste geval zou het totale Vlaamse deel 473 miljoen
euro bedragen, in het tweede 635.
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Schelde

as, opdracht gegeven alle juridische mogelijkheden te
benutten om die tegen te houden of op zijn minst te
vertragen. De laatste laat strijdlustig weten ‘alles uit de
kast te halen’. Zo overweegt hij een gang naar het Europees Hof van de rechten van de Mens om te kijken of de
procedures goed gevolgd zijn. Hij heeft tot 12 mei de tijd
om die procedure aanhangig te maken.
Los daarvan zal Nederland De Cloedt moeten onteigenen om de polder onder water te kunnen zetten. Ook
die procedure kan inclusief beroepsmogelijkheden wel
een paar jaar duren, is de verwachting van Mieras. Hij
sluit zelfs niet uit dat Nederland alsnog op zijn schreden terugkeert. ‘In Zeeland is totaal geen draagvlak
voor het project en het besluit is al twee keer teruggedraaid, dus waarom geen derde keer?’

De Cloedt haalt ‘alles uit de
kast’ om ontpoldering te
vertragen of te stoppen.
Dat de ontpoldering van de Hedwigepolder natuurcompensatie is voor de verdieping en verruiming van
de vaargeul in de Westerschelde is overigens een hardnekkig misverstand aan Nederlandse kant. Dat project
maakt namelijk deel uit van een veel breder pakket afspraken, die Nederland en Vlaanderen in 2005 overeen
kwamen. Die zijn er niet louter op gericht om de toegankelijkheid van Antwerpen (en Gent) te vergroten,
maar vooral om natuur in en om de Schelde te verbeteren en het gebied beter tegen overstromingen te beschermen.
Die zijn vastgelegd in het Verdrag Ontwikkelingsschets
2010 Schelde-estuarium, dat Nederland en Vlaanderen
in 2005 hebben ondertekend en dat in 2008 van kracht
is geworden. Daarin zijn weliswaar ook de afspraken gemaakt over de, inmiddels uitgevoerde, vergroting van
de diepgang van de Schelde-vaargeul tot 13,10 meter
(getij-onafhankelijk). Maar in de tekst staat expliciet
vermeld dat ‘het maatregelenpakket, met inbegrip van
verruiming van de vaargeul, wordt uitgevoerd zonder
over het geheel beschouwd schade toe te brengen aan
de te beschermen natuurwaarden’. Met andere woorden: daar is geen natuurcompensatie voor nodig. In datzelfde verdrag is overigens ook vastgelegd dat alle kosten voor de ontpoldering voor rekening van Vlaanderen
komen.

Weinig verrassend reageerde de haven ven Gent ‘uiterst
opgetogen over dit historische moment’. Voorzitter
Mathias De Clercq liet weten dat de nieuwe sluis cruciaal is om de haven verder te laten groeien, de internationale positie te versterken en nieuwe investeerders aan
te trekken. Bovendien komt volgens hem de realisering
van de sluis de samenwerking tussen het Havenbedrijf
Gent en Zeeland Seaports, beheerder van Terneuzen
en Vlissingen, ten goede.

Hedwigepolder
De Vlaamse minister van Openbare Werken Ben Weyts
maakte zoals gezegd van de gelegenheid gebruik om aan
te kondigen dat Vlaanderen de geschillenprocedure
over de ontpoldering van de inmiddels fameuze Hertogin Hedwigepolder heeft stopgezet. Die timing was niet
toevallig. Minister Schultz had de Vlamingen daar eind
vorig jaar al om gevraagd, nadat de Nederlandse Raad
van State alle bezwaren tegen het onder water zetten
van tafel had geveegd. De ondertekening van het sluisverdrag in Terneuzen was het ideale podium om de verbeterde Vlaams-Nederlandse betrekkingen eens stevig
in de verf te zetten.
Maar is de ontpoldering van de bijna drie vierkante kilometer grote polder daarmee een uitgemaakte zaak?
Niet als het aan Gery De Cloedt ligt. Deze Belg is niet
alleen aandeelhouder van de gelijknamige baggergroep,
maar ook de eigenaar van de polder. En hij is zeer gehecht aan zijn polder, die al vier generaties in de familie is en waarop hij onder andere polopaarden houdt.
Daarnaast bezit hij er een stuk of vijf boerderijen, die in
gebruik zijn door evenzovele pachters.
De Cloedt verzet zich met hand en tand tegen de ontpolderingsplannen en heeft zijn raadsman, Hans Mier-

Zigzagbeleid
Het is dan ook nauwelijks verwonderlijk dat Vlaanderen de buik vol kreeg van het Nederlandse zigzagbeleid
ten aanzien van de Hedwigepolder en de geschillenprocedure, die in het verdrag zelf is geregeld, in gang zette.
Overigens werd de zaak daarbij niet al te hoog opgespeeld. In het verdrag staat dat de zaak na zes maanden
onderhandelen aan een scheidsgerecht voorgelegd kan
worden. Die termijn was allang verstreken, want Vlaanderen had de procedure in mei 2012 al in gang gezet.
Volgens de woordvoerder van minister Weyts bleef de
mogelijkheid van arbitrage, die Nederland vrijwel zeker
zou verliezen, echter wel ‘als een zwaard van Damocles
boven de samenwerking hangen’.
Dat was niet voor niets, want niet ontpolderen zou
Vlaanderen ﬂink op kosten jagen. Om de doelstellingen
op het gebied van beveiliging tegen overstromingen en
natuurontwikkeling alsnog te halen, zouden de Vlamingen op zoek moeten naar alternatieve gebieden. Bovendien zouden ze een extra dijk moeten bouwen langs de
aangrenzende Prosperpolder op Belgisch grondgebied,
die samen met de Hedwigepolder onder water gezet
moet worden.
Vlaanderen is direct na het van kracht worden van het
verdrag aan de slag gegaan met die Prosperpolder. Het
grootste deel van de ringdijk, die het achterliggende gebied tegen overstromingen moet beschermen, ligt er al
en medio dit jaar is de dijk waarschijnlijk helemaal
klaar. Daarna hoeft eigenlijk alleen de dijk aan de kant
van de Schelde nog maar doorgestoken te worden.
Hoewel dat praktisch gesproken veel eerder kan, gaan
de Vlamingen ervan uit dat dat in 2019, over een jaar of
vier dus, gaat gebeuren. Voorwaarde is natuurlijk wel
dat ook het Hedwige-dossier tegen die tijd onder water
kan. In zowel Nederland als Vlaanderen zal het verzet
van de Belg De Cloedt tegen de Nederlandse ontpolderverplichting de komende jaren dan ook met grote belangstelling gevolgd worden.

BEDRIJFSNIEUWS

Agterberg Vleeswaren BV uit
Zwanenburg heeft een bijzondere
Iveco Daily aangeschaft. De
gesloten bestelwagen is voorzien
van een Konvekta Sol(C)ar
koelinstallatie. Deze elektrische
koeler wordt gevoed door
zonnepanelen op het dak van de
wagen. Het koelen gebeurt
hiermee dus 100% emissievrij.
Uiteraard is het voertuig gekeurd
volgens de HACCP-normen.
Tijdens de Transport & Logistics
Awards 2015 (de Oscars voor de
transportsector) heeft Gobo
Transport & Logistics uit Lanaken
een eervolle vermelding ontvangen van de Vlaamse Stichting
Verkeerskunde. De onderscheiding is aan de transportﬁrma
toegekend, omdat ze sinds de
lancering van Truck Veilig Charter
in 2012, ieder jaar het label
ondertekende voor zowel het
bedrijf, zijn chauffeurs als zijn
vaste onderaannemers. Het
bedrijf heeft veiligheidsopleidingen voor chauffeurs, de jaarlijkse
dode-hoekopleiding voor 500
schoolkinderen, een inrichting van
een tweede spiegelafstelplaats.
Ook zijn er drie instructeurs in
dienst, erkend door het ministerie
van Verkeer, die iedere zaterdag
opleidingen geven. Door al deze
maatregelen draagt Gobo ﬂink bij
aan de verkeersveiligheid.
NV Trafuco in Schelle is tijdens de

Transport & Logistics Awards
verkozen tot Transporteur van het
jaar 2015. Het bedrijf timmert al
ruim 45 jaar aan de weg. Met deze
award ziet Trafuco zich beloond
voor een eigenzinnige koers die
het bedrijf volgt. Trafuco levert
transport en logistieke diensten
in de Benelux, Duitsland en
Frankrijk. De groep behoort met
een transportomzet van 27,5
miljoen, 215 werknemers, 170
motorvoertuigen, 350 opleggers
en 4 barges tot de grotere
transportorganisaties van België.
Gitrans Sneltransport uit Breda

heeft de strenge TAPA TSR level 1
audit doorstaan, afgenomen door

Bureau Veritas. Sinds juni 2013
was Gitrans Sneltransport al in
het bezit van het TAPA TSR level 2
certiﬁcaat. Vanwege ontwikkelingen in de markt is de beveiligingslat nog hoger gelegd. Gitrans
Sneltransport heeft voor elk
formaat zending een voertuig
beschikbaar, van combo tot
(geconditioneerde) trailer.
Met de komst van de nieuwe
Volvo FH 420 Globetrotter is het

plaatje bij Mussche Transport
compleet. Het bedrijf heeft dan
de laatste vijf generaties Volvo’s in
het wagenpark. Het bedrijf voerde
reeds in 1928 de eerste transportactiviteiten uit. Inmiddels is de
vierde generatie aan het roer en
heeft het bedrijf uit Staphorst
zich gespecialiseerd in prefab
betonelementen voor onder meer
de woningbouw. Mussche heeft
een wagenpark van negen trucks
en een vloot van 25 opleggers.
Worktrans en Workbus Uitzendbureau openen op 4 maart hun
zevende vestiging in Nederland,
namelijk in Roosendaal. De Open
Dag op diezelfde datum staat in
het teken van veiligheid: in
samenwerking met OSC wordt
een actieve middag ‘spiegels
afstellen’ georganiseerd.
Van der Peijl Groep gaat een
nieuw centraal distributiecentrum openen in Middelburg. De
technische groothandel levert
producten voor luchttechniek,
aandrijftechniek en autotechniek.
De groep heeft elf vestigingen in
Zuid-Holland en Zeeland en levert
direct uit voorraad. Het nieuwe
geautomatiseerde magazijn zal
zorgen voor efﬁciency verbetering. Het miljoenenproject wordt

naar verwachting in de zomermaanden opgeleverd.
Lensveld Transport uit Vlaardingen heeft bij Nooteboom Trailers
tien nieuwe Teletrailers van het
type O-45-03V besteld. Deze order
is een vervolg op de vijftien
Teletrailers die in 2013 aan het
wagenpark werden toegevoegd.
Lensveld gebruikt de opleggers
veel voor het vervoer van grote
buizen. De enkel uitschuifbare
trailer is robuust, onderhoudsarm
en simpel te bedienen. Lensveld
maakt deel uit van het internationale LV Shipping & Transport.

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

16

De Praktijk

Moeder aller

Chinese
havens

Het was voor velen maar een nevengeschikte zin in alle ophef rond de plannen
van de Griekse regering, maar in China is men hevig ontstemd over het stopzetten van de privatisering van de haven van Piraeus. De Chinezen hebben inmiddels een aandeel van 67 procent in de Griekse haven en zouden graag een
nog groter aandeel verwerven.
Deze schermutselingen zouden ons bijna doen vergeten dat Hongkong min of
meer de moeder aller Chinese havens is, en tussen 1999 en 2002 de grootste
containerhaven van de wereld was. Op deze pagina’s een fotograﬁsche blik op
deze haven.
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@NTNL
Prachtig nieuws Overijssel/
Twente: 2 maart zal min
Schultz het akkoord over de
N35 tekenen. Op mijn
verjaardag ook nog! Einde
karrenspoor!
@HanTenBroeke
In 2013 vervoerden zeeschepen ca.120 mln containers
met lading met geschatte
waarde van meer dan $4
triljoen. @HavenRotterdam
Op @Fontys Hogeschool in
Venlo is de nieuwe minor
‘Customs Management’ als
keuzevak geopend.
http://bit.ly/1CcR9O1
@Douane
Niet voor watjes: werken op
een windpark op zee.
Filmpje van Siemens
http://t.co/75Cpf9V1Q5
@Vision23

Foto’s: Ries van Wendel de Joode
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ABN Amro: De binnenvaart
in vijf vragen http://abn.
com/1AuVGw1 #abnamro
#insights (met nog een paar
honderd vragen te gaan...)
@vaart
Wilt u kans maken op een
Transport en Logistiek
woordenboek? Kijk snel op
de facebookpagina van
MoeversNL
http://on.fb.me/1vq2FAs
@MoeversNL
Krachtpatser onderweg
naar windmolenpark http://
www.jutter.nl/krachtpatseronderweg-naar-windmolenpark/ @AYOP_Offshore
@zeehaven @eneco
@frisohuizinga

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

HTTP://
nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere:
‘Slimme’ containers voor
CMA CGM
Amerikaanse havens
vier dagen dicht
Weer grootste containerschip naar Rotterdam
CKYHE-alliantie past
vaarschema op NoordEuropa en Middellands
Zeegebied aan
Vloot Willi Betz Nederland
geveild
ACE wil hogere Maut voor
opknappen van bruggen

Meer nieuws kunt u
vinden op
nieuwsbladtransport.nl
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RAAD & RECHT
HT
DICK VAN SPRUNDEL, FISCAAL EXPERT
www.mazars.nl

Warehousing

– een vaste inrichting of niet?
Doet-ie ’t of doet-ie ’t niet is een spelprogramma dat vanaf 1988
bijna tien jaar op de Nederlandse televisie is geweest. Peter Jan
Rens ging bijvoorbeeld met willekeurige voorbijgangers samen
één dropveter eten (ieder een uiteinde). Een van de onderdelen
van het spelprogramma was dat een fragment halverwege werd
stopgezet. Vraag aan de kandidaten was dan, gaat deze persoon meedoen met Peter Jan Rens? Wordt de dropveter samen
genuttigd? ‘Doet-ie ’t of doet-ie ’t niet?’
Ook in de ﬁscaliteit dienen soortgelijke vragen regelmatig te
worden gesteld. Vormen de buitenlandse activiteiten een vaste
inrichting of niet? Waarom is dit relevant? Als een Nederlandse
ondernemer activiteiten gaat ontplooien in het buitenland,
worden de gemaakte winsten als hoofdregel in de Nederlandse
belastbare winst meegenomen. Het kan echter zijn dat de werkzaamheden in het buitenland aldaar als een vaste inrichting
worden gezien. Deze vaste inrichtingswinsten worden in het
buitenland veelal eveneens in de heﬃng betrokken. Er kan dan
dubbele belasting ontstaan. Een belastingverdrag kan soelaas
bieden. Zo’n verdrag is voornamelijk bedoeld om te voorkomen
dat bedrijven of burgers dubbel belasting betalen. Dit wordt bewerkstelligd door de heﬃngsrechten tussen Nederland en het
desbetreﬀende andere land te verdelen. Door belastingverdragen wordt dus twee keer heﬃng bij dezelfde belastingplichtige
beperkt en dubbele juridische belasting voorkomen. Wel moet
een ondernemer weten wanneer zijn buitenlandse activiteiten
tot een vaste inrichting leiden, zodat hij ervoor kan zorgen dat
aan bepaalde juridische en ﬁscale verplichtingen in het buitenland wordt voldaan.
Kort samengevat zijn drie vaste inrichtingsvormen te onderkennen; de fysieke, de temporele en de vaste vertegenwoordiger. De fysieke betreft een vaste bedrijfsinrichting – bijvoorbeeld een kantoor – door middel waarvan de werkzaamheden
van een onderneming geheel of gedeeltelijk worden uitgeoefend. Er kan dus al heel snel sprake zijn van een vaste inrichting. Bij de temporele variant wordt aangenomen dat een vaste
inrichting aanwezig is als de uitvoering van een bouwwerk of
bepaalde constructie- of montagewerkzaamheden langer dan
bijvoorbeeld zes of twaalf maanden duren.
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Duits-Deens tunnelp

FEHMARNBELT In Duitsland knaagt de twijfel nu de kosten hoger oplopen dan
FOLKERT NICOLAI

Dit jaar nog zou de bouw van de
Fehmarnbelttunnel, de vaste verbinding tussen het Duitse Puttgarden en het Deense Rødby,
moeten beginnen. Maar in Duitsland is weer grote twijfel over de
kosten om het weg- en spoorwegnet op de tunnel aan te sluiten. En
die Duitse twijfel maakt ook de
Denen onzeker.
De Duitse twijfel werd onlangs door
de parlementair staatssecretaris
Enak Ferlemann van het bondsverkeersministerie in Berlijn onder
woorden gebracht. Volgens hem is
planologisch nog lang niet alles
voorbereid. Om te beginnen wordt
de spooraantakking aan het tunneltracé in Noord-Duitsland fors duurder. Werd uitgegaan van een investering van maximaal 900 miljoen
euro, volgens Ferleman komt een
herziene berekening op ten minste
anderhalf miljard euro.
Dit komt doordat de planning van
het spoorgedeelte aan Duitse zijde
volledig zal moeten worden herzien. Het oorspronkelijke plan was
dat het spoor naar Puttgarden voorlopig enkelsporig zou blijven en alleen zou worden geëlektriﬁceerd.
Hiervoor werd gekozen omdat ervan werd uitgegaan dat het te verwachten treinverkeersaanbod de
aanleg van een tweede spoor niet
zou rechtvaardigen. Pas als dat wel
zo zou zijn, zou Duitsland voor ver-

dubbeling van het spoor zorgen en
wel binnen zeven jaar.
Tegen dit oorspronkelijke plan
werd bezwaar gemaakt door omwonenden, omdat de spoorlijn dwars
door een aantal dorpen voert en een
deel van het gebied bovendien een
geliefde vakantiestreek is. Mei vorig
jaar werd aan de protesten gehoor
gegeven. Er zou nu over een ander
tracé een dubbele, geëlektriﬁceerde
spoorbaan komen, ook geschikt
voor snellere goederentreinen. Berlijn vroeg Deutsche Bahn daarom te
onderzoeken of het technisch mogelijk was de snelheid van treinen
op het nieuw geplande tracé op te
voeren naar 200 kilometer. Maar
Deutsche Bahn is hiermee nog lang
niet gereed, stelde Ferlemann in
een brief aan de verkeerscommissie
van de Bondsdag vast.

Brug
Extra kosten zijn ook te verwachten
in Puttgarden op het Duitse eiland
Fehmarn, waar nu de veerboten
naar het Deense Lolland oversteken. Bij Puttgarden is een bestaande
brug, waarvan eerder werd aangenomen dat die gewoon zou kunnen
blijven liggen. Maar volgens Ferlemann heeft een recente studie uitgewezen dat, met het oog op het te
verwachten treinverkeer, het te veel
zou kosten om deze brug onder
handen te nemen. Dat geld zou er,
gezien de leeftijd van de brug, nooit
meer uitkomen. Kortom: er zou een
nieuwe verbinding naar Puttgarden

komen – een brug of een tunnel,
twee bruggen voor auto’s en treinen, dat was nog niet duidelijk. De
kosten daarvan worden geraamd op
250 tot 600 miljoen euro. In maart
denkt de Duitse regering te besluiten over de verdere planning.
Duitsland en Denemarken hebben
in 2008 een verdrag gesloten voor
de aanleg van de Fehmarnbelt-verbinding. Daarin werd vastgelegd dat
Denemarken alle kosten voor het
nieuwe kunstwerk voor zijn rekening zou nemen. Duitsland behoefde slechts de kosten te dragen van
de toevoerwegen en –spoorwegen
op Duits grondgebied. Denemarken
koos vervolgens niet voor een brug,
waarin eerdere plannen voorzagen,
maar voor een 17,6 kilometer lange
tunnel voor zowel auto’s als treinen. Daarvoor heeft het land vijf
miljard euro over. Oﬃcieel zou dit
jaar met baggerwerken worden begonnen om de tunnelelementen af
te zinken. Maar het Deense parlement, de Folketing, moet eerst de
bouwwetgeving daartoe nog goedkeuren, wat voor het komende voorjaar op de agenda staat.
Bij het debat daarover zullen zeker
ook de moeilijkheden die aan Duitse zijde nu opspelen, aan de orde
komen. Wat gaat Duitsland nu doen
met het spoor dat naar de tunnel
voert? Blijft dat enkelbaans, dan is
de kans aanzienlijk dat veel treinen
deze spoorlijn en dus het hele Fehmarnbelt-traject zullen mijden omdat er in Duitsland niet hard genoeg
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CONGRES DINALOG

19 T/M 22 MAART
De grootste indoor vakbeurs van
Scandinavië voor de transportbranche telt negen tentoonstellingshallen. Naast trucks zijn er trailers, kranen, renovatie, accessoires, service
en meer.
• transport-messen.dk

1 APRIL
De Topsector Logistiek organiseert
het congres ‘Mapping the Future of
Logistics’ waar de resultaten van
projecten worden gepresenteerd.
Met discussies en de nieuwste ontwikkelingen in de sector.
• dinalog.nl

Maar wanneer ontstaat er bij warehousing een vaste inrichting? Uiteraard hangt dit af van de soort warehousing – private,
public, automatic, klimaatgestuurd of een distributiecentrum.
Óf er een vaste inrichting ontstaat, hangt echter af van het land
waar de activiteiten plaatsvinden. Op grond van het OESOmodelverdrag – grofweg het standaard belastingverdrag voor
ontwikkelde westerse economieën – wordt er veelal geacht
geen vaste inrichting te zijn op het moment dat een onderneming eigen goederen online verkoopt en aﬂevert vanuit
een warehouse. Op grond van het VN-modelverdrag – het
standaardverdrag voor opkomende economieën – zou volgens enkele landen in dat geval juist wél een vaste inrichting
ontstaan. Hun standpunt is dat de aﬂevering van een goed door
het warehouse de verkopen vergemakkelijkt. Als er een vaste
inrichting is, is vervolgens de vraag: welke winst dient in dat
vaste inrichtingsland te worden gerapporteerd?
Kortom: ook bij warehousing kan de buitenlandse belastingdienst de stelling innemen dat er sprake is van een vaste inrichting: ‘Doet-ie ’t of doet-ie ’t niet?’

AGENDA
DUITS-NEDERLANDSE
LOGISTIEK CONFERENTIE
5 MAART
De tweede editie, georganiseerd
door Nieuwsblad Transport en DVZ.
Wat zijn de infrastructurele en logistieke uitdagingen van de toekomst?
Kom en discussieer mee.
• duisburg2015.nl

EUROPORT ISTANBUL
11 T/M 14 MAART
Toonaangevende maritieme
vakbeurs in Turkije. Het land heeft
veel werven en scheepseigenaren
en is door het Nederlandse
maritieme cluster verkozen tot
belangrijke maritieme ‘hotspot’.
• europort-istanbul.com

CONGRES MARKETING IN
TRANSPORT & LOGISTIEK
18 MAART
Het complete marketingbeleid
staat op het programma. De nadruk
ligt op het actief aan de slag gaan
met uw eigen beleid.
• nieuwsbladtransport.nl
/congresmarketing
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roject wankelt weer

Zoeken
wordt
vinden.

n geraamd
kan worden doorgereden. De route
via Jutland is dan voor een deel van
het treinverkeer aantrekkelijker. In
dat geval zouden de tunnelbouwers,
die de Fehmarnbelt-tunnel deels
met tolgeld willen ﬁnancieren, op
het project toeleggen.
Dat het project duurder wordt dan
was geraamd, staat ook zonder extra spooraanleg in Duitsland haast
wel vast. Femern, het bureau dat de
planning van de tunnel verzorgt,
moest eind vorig jaar vaststellen dat

ﬁng, niet in 39 jaar worden terugverdiend, zoals aanvankelijk werd aangenomen, maar al in 32 tot 37 jaar.
Tot dusver gold de instemming van
de Folketing met het reuzenproject
als zeker. Denemarken heeft groot
belang bij de tunnel, evenals Zweden, omdat daarmee de kortste vaste verbinding wordt gerealiseerd
tussen Scandinavië en het hart van
West-Europa. De Fehmarnbelttunnel is het sluitstuk in die verbinding,
waarin de Sontbrug tussen Malmö

Het tunnelproject staat op een solide
fundament. De bouw kan beginnen.
de kosten sinds 2008 alleen al door
de prijsontwikkeling met meer dan
een half miljard euro zijn opgelopen
tot in totaal 6,2 miljard euro. Zonder inﬂatie, zo benadrukte het bureau, zou er overigens geen kostenstijging zijn geweest.

In 2022 klaar
Het project ‘staat op een solide fundament’, meende directeur Claus
Baunkjær. Wat hem betrof kon de
bouw ‘gewoon’ beginnen en in 2022
klaar zijn. De kosten van de tunnel
met toebehoren zouden zelfs, als
gebruik werd gemaakt van tolhef-

en Kopenhagen, in 2000 geopend,
een andere belangrijke schakel is.
Dat al zo lang wordt gepraat over de
Fehmarnbelttunnel – langer dan feitelijk nodig zou zijn geweest – komt
door grote weerstanden ertegen in
Duitsland. Omwonenden vrezen
overlast door een sterke verkeersgroei. De milieubeweging is uiterst
kritisch omdat het tracé door een
zeer kwetsbaar gedeelte van de
Oostzee loopt. De grote verkeersaanwas waar in het noorden van het
land voor wordt gevreesd, wordt
door andere tegenstanders juist in
twijfel getrokken. Die denken voor-

al dat het verkeersaanbod gaat tegenvallen, zodat het zonde zou zijn
zovele miljarden in de Fehmarnbelttunnel met toebehoren te investeren. Ze kregen het Deutsches Institut für Wirtschaftforschung
(DIW) onlangs aan hun zijde.
Het DIW stelde een rapport op
waarin onder meer de verwachte
verkeerstoename in twijfel werd getrokken. De kosten-batenanalyse
zou misschien nog eens over moeten. Het verkeersaanbod kon alleen
al tegenvallen door de blijvende
aanwezigheid van Scandlines, dat
de veerdienst over de Fehmarnbelt
uitvoert. Deze Deens-Duitse reder
zou kunnen besluiten zijn nu gepeperde tarieven neerwaarts aan te
passen, waardoor de tunnel voor de
gebruikers duurder zou uitpakken
dan de ferry. Dit zou heel wat vakantiereizigers ertoe kunnen brengen
toch maar de veerboot te nemen.
Met dit rapport is ook regeringspartij SPD aan de haal gegaan. Die stelt
dat sinds het verdrag in 2008 zoveel
aannames van toen door feiten zijn
achterhaald, dat Duitsland en Denemarken in samenspraak de elementen van hun verdrag nog eens kritisch tegen het licht moeten houden.
Deze opvatting zal ook de Deense
parlementariërs, die zich eerdaags
over het project buigen, bezighouden. Wat te doen als Duitsland niet
of onvolledig meewerkt? Gewoon
doorgaan? Of weer nieuw feitenonderzoek? Dat laatste, en dus nieuw
uitstel, is allerminst denkbeeldig.

Op zoek naar personeel in vervoer, warehousing, export, offshore,
ﬁnance 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.
Uw selectie begint op

PERSONALIA
Scheepvaartondernemer Jacob
Stolt-Nielsen van de gelijknamige
tankerrederij is op zondag 15
februari overleden. Hij is 83 jaar
geworden. Stolt-Nielsen heeft in
zijn lange maritieme carrière een
ﬂink aantal ondernemingen
opgericht waarvan Stolt Tankers
de bekendste is. Deze rederij geldt
als de grootste speler in de
producttankermarkt. Stolt-Nielsen
wordt in de industrie gezien als
pionier die de internationale
handel in vloeibare chemicaliën
moderniseerde.
Peter Sierat verlaat Transport en
Logistiek Nederland (TLN) als
algemeen directeur. Hij heeft die
functie zes jaar uitgeoefend in
een bewogen periode, waarin
onder meer twee fusies werden
aangegaan. Sierat (58) loodste
eerst de wegvervoertak van
Koninklijk Nederlands Vervoer
binnen de TLN-organisatie en
vervolgens de expediteursvereniging Fenex, die nu een deelmarkt
van TLN vormt. Sierat heeft er
twintig jaar TLN opzitten. Voor hij
directeur werd was hij onder meer
bestuurslid en penningmeester
van de organisatie. Sierat was ook
oprichter van de deelmarkten
Maritiem Containervervoer en
Tank- en Silotransport. Sierat blijft
nog tot eind maart op zijn post als
algemeen directeur. Daarna gaat
hij ‘een andere invulling’ aan zijn
carrière geven.
Minister Melanie Schultz van
Haegen (Infrastructuur en Milieu)

Illustratie: Femern A/S

gaat de Wereldbank adviseren
over de wereldwijde aanpak van
waterproblemen. Ze is benoemd
tot voorzitter van de adviesraad
die zich hiermee bezighoudt.
Schultz ziet het als haar missie
om te pleiten voor een preventieve aanpak van watervraagstukken.
Oud-topmanager Peter Scholten
van Martinair Cargo is de nieuwe
baas geworden van de expeditiegroep Fast Logistics Solutions (FLS)
met hoofdzetel in Dubai. Scholten,
die eind vorig jaar zijn vertrek
bekendmaakte als commercieel
vrachtdirecteur van Saudia Cargo,
had al aangekondigd dat hij
waarschijnlijk de overstap zou
maken naar de expeditie. Daar
liggen ook zijn wortels. Scholten
was ooit directeur van Road Air
Flora op Schiphol. De laatste
negentien jaar heeft hij echter
gewerkt voor hoofdzakelijk
Martinair Cargo in Afrika, Azië en
de VS.
Willem de Vries wordt per 1 maart
de nieuwe directeur van Sectorinstituut Transport en Logistiek. Hij
volgt daarmee interim-directeur
Ineke Strijp op. De Vries heeft een
rijke ervaring in de sector
transport en logistiek, jarenlang
als directeur van Randstad
Transport/GPd Wegvervoer.
Sectorinstituut Transport en
Logistiek is in opdracht van SOOB
recent voortgekomen uit een fusie
van VTL, Gezond Transport en
Fuwa Wegvervoer.
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Kattenre(d)der
DIERENLIEFDE Scheepstouw helpt katten uit de gracht

Ode aan Barbara
De bevrijding is nabij. Volgende week wordt in Delft het
nieuwe, ondergrondse spoor geopend en komt voor de forens
tussen de Prinsenstad en Rotterdam een einde aan jaren van
alteraties en ander ongemak in en om twee macrobouwputten.
Men treint niet langer tussen ruïnes, maar tussen gerieﬂijke
scheppingen die, zie het nieuwe Rotterdam CS, er best mogen
wezen. En, o ja, in het Delftse spoorgebied zijn bewoners
eindelijk af van het bovengrondse spoorverkeer, waaronder
treinen met grofstoﬀelijke lading uit de Rotterdamse haven,
dat decennialang hoog op de spoorbrug vlak langs de oude binnenstad denderde.
Het begin van de ellende, in Delft, was de voetgangersbrug, die
voor de komende jaren het reizend publiek over de bestaande
drie sporen heen moest helpen. Eigenlijk moest men dit zelf
doen, want de zes lange trappen omhoog en weer naar beneden
waren niet elektrisch, zodat men zichzelf in weer en wind over
de perrons heen moest helpen. Ook werden de opstelplaatsen
voor taxi’s en bussen en de halte van de tram radicaal gewijzigd, waardoor looproutes telkens veranderden en vooral veel
langer en kronkeliger werden.
Intussen, diep onder de grond, begonnen de tunnelboren met
hun mollenwerk. Anders dan in Zwitserland, waar ‘Mineuren’
jarenlang hun graafmachines door hard gesteente moesten
leiden om de Lötschberg- en de Gotthard-basistunnels aan
te leggen, zogen de boren in Delft zich door de even hard terugzuigende klei van de Hollandse polder. Tunnelboormachines
dragen overigens altijd een meisjesnaam. De schutspatrones
van het tunnelboorvak, ook zo’n weetje, is Sinte Barbara.
En kijk: laat in Delft de Barbarasteeg al sinds eeuwen, weliswaar tijdens de Beeldenstorm van heiligenbeelden beroofd,
van het station naar de binnenstad voeren. Het station, dit ten
overvloede, bestond in die late Middeleeuwen nog niet. Dat
moest eind negentiende eeuw worden gebouwd, evenals het
spoor tussen Den Haag en Rotterdam, dat toen gelijkvloers
door de weilanden rondom Delft werd aangelegd.
De bevrijding is in zicht. Het spoor zit er in Delft nu onder, terwijl op de begane grond de normaliteit het heft weer langzaam
in handen neemt. Nu moet alles het daar beneden nog doen, en
dat is de verantwoordelijkheid van NS en ProRail. Maar daarover gaan we nog genoeg lezen.

QUOTE VAN
N DE
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Ik wil graag
g zien
dat de combinatie
mbinatie
van Air France
nce en
KLM de problemen
oblemen
oplost.
Minister Henk Kamp,
Economische Zaken, op NU.nl

Niet op kantoor?
Lees NT online.
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Scheepstouw krijgt in Gouda een tweede leven. En de katten daardoor ook. Foto: DFDS Logistics

MELS DEES

Katten kunnen zwemmen, maar
als ze niet uit de sloot of gracht
kunnen klimmen, sterven ze door
uitputting. DFDS schiet te hulp.
Dierenactivisten riepen afgelopen
week op tot het verdoofd doden van
vis. Wakker Dier protesteert in radiospotjes tegen kiloknallers van
varkensvlees in supermarkten. Ook
op kleinere schaal is er aandacht
voor dierenleed: stichting Kat uit de
gracht wil poezen een verdrinkingsdood besparen en gebruikt daar onder meer scheepstouw voor.
Elke kattenliefhebber weet dat de
beesten slechts in naam negen levens hebben. Trouwe woonkamertijgers sterven bijvoorbeeld onder
de wielen van voortrazend verkeer,

maar ook doordat ze in een gracht
of sloot vallen. Als de kademuren te
steil zijn om te beklimmen, dan verdrinkt de kat.
Een aantal inwoners van het waterrijke Gouda richtte daarom ‘Kat uit
de gracht’ op. Op locaties die gevaarlijk zijn voor de snorrende viervoeter zijn inmiddels aanpassingen
gedaan die de kans op overleven
vergroten. Denk aan ‘drijvende
tuintjes’ waarnaar een kat kan uitwijken tot hij of zij door een behulpzame voorbijganger wordt opgetild.
Innovatiever is het ophangen van
touwen langs de walkant, als lifeline
voor poezen dus. (En wellicht ook
voor beschonken personen die onvrijwillig te water geraken.) In Gouda zijn de maatregelen succesvol;
steeds vaker weten katten zichzelf
uit het koude water te redden. Ook

in steden als Delft en Alkmaar ontstaan Kat-uit-de-gracht-acties. Om
het reddende werk te kunnen doen
leunen die actiegroepen zwaar op
de inbreng van sponsoren. DFDS
Seaways en DFDS Logistics ondersteunen het initiatief door het doneren van scheepstouw.
Nadat eerder al 500 meter touw geschonken was, kreeg de Alkmaarse
afdeling van Kat uit de Gracht vorige week 700 meter. Het scheepstouw is afkomstig van het schip
‘Finlandia Seaways’, dat tussen Zeebrugge en Scholand vaart. Een
vrachtwagen van DFDS Logistics leverde het touw in Alkmaar af.
Naar verluidt zijn ook eigenaren
van pleziervaartuigen blij met de
kattentouwen; ze beschermen hun
bootje bij botsingen tegen de kademuur.
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Meer vracht Twente Airport
Het vrachtverkeer op Twente Airport steeg in
1994 met 70% naar 5100 ton luchtvracht. In 1993
behandelde de luchthaven nog 3000 ton. In het
afgelopen jaar werd daarnaast voor het eerst in
het bestaan van de luchthaven ook bijna 800 ton
in- en uitgevlogen. Het ging hier om een twintigtal vrachtvluchten op Oost-Europa, aldus directeur D. Zinkweg van Twente Airport.
Voor 1995 verwacht hij een verdubbeling van het
aantal vrachtvluchten. Bij het totale vrachtaanbod
voor 1995 wordt gemikt op 6500 ton. ‘Daarmee
lijkt de rol van Twente Airport als vrachtknooppunt voor Oost-Nederland te worden bevestigd’,
aldus Zinkweg.
‘We sluiten 1994 af met een kleine plus van 15.000
tot 20.000 gulden. De luchthaven kost dus niets. In
tegenstelling tot andere regionale luchthavens,
waar nog wel veel overheidsgeld naar toe gaat, doen
wij het niet slecht.’

