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De logistieke en verladende sector kan zich opmaken voor 
een zware tijd door de sancties op Rusland. De grote rederijen 
varen niet meer op de Russische havensteden, luchtvracht 
kan niet meer door het Russische luchtruim en het is maar de 
vraag hoe lang de Nieuwe Zijderoute per spoor door Belarus 
en Rusland van en naar China blijft functioneren. Daar komt 
nog eens bij dat de energieprijzen de komende weken alleen 
maar verder door het dak schieten. En diverse multinationals 
hebben aangekondigd zich volledig terug te trekken uit het 
land van Poetin.

Het is een zware prijs die de economie zal betalen voor het 
sanctiebeleid. Toch merk je in gesprekken met verladers dat 
ze het er zeker voor over hebben. ‘Waarom zouden we zaken 
willen doen met een land dat een oorlog begint in een buur-
land zonder enige begrijpelijke aanleiding’, is een veelgehoorde 
reactie. Daar willen ze niet mee geassocieerd worden en ze 
voelen het als hun maatschappelijke plicht om de druk op 
 Poetin verder op te voeren. 

Daarin hebben ze natuurlijk wel een punt. Er zijn wel eens eco-
nomische sancties voor minder zware vergrijpen opgelegd. Als 
je bij zo’n militaire inval al niets zou ondernemen als westers 
welvarend land, kun je je afvragen wanneer wél, ook al doen 
sancties aan beide kanten nog zoveel pijn.

Nu is er niet alleen de continue dreiging van militaire escalatie 
tussen Rusland en de NAVO, ook zal de energievoorziening 
in Europa de komende tijd zwaar op de proef worden gesteld. 
En de aanvoer van diverse grondstoffen zal verstoord worden. 
Het is de vraag of we daar klaar voor zijn. Ook hiervoor zal de 
industrie waarschijnlijk een zware prijs moeten betalen, door 
bijvoorbeeld productie af te schalen of zelfs helemaal te stop-
pen. Daar zal ook de logistieke sector veel last van krijgen. 

Het speelt bij sommige bedrijven ook mee, dat ze niet het 
risico willen nemen dat ze misschien het sanctiebeleid per 
ongeluk overtreden. Daarom doen ze maar even geen zaken 
meer met Russische partijen. Ze mogen van de overheid echter 
verwachten dat er duidelijkheid wordt gegeven over welke 
acties en partijen nu precies onder de EU-sancties vallen. Want 
er heerst op dit gebied grote onduidelijkheid, veel bedrijven 
weten niet waar ze aan toe zijn. Dat maakt het moeilijk om 
erop in te spelen en leidt alleen maar tot extra schade. Als je 
schade oploopt door maatschappelijke betrokkenheid of door 
duidelijk afgekondigde sancties, is dat makkelijker te accepte-
ren dan wanneer die schade een gevolg is van een keuze door 
een gebrek aan informatie.

Het valt te prijzen dat veel vooraanstaande bedrijven zelf al het 
besluit hebben genomen om helemaal geen zaken meer te doen 
in of met Rusland, ook multinationals die er zelf grote belan-
gen hebben. Want zo’n militaire operatie op Europees grond-
gebied kan niet onbestraft blijven. En sancties zijn vooralsnog 
het enige wapen dat ingezet kan worden om verdere militaire 
escalatie te voorkomen.

Zware tijden

‘Je kunt nog steeds zaken 
doen met Russian Railways’

INTERVIEW  Sebastiaan Bennink, sanctieadvocaat

BART PALS

  
De EU heeft zware sancties tegen 
Rusland ingesteld als reactie op 
de militaire aanval op Oekraïne. 
Welke gevolgen heeft dit voor het 
goederenvervoer per spoor op de 
Nieuwe Zijderoute, dat groten
deels door Belarus en Rusland 
loopt? Daarover spreken we met 
Sebastiaan Bennink, sanctie
advocaat bij BenninkAmar.

Russian Railways staat ook op de 
sanctielijst. Wat betekent dat?
Het spoorbedrijf valt niet volledig 
onder de sancties, het is vooral een 
financiële beperking. Daardoor 
hebben ze beperkte toegang tot de 
financiële markten en kun je bij-
voorbeeld niet meer in hun aande-
len handelen. Er is geen sprake van 
een volledige bevriezing van activa. 
Daardoor is het vooralsnog moge-
lijk zaken te doen met Russian Rail-
ways.

Maar betalingen via Swift zijn 
toch geblokkeerd?
Dat moet wel even genuanceerd 
worden. Het blokkeren van Swift 
geldt alleen voor een beperkt aantal 
banken die al onder een asset freeze 
vielen. Dus er zijn nog andere ban-
ken beschikbaar die Russian Rail-
ways of andere partijen kunnen ge-
bruiken. De huidige schatting is dat 
70% van de Russische banken ge-
troffen wordt, al is de definitieve 
lijst nog niet openbaar gemaakt. 
Dus het is nog onzeker of dit het ge-
val blijft. De situatie is namelijk erg 
veranderlijk, daardoor kan het mor-
gen alweer anders zijn. Maar voor-
alsnog kun je nog gewoon treinen 
via Rusland laten rijden en daarvoor 
betalen, als je maar rekening houdt 
met de al wel geldende beperkin-
gen. Je moet dus wel de actuele si-
tuatie in de gaten blijven houden. 

Hoe snel kan het veranderen?
Dagelijks. In de laatste 72 uur is de 
lijst met gesanctioneerde personen 
en entiteiten gegroeid naar zo’n 654 
Russen en 52 Russische bedrijven. 
Als zij overwegende belangen of 
zeggenschap hebben in bedrijven 
waar je zaken mee wilt doen, dan 
kan het zijn dat het bedrijf wel on-

der de sancties valt. Dus het is be-
langrijk daar naar te kijken. Zo valt 
de ceo van Rosneft onder de sanc-
ties, daar mag je geen zaken meer 
mee doen. Maar zover ik weet is dat 
bij Russian Railways nog niet het ge-
val. De havenautoriteit van Sebasto-
pol op de Krim valt bijvoorbeeld wel 
onder de volledige asset freeze. Als 
je hen havengelden betaalt, ben je 
formeel wel in overtreding. 

Hoe kun je dat controleren?
Er zijn openbare lijsten beschik-
baar, bijvoorbeeld vanuit de Euro-
pese Unie. Maar die worden dage-
lijks bijgewerkt, dus zorg wel dat je 
dan over de meest recente lijst be-
schikt. Ook de Verenigde Staten 
hebben een eigen lijst die je kunt 
controleren. Het is moeilijk om al-
les bij te houden, maar wel belang-
rijk om compliant te blijven.

Kun je de sancties omzeilen door 
alternatieve routes te gebruiken?
Nee, het is verboden om sancties te 
omzeilen. Dat betekent dat als je ei-
genlijk zou kunnen weten dat een 
transport naar Rusland niet zou 
mogen volgens het huidige sanctie-
regime en je probeert een alterna-
tief te vinden, dat dit dan ook verbo-
den is. 

China heeft de sancties niet overge-
nomen. Kun je dan nog wel via Chi-
nese bedrijven zaken doen, ook als 
zij gebruik maken van Russische 
partijen die op de sanctielijst staan?
Als je een bedrijf runt, word je ge-

acht de regels te kennen en te weten 
met wie je zaken doet. Als een Euro-
pese operator de sancties over-
treedt, kan hij daarvoor aange-
klaagd worden. Dat geldt niet alleen 
voor directe relaties, maar voor de 
hele supply chain. Dus als je Chine-
se tegenpartij zaken doet met partij-
en die op de lijst staan, ben ook jij 
daarvoor verantwoordelijk. Daar-
om is het belangrijk om goed te be-
kijken welke partijen allemaal be-
trokken zijn bij een transactie.

Hoe kunnen Scandinavische lan-
den als Noorwegen nog importla-
ding per trein binnen krijgen? Dat 
moet altijd via Rusland en de kans 
bestaat dat er ergens een sanctie-
partij bij betrokken is.
Noorwegen hoeft de EU-sancties 
niet te volgen, al doen ze dat vaak 
wel. Maar het is nu nog te vroeg om 
daar duidelijkheid over te geven. Of 
EU-partijen betalingen verrichten 
die terechtkomen bij Russische par-
tijen die onder de sancties vallen, is 
nu de belangrijkste zorg.

Voor veel Europese bedrijven is het 
nog helemaal niet duidelijk wat wel 
en niet mag.
Het ministerie van Buitenlandse 
Zaken en het ministerie van Finan-
ciën moeten bekendmaken welke 
sancties toegepast worden en hoe 
dat het bedrijfsleven zal raken. We 
zien dat de Rijksdienst voor Onder-
nemend Nederland (RVO, red.) ook 
informatie publiceert. Maar de aan-
kondigingen kunnen dagelijks ver-
anderen.

Het klinkt alsof er de komende tijd 
nog veel werk is voor advocaten.
Ja, we helpen bedrijven compliant 
te zijn met alle regels en wetten. Het 
is niet toegestaan om bedrijven te 
helpen zaken te doen met partijen 
die onder de sancties vallen, al mag 
je natuurlijk juridische ondersteu-
ning verlenen als er eenmaal een 
strafrechtelijk onderzoek is gestart. 
Onze taak is het om ervoor te zor-
gen dat iedereen binnen de regels 
zaken met elkaar kan doen zonder 
bang te hoeven zijn voor vervolging. 
Het is wel belangrijk dat je op voor-
hand due diligence uitvoert bij in-
ternationale transacties.

Donderdag 10 maart

Scandinavië
Adverteren? paul.van.der.kooij@promedia.nl

BRUSSEL MOET NU IN ACTIE KOMEN TEGEN PRIJSAFSPRAKEN IN DE CONTAINERVAART.

NIEUWE POLL Zelfs als je nog zaken kunt doen met Rusland, moet je dat niet willen.

57%

11%

28%

4%

Ja, de kartelvrijstelling heeft nu lang genoeg geduurd.

Nee, dat zal de prijzen niet verlagen.

Ja, zeker nu rederijen ook de expeditiemarkt in gaan.

Nee, de prijzen zullen dit jaar terugkeren naar normale niveaus.
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CONTAINEROVERSLAG  Havenbedrijf Rotterdam lijdt forse strop op banenstelsel Maasvlakte

CER jaar later in gebruik

den had HbR al een tegenvaller ge
meld van 5,7 miljoen op het project, 
dat in 2018 in gang is gezet.
HbR had medio 2020 een wereldwij
de tender uitgeschreven voor de le

vering van een hybride vervoerssys
teem, waarbij de containers zowel 
bemand als onbemand vervoerd 
zouden moeten kunnen worden. Bo
vendien moesten gegadigden niet al
leen het materieel leveren, maar ook 
zelf het vervoer gaan verzorgen. De 
havenbeheerder zei toen ‘een inte
graal pakket’ te willen.

Begin vorig jaar bleek de markt een 
dergelijk concept niet te kunnen le
veren, althans niet op de door HbR 
gestelde voorwaarden. Daarom trok 
de havenbeheerder in mei de stekker 

uit het project en werd besloten om 
alle gemaakte kosten af te boeken.

Vennootschapsbelasting
Volgens chief financial officer Vi
vienne de Leeuw heeft het zes 
maanden geleden gemelde bedrag 
betrekking op alle kosten die ge
maakt waren ten behoeve van het 

tenderproces zelf. De andere 19 mil
joen euro is volgens haar besteed 
aan allerlei CERgerelateerde 
ITprojecten. Met het besluit om 
het hybride concept te laten vallen, 
verloren die investeringen even
eens hun waarde. Het Havenbedrijf 
heeft nog onderzocht of de te ont
wikkelen systemen op een andere 
manier zijn toe te passen, maar dat 
bleek niet haalbaar.
HbR meldt in de jaarcijfers over 
2021 overigens nog een forse tegen
valler. Die vloeit voort uit een her
berekening van de belasting voor 
toekomstige jaren als gevolg van de 
wijziging van het tarief voor de ven
nootschapsbelasting. Het bedrijf 
noemt die wijziging ‘in 2020 groter 
dan in 2021’, namelijk 144,6 miljoen 
tegen 33,8 miljoen. Al met al daalde 
het netto resultaat vorig jaar ten op
zichte van 2020 met 104,5 miljoen 
euro tot 247,2 miljoen euro.

Het nieuwe transportsysteem wordt aanmerkelijk soberder uitgevoerd dan eerst was gepland. Foto: Port of Rotterdam

Ook de herberekening van belasting 
zorgt voor een financiële tegenvaller.

SIMONE VAN DER LEE

De Belgische spoorwegbeheerder 
Infrabel krijgt 357 miljoen euro 
extra voor het moderniseren van 
het spoornet en het stimuleren 
van het goederenvervoer per 
spoor in het land. Dit bedrag 
komt bovenop het oorspronkelij-
ke investeringsbudget van bijna 
2,5 miljard euro dat was bedoeld 
voor de periode 2022 tot 2024.

Het bedrag dat extra wordt vrijge
maakt, komt deels uit de Europese 
RRFmiddelen en deels uit het Bel
gische herstelplan, beide bedoeld 
voor het verlichten van de gevolgen 
van de coronapandemie. 
Infrabel zal onder meer fors inves
teren in spoorfaciliteiten in de 

Vlaamse havens en in andere pro
jecten voor het spoorgoederenver
voer in Vlaanderen.

Rangeerstation
In de haven van Antwerpen wordt 
bijvoorbeeld een bedrag van ruim 
47 miljoen euro vrijgemaakt voor 
het vernieuwen van het rangeersta
tion AntwerpenNoord en voor in
vesteringen in andere havenfacili
teiten.
Ook gaat 2 miljoen euro naar ver
nieuwingen aan het spoor in de ha
ven van Zeebrugge.
Daarnaast gaat 20,6 miljoen euro 
naar vernieuwingswerken aan de 
wissels en spoorbundels in 
GentZeehaven. Tevens gaat Infra
bel investeren in de terminal van 
GenkGoederen.

JOHN VERSLEIJEN

De Zwitserse netwerkexpediteur 
Kuehne + Nagel (K+N) zag de net-
towinst over het vierde kwartaal 
van vorig jaar bijna verviervoudi-
gen naar 813 miljoen Zwitserse 
frank (800 miljoen euro).

Het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg 
van 518 miljoen euro naar 1,27 mil
jard euro, bij een omzet van 10,8 
miljard euro over de laatste drie 
maanden van 2021. Dat laatste was 
een verdubbeling vergeleken met 
2020.
Volgens topman Detlef Trefzger van 
K+N ziet de mondiale expeditie
markt er voor het lopende boekjaar 
tot nu toe ook gunstig uit, maar de 
Russische inval in Oekraïne laat vol

gens hem wel het onvoorspelbare 
karakter van de geopolitiek zien. 
Welke effecten dat heeft op de we
reldhandel moet nog blijken, aldus 
de K+Ntopman. 
De klinkende cijfers over het vierde 
kwartaal vertaalden zich ook in het 
jaarresultaat voor belastingen 
(ebit). Dat kwam uit op 2,85 miljard 
euro, een toename van 175%. De 
omzet over 2021 liet een toename 
van 61% zien naar 32,2 miljard euro.
K+N profiteerde flink van hoge ta
rieven. De containervaart leverde 
met een volumegroei van 2% naar 
4.6 miljoen teu een omzet van 13,4 
miljard euro op. De ebit kwamen uit 
op bijna 1,5 miljard euro. Lucht
vracht (2,2 miljoen ton) was goed 
voor een resultaat van bijna 1,2 mil
jard euro.

MODAL SHIFT EXPEDITIE

357 miljoen extra 
voor Belgische spoor

Kwartaalwinst K+N 
valt 4 keer zo hoog uit

Europese gasprijs schiet 
met 60% omhoog 

EU-ambassadeurs eens 
over sancties Belarus

ExxonMobil verlaat 
Rusland vanwege inval

P&O maakt comeback 
in de containervaart

OEKRAÏNE
De Europese gasprijs is woens-
dag naar een nieuwe record-
stand gestegen. Op de toonaan-
gevende beurs van Amsterdam 
schoot de prijs met 60% 
omhoog naar 194 euro per 
megawattuur. Zorgen over de 
levering van voldoende gas 
waren daar de oorzaak van. Zo 
zijn sancties op Russisch gas een 
mogelijkheid, net als beschadi-
gingen aan pijplijnen in 
Oekraïne. Op de vorige piek in 
december was gas net geen 181 
euro per megawattuur waard. 

MEDE-AGRESSOR
De EU-ambassadeurs zijn het in 
Brussel eens geworden over 
sancties tegen hoge functiona-
rissen en militairen in Belarus. 
Dat tweet de Franse ambassa-
deur en wordt door meerdere 
diplomatieke bronnen in Brussel 
bevestigd. Het land wordt 
beschouwd als mede-agressor 
in de oorlog van Rusland tegen 
Oekraïne omdat het Russische 
militairen door Belarus liet 
oprukken. 

300.000 VATEN PER DAG
Het Amerikaanse olie- en 
gasconcern ExxonMobil is het 
volgende grote energiebedrijf 
dat Rusland gaat verlaten 
vanwege de inval in Oekraïne. 
Het grootste oliebedrijf van de 
Verenigde Staten had vorig jaar 
meer dan duizend werknemers 
in Rusland. Bij het Russische 
eiland Sachalin heeft Exxon-
Mobil drie offshore olie- en 
gasvelden met een productie 
van 300.000 vaten per dag.

P&O MARITIME LOGISTICS
De naam ‘P&O’ maakt via een 
omweg een comeback in de 
containervaart. P&O Maritime 
Logistics, een logistiek bedrijf 
uit Dubai dat net als ferrymaat-
schappij P&O Ferries sinds drie 

jaar een dochter is van trans-
portgrootmacht DP World uit de 
Verenigde Arabische Emiraten, 
heeft aangekondigd dat het 
actief gaat worden in het 
containerverkeer met verbouw-
de multipurposeschepen. 

ROB MACKOR

 
De Container Exchange Route 
(CER) op de Maasvlakte wordt 
waarschijnlijk pas tegen eind dit 
jaar in gebruik genomen. Daar-
mee loopt het project ongeveer 
een jaar vertraging op ten opzich-
te van de oorspronkelijke plan-
ning.
  
Topman Allard Castelein van Ha
venbedrijf Rotterdam (HbR) zei bij 
de bekendmaking van de financiële 
en overslagcijfers dat het nog ‘ne
gen tot twaalf maanden’ gaat duren 
voor het zeventien kilometer lange 
banenstelsel in gebruik genomen 
kan worden. Die tijd is volgens hem 
nodig om de containerterminals, 
met hun onderling verschillende 
transportsystemen, en andere par
tijen op de CER aan te sluiten. Het 
systeem is bedoeld voor de uitwis
seling van containers tussen onder 
meer de vijf grote containertermi
nals op de Maasvlakte en moet de 
efficiency van de Rotterdamse con
tainersector vergroten.

Voertuigherkenning
Tijdens de presentatie werd verder 
duidelijk dat het nieuwe trans
portsysteem, dat nog nergens an
ders bestaat, aanmerkelijk soberder 
wordt uitgevoerd dan gepland. 
Daarmee wordt ook het investe
ringsbudget fors verlaagd, van 175 
miljoen naar 100 miljoen euro. Vol
gens de bij het project betrokken 
marktpartijen wilde de havenbe
heerder eigenlijk allerlei hypermo
derne systemen aan laten leggen, 
onder meer voor automatische 
voertuigherkenning, maar wordt 
daarvan nu afgezien.
Vorige week berichtte NT al dat de 
havenbeheerder 24,7 miljoen euro 
heeft moeten afboeken op het 
CERproject. De havenbeheerder 
meldde dit in een toelichting op de 
financiële cijfers. Een half jaar gele
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