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‘Pas op voor onze buren’
CONCURRENTIEPOSITIE Buck vreest vooral ‘eenzijdig’ debat tax ruling en rivalen ‘om de hoek’

KORT
Antwerpse haven
bewaakt met drones
SECURITY
België bewaakt de haven van
Antwerpen onder meer met drones. Dat heeft minister van Defensie Steven Vandeput zondag
onthuld tijdens het tv-programma De Zevende Dag op Eén. Hij
vertelde dat de beveiliging van
strategische locaties in het land
tijdens het verhoogd dreigingsniveau erg veel vraagt van het
militaire apparaat. Vandeput
heeft daarom de defensiestaf
opgedragen te zoeken naar een
zo efﬁciënt mogelijke werkwijze
om mankracht te sparen.

JOHN VERSLEIJEN

De concurrentiepositie van Nederland als distributieland noemt
directeur Rene Buck van het gelijknamige Nijmeegse logistiek
onderzoeksbureau ‘grosso modo
goed’, maar toch ziet hij gevaren
‘om de hoek’.
‘We moeten waakzaam blijven op
onze unieke logistieke positie in de
wereld’, legt de onderzoeker uit in
een toelichting op zijn eerdere presentatie tijdens een bijeenkomst
van Nederland Distributieland over
de concurrentiepositie van ons land
in de wereld op logistiek gebied.
Een beetje een donderspeech, want
Buck vreest dat de Nederlandse politiek onder druk van de belastingontduiking die door de recent gepubliceerde Panama Papers aan het
licht is gekomen, nu ook gaat kijken
naar het legaal en legitiem ﬁscaal regime dat jaren geleden rond de talrijke internationale distributiecentra in Nederland is gevlochten.
‘Dat heeft niets te maken met belastingontduiking of lege brievenbusﬁrma’s’, legt hij uit. ‘We moeten vreselijk voorzichtig zijn. Een eenzijdig
debat over de belastingvoordelen
die grote buitenlandse bedrijven
hier genieten, kan de logistieke positie van Nederland schaden in de
wereld’, waarschuwt hij. ‘Nederland
biedt voor veel bedrijven die hier
een distributiecentrum voor de Europese markt hebben neergezet, de
mogelijkheid tot volkomen legale,
meerjarige belastingafspraken. We
moeten niet de fout begaan die tax
rulings te verwarren met ﬁscale
routes, die tot doel hebben belastingen te ontduiken. Als we het kind
met het badwater weggooien dan
kost dat banen en leidt dat tot afnemende investeringen in de logistieke en vastgoedsector.’
Een andere zorg voor Buck is dat de
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Binnenvaart: meer
gevaarlijke stoffen

Rene Buck: ‘Nederlandse inspectiekosten zijn in zes van zeven gevallen lager in België. Dat kan natuurlijk niet.’ Foto: ANP/Dijkstra

sector en de politiek veel te veel oog
hebben voor de bedreigingen voor
Rotterdam en Schiphol aan de rand
van Europese Unie zoals de zeehavens van Constanza en Piraeus en
daarbuiten zoals de luchthaven van
Dubai en de Midden-Oosten carri-

Even gas geven bij Venlo en je bent
er.’ Hetzelfde ziet hij gebeuren in
Antwerpen. ‘Als je kijkt naar het
containervervoer tussen de oostkust van de VS en Europa dan groeide Antwerpen in 2015 sterk met bijna 20.000 teu naar 258.000 teu,

We moeten er voor waken het kind
met het badwater weg te gooien.
ers. Ik denk dat we voor de werkelijke bedreigingen veel dichter bij
huis moeten kijken, stelt hij. ‘Kijk
naar wat er bij Mönchengladbach
net over de grens bij Limburg aan
logistiek vastgoed wordt gebouwd.

terwijl de Rotterdamse zeehaven
dat volume verloor en op 211.00 teu
uitkwam. Dat baart mij veel meer
zorgen dan de ontwikkeling in bijvoorbeeld het Griekse Piraeus.’
Buck vindt verder dat Nederland in-

ternationaal te veel klaagt over de
oneerlijke concurrentieverhoudingen in Europa. ‘Je moet oppassen
hel en verdoemenis te roepen over
de overheidssteun die de Duitse en
Vlaamse havens ontvangen, maar
het in een breder perspectief zien.
In het buitenland vinden ze dat
onze tax rulings neigen naar belastingontduiking en zien ze de Betuweroute als staatssteun of klagen ze
er over dat Schiphol en KLM vier
handen op één buik zijn.’
Volgens de onderzoeker moet de
discussie rond vermeende staatsteun in de EU op feiten worden gewonnen. ‘Wij hebben zelf onderzoek gedaan naar de inspectiekosten
in België en Nederland en dan blijkt
die in zes van de zeven gevallen aanzienlijk lager te liggen bij onze zuiderburen. Soms is het verschil meer
dan 100%. Dat kan natuurlijk niet.’

TANKERS
Binnenvaartschepen vervoeren
steeds vaker gevaarlijke stoffen.
In 2014 waren binnenvaartschippers goed voor het transport van
224 miljoen ton brandbare, explosieve of giftige substanties.
Dat betekent een toename van
11% in tien jaar tijd. Volgens het
Centraal Bureau voor de Statistiek wordt ruim 40% van de gevaarlijke stoffen over water vervoerd. In 2005 was het aandeel
binnenvaart nog 31%.

Berging ‘Flinterstar’
kan beginnen
SCHEEPVAART
De berging van het voor de Belgische kust gezonken Nederlandse vrachtschip ‘Flinterstar’
kan beginnen; het bergingscontract is getekend. De Nederlandse reder Flinter zal, zoals door

SAMENWERKING

Onderwijs en bedrijfsleven in servicelogistiek
EDO BEERDA

Haven- en transportbedrijven besteden service en onderhoud
steeds vaker uit of ze poolen, om
er minder geld en tijd aan kwijt te
zijn. Reden voor Hogeschool Rotterdam om samen met bedrijven
in de regio HBO-studenten te
gaan klaarstomen voor deze servitization trend.
RDM Centre of Expertise (CoE), de
innovatiemotor van Hogeschool
Rotterdam, zoekt in Rotterdam en
omgeving naar interessante mogelijkheden voor proefprojecten. ‘Uitdagende projecten bieden mooie
ontwikkelingsmogelijkheden voor
studenten, vergroten kennis voor
bedrijven en onderwijs en bieden
bedrijven de kans talenten te spotten’, vertelt coördinator servicelogistiek Jasper de Graaf. Namens

RDM CoE en TKI Dinalog werkt hij
aan de verbinding van onderwijs en
bedrijfsleven op het gebied van servicelogistiek. Dat gebeurt onder de
werknaam Community of Practice
(CoP) Logistiek.
Binnen de Topsector Logistiek is
servicelogistiek aangewezen als één
van de ‘roadmaps’ naar een meer innovatieve sector. Daarbij gaat het
om allerlei manieren van slimmer
omgaan met serviceverlening. Pooling bijvoorbeeld, door gezamenlijk
aanpakken van onderhoud en lifecycle management.

Voorraad onderdelen
Service kan gedurende de hele levenscyclus van een product of machine worden uitbesteed. Voor containerterminals kan dat betekenen
dat ze geen enorme berg reserveonderdelen op voorraad hoeven te
hebben voor een containerkraan.

De serviceprovider is er verantwoordelijk voor dat de kraan blijft
draaien.
Uitbesteding van diensten is niet alleen interessant voor bedrijven in de
haven en de logistiek. De service-industrie zelf wordt door deze ontwikkeling ook steeds belangrijker en innovatiever. Want het belang van een
vlekkeloze dienstverlening stimuleert de ontwikkeling van duurzame
en slimme systemen, die bijvoorbeeld vroegtijdig melden dat een onderdeel aan vervanging toe is.
De eerste bijeenkomst van de CoP
Logistiek rond het thema servicelogistiek vond plaats met vertegenwoordigers van Rotterdam Mainport University en de industrie.
Volgende sessies moeten leiden tot
ontwikkeling van innovatieprojecten waarin onderzoekers en studenten samen met bedrijven slimme
oplossingen gaan bedenken.

een rechter werd bevolen, instaan voor de berging en de kosten. De rederij en de Belgische
overheid steggelden lange tijd
over wie moest opdraaien voor
de kosten van de berging. De
‘Flinterstar’ zonk op 6 oktober.

Verkoop bedrijfswagens
trekt verder aan
WEGVERVOER
De verkoop van nieuwe bedrijfswagens in de Europese Unie is in
maart verder aangetrokken. Volgens brancheorganisatie ACEA is
het de vijftiende maand op rij
dat de verkopen stijgen. In totaal
werden vorige maand in Europa
ruim 242.000 nieuwe bedrijfswagens geregistreerd. Dat betekende een stijging van 8% ten
opzichte van een jaar eerder. Nederland was goed voor een toename van 26,5%.

