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DE SPAANSE BRABANDER

Hoe een transporteur een buitenlandse vestiging opzet en waarom

D. Janssen, C. Kokke en I. Meijer

1. Inleiding

Transport van Overveld B.V. (kortweg TVO) is een middeigrote vervoerder, opgericht in
maart 1988, en sindsdien gevestigd in Etten-Leur. Vanaf het begin heeft het bedrijf zich
toegelegd OP het vervoer van groupagelading. Het bedrijf heeft haar diensten gefocus
seerd op het internationaal algemeen transport, wat voor 90% gespecialiseerd is in
vervoer op Spanje en Portugal.
TVO heeft dus een duidelijke focus op algemeen transport. In het bedrijf wordt met
modern materieel geworkt. Do vaste materieelkosten per trekkende eenheid zijn in
vergelijking met andere transporteurs in het segment algemeen transport jets hoger dan
het gemiddelde. Daarentegen heeft TVO in vergelijking met andere vervoerders een veel
hogere omzet per trekkende eenheid. Het aantal leeggereden kilometers is laag.

TVO kan zoals uit de meting van do operationele en financiële kengetallen blijkt (BRAVO
1 995) worden getypeerd als een succesvolle vervoerder en als een gezonde groeier.
Het bedrijf wil succesvol blijven doorgroeien met behoud van winstgevendheid. De
vraag die zich voordoet in deze case is te omschrijven als: “Hoe blijft TVO een gezonde
groe ier?”.
In de volgende paragrafen wordt aangegeven hoe TVO door middel van een stork
ten/zwakten, kansen/bedreigingen onderzoek haar doelstellingen heeft bepaald en
daaruit een groeistrategie heeft geformuleerd.

2. Sterkten/zwakten onderzoek

Elk bedrijf heeft karakteristieke kenmerken en eigenschappen, die zijn te onderscheiden
in sterke en zwakke punten. Dit geldt ook voor TVO. Het is van belang om het onder
scheid in sterke en zwakke punten te maken omdat de sterke punten moeten worden
gebruikt om de kansen te pakken en do bedreigingen van do omgeving af te weren.
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Sterke punten

TVO heeft een uiterst modern wagenpark. Het wagenpark wordt goed onderhouden.
Men investeert jaarlijks grote bedragen in nieuwe technologie.
Eén van de sleuteiwoorden binnen het bedrijf is flexibiliteit. Deze flexibiliteit komt tot
uitdrukking in de groupage-activiteiten, de inzet van het personeel, de diensttijden, het
aantal soorten trailers en niet te vergeten de mobiele communicatie die men ten
behoeve van de benodigde flexibiliteit toepast.
Het bedrijf opereert zodanig dat een hoge benuttingsgraad van het materieei wordt
verkregen. Men maakt veel voile betaalde kilometers. Er worden veel uren gemaakt.

Zwakke punten

Naast deze sterke punten heeft TVO zoals elk bedrijf ook zwakke punten. In het kader
van deze case is het van belang de afhankelijkheid van de Nederlandse expediteurs te
noemen. Een belangrijk deel van de opdrachtgevers van TVO is expediteur. Orders die
aan vervoerders worden aangeboden met tussenkomst van expediteurs zijn in de regel
minder lucratief. Dat komt omdat elke tussenhandelaar een marge boven op de prijs
legt. Ook opdrachten voor vervoer van vrachten uit Spanje zijn bijna allemaal afkomstig
van expediteurs. De prijzen voor vrachten uit Spanje zijn produkt- en seizoensgebonden,
maar over het algemeen lager dan de heenvrachtprijzen. De prijs die TVO krijgt is dus
nog lager. TVO weet toch een goed bedrijfsresultaat te genereren, doordat de expedi
teurs geen compleetvrachten aan TVO geven, maar achter- of overgebleven deelpartij
en. Deze partijen worden redelijk goed betaald.

3. Kansen/bedreigingen onderzoek

Kansen

In het algemeen kan gesteld worden dat de markt voor wegtransport tussen Nederland
en Spanje sterk zal toenemen. Prognoses gemaakt door de NEA geven aan dat vervoer
op de as Rijnmond - Barcelona zal toenemen van 80.000 ton in 1986 tot 460.000 ton
in het jaar 2010. NEA verwacht dat de groei van het vervoer ten goede komt aan het
wegvervoer [1].

Onderzoek, dat uitgevoerd is door Transport en Logistiek Nederland (TLN), geeft aan
dat een verandering in de handelsbalans met Spanje wordt verwacht [1]. Sinds 1986
kenmerkt de handelsbalans van Spanje zich door sterk stijgende importen en een daarbij
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achterblijvende export. De volumegroei van de export van goederen en diensten
bedroeg 3,9 % per jaar, terwiji de import met 1 5,3 % toenam. Na de Iaatste devaluatie
van de peseta, maart 1 995 (7%), is er een herstet opgetreden van de export-import
balans. Voor de komende jaren wordt verwacht dat dit herstel door gaat zetten. Door
deze ontwikkeling kan het minder moeilijk worden om retourvracht te krijgen uit Spanje,
doordat de zwakke peseta de handelsactiviteiten tussen Nederland en Spanje meer in
evenwicht brengt. De devaluatie maakt het Spaanse produkt op de Nederlandse markt
goedkoper, wat direct invloed heeft op de intensiteit van de transportactiviteiten tussen
de twee landen.

Ook wordt liberalisering van de wetgeving van Spanje verwacht [1]. Na de toetreding
tot de EG heeft Spanje zijn transportwetgeving gewijzigd ten aanzien van binnenlands
vervoer door buitenlanders. Sinds 1 juli 1990 mag elke beroepsgoederenvervoerder
binnen de EG cabotage’ verrichten, op voorwaarde dat deze: is gevestigd in een van
de Iidstaten, over een vergunning beschikt om grensoverschrijdend beroepsgoederen
vervoer te verrichten en in bezit is van een cabotagevergunning.
Op die datum zijn de eerste cabotagevergunningen verdeeld over de EG-Iidstaten. Het
aantal voor Nederland is gering. Het aantal vergunningen, dat in 1995 maximaal in
Nederland uitgegeven mag worden, is vastgesteld op 10.000 vergunningen. Voor 1996
moet de gecontingenteerde2 hoeveelheid vergunningen wettelijk verhoogd worden met
30% tot 13.000 vergunningen, met het doel op 1 juli 1998 geen communautaire
contingenterings- en vergunningenregeling voor het cabotagevervoer meer te hebben.
Door het meenemen van kleine vrachten in het binnenland kan een verbetering van de
kilometerprijs worden bereikt.

Bedreigingen

Behalve kansen kan men ook bedreigingen waarnemen. In tabel 1 staan de bedreigingen
voor TVO weergegeven. Genoemde bedreigingen in de tabel 1 gelden niet alleen voor
TVO, maar ook voor veel andere transport- en distributiebedrijven.

cabotage = nationaal vervoer dat wordt uitgevoerd door een buitenlandse transportondernemer.
2 contingenteren vaststellen van ceo maximale hoeveetheid.
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Tabel 1: Bedreigingen

Bedreigingen Toelichting j
Toenemende concurrentie uit het Lagere loonkosten tegen redelijke
buitenland kwaliteit

Dalende rentabiliteit Dalende trend in het internationaal
transport

Strengere wetgeving Strengere eisen/controle van rijtijden,
gewicht, gasolietanks

Toenemende eisen van verladers Eisen m.b.t. Ievertijd, Ieverbetrouwbaar
heid, informatievoorziening

Devaluatie van de Spaanse Peseta Lagere loonkosten Spaanse vervoerders
t.o.v. vervoerders uit andere landen

Conclusies

TVO is een “gezonde groeier” en wil dit graag blijven. Om dit te bereiken zullen bedrei
gingen moeten worden afgeweerd door de sterke punten van het bedrijf te gebruiken.
De sterke punten moeten tevens worden gebruikt om de kansen te pakken die zich
voordoen.
Het transport op Spanje is een groeimarkt. Voor TVO biedt dit een kans om te groeien
en wel door te proberen een vaste voet op de Spaanse markt te krijgen. Hierdoor zou
tevens de reeds genoemde afhankelijkheid van Nederlandse expediteurs afnemen (een
zwak punt van TVO), omdat TVO op deze manier de lokale markt directer kan gaan
be na d e ren.

4. Groeistrategie

Na gesprekken met de leiding van TVO en de kennis die verkregen is uit Iiteratuur en
een oriënterend onderzoek is een aantal mogelijkheden opgesteld om voet aan de grond
in de Spaanse markt te krijgen (zie figuur 1). Deze mogelijkheden verschillen in
realiseringstermijn en intensiteit.
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Brandstof betrekken in Spanje,
L Korte termljn

uitbesteden vrachten, charteren

Spaanse vervoerders

Samenwerkingsverband(en) opzetten
IL Middellange termijn

met Spaanse vervoerder(s)

Eigen steunpimt opzetten
lIE Lange termiju

Figuur 1 : MogeI~kheden om vaste voet aan de grond te kr,jgen

Besloten is enkele mogelijkheden die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden
zowiezo door te voeren. Deze zijn relatief eenvoudig uit te voeren en leveren reeds op
korte termijn voordelen. Het aangaan van samenwerkingsverbanden met Spaanse
vervoerders, de mogelijkheid die aangegeven wordt bij middellange termijn, lijkt, gezien
de slechte ervaringen van andere ondernemers, nogal risicovol. Daarom neigt TVO naar
het opzetten van een eigen steunpunt. Gezien het belang van snelle actie, wordt
besloten onderzoek naar het ten uitvoer brengen van deze mogelijkheid zo snel mogelijk
op te starten. Deze optie zal hieronder uitgewerkt worden.

Het opzetten van een steunpunt

Het opzetten van een steunpunt kan op verschillende manieren:
1. opzetten van een bijkantoor;
2. joint-venture: het deelnemen in een organisatie;
3. opzetten van een zelfstandige onderneming;
4. overnemen van een Spaans transportbedrijf.

Keuze alternatief

Welk alternatief voor de vorm van een steunpunt gekozen wordt hangt af van de
algemene voordelen en nadelen van elk alternatief (beoordeling op aspecten als
haalbaarheid, wettelijke mogelijkheden en beperkingen, en financiële en fiscale risico’s),
en van de benutting van de commerciële, operationele en logistieke voordelen van een
steunpunt. In tabel 2 staan de algemene voor- en nadelen van elk alternatief opgesteld.

5



Tabel 2: Voor- en nadelen van de alternatieven

Steunpunt-alternatief Voordeel Nadeel

Opzetten bijkantoor (t.o.v. een zelfstandige Minder gemakkelijk ver
/filiaal onderneming): krijgen van toestemming

Over het algemeen gemak- voor het overmaken van
kelijker toestemming te winsten.
verkrijgen voor het betalings- Diverse juridische impli
verkeer tussen bij- en caties: aansprakelijkheid
hoofdkantoor. niet beperkt tot het
In geval van voorzienbare kapitaal van het aan het
Iangdurige aanloopverliezen bijkantoor toegewezen
zijn deze direct bij het kapitaal, terwiji het ont
moederbedrijf verrekenbaar. breken van rechtsper

soonlijkheid het opereren
in sommige gevallen
gecompliceerder maakt.

Joint venture; Kleine fiscale voordelen. Samenwerking op grote
deelnemen in een schaal wordt ontraden
organisatie als er nog geen Spaanse

agent, bijkantoor of
onderneming bestaat.

Opzetten van een Aansprakelijkheid blijft Vergunningenbeleid.
zelfstandige beperkt tot ingebrachte
onderneming hoeveelheid kapitaal.

Overnemen van een Overname van transport- Moeilijk balans te beoor
Spaans transport- vergunningen, nationaal delen, wegens mogelijk
bedrijf vervoer-vergunningen, heid periodiek duurzame

internationaal vervoer- produktiemiddelen te
vergunningen. herwaarderen.

Geschikte onderneming
zoeken vergt veel onder

. zoek en kost veel tijd.

Een biikantoor heeft het voordeel dat over het algemeen gemakkelijker toestemming
wordt verkregen voor het betalingsverkeer tussen bij- en hoofdkantoor.
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Een ander voordeel is dat in geval van voorzienbare langdurige aanloopverliezen deze
direct bij het moederbedrijf verrekenbaar zijn.
Een van de belangrijkste nadelen is dat het bijkantoor geen rechtspersoonlijkheid bezit;
het is een verlengstuk van het moederbedrijf. Dit betekent dat enerzijds de aansprake
lijkheid niet beperkt is tot het aan het bijkantoor toegewezen kapitaal, terwijl anderzijds
het opereren in sommige gevallen gecompliceerder wordt [21.

Een joint-venture is een mogelijkheid om samen met een Spaanse transporteur vaste
voet aan de grond te krijgen. In de praktijk betekent dat veelal dat de Spaanse onderne
ming de specifieke lokale kennis, met name de marktkennis, en het verkoopapparaat
inbrengt en de Nederlandse onderneming de meer geavanceerde technische know-how
en marketing-technieken. Een probleem dat kan ontstaan is dat de Spaanse ondernemer
niet altijd de mogelijkheid of de bereidheid bezit om voldoende kapitaal in te brengen.
Tevens kunnen verschillen van inzicht gaan ontstaan terzake van de te volgen koers [31.

Zoals aangegeven in tabel 2, is er ten aanzien van het opzetten van een zelfstandipe
trans~ortondernemino een probleem ten aanzien van het vergunningenafgiftebeleid.
Hieronder volgt een korte toelichting.

Spanje maakt onderscheidt in vier soorten wegvervoer: beroepsgoederenvervoer over
korte en lange afstand, internationaal beroepsgoederenvervoer en eigen vervoer. Het
korte-afstandsvervoer mag slechts binnen een straal van 100 km vanaf de vestigings
plaats plaatsvinden. Het lange afstandsvervoer beslaat geheel Spanje. De vergunningen
voor het korte-afstandsvervoer zullen ten aanzien van nationaal transport over de weg
in het kader van een verandering van de wet verdwijnen. Vergunningen voor lange
afstandsvervoer met vrachtwagens van meer dan 6 ton totaalgewicht of 3,5 ton
Iaadvermogen zijn gecontingenteerd (dat wit zeggen, de uitgiftehoeveetheid is beperkt).
Voor nationaal vervoer met wagens onder dit gewicht bestaan geen kwantitatieve
beperkingen.
Wie een transportonderneming wit starten en vervoer over lange afstand wit uitvoeren,
is dus veelal aangewezen op het overnemen van bedrijven of verregaande samen
werking [41. De vergunningen zijn aan de onderneming gebonden, maar overdraagbaar
met de vrachtwagen die ingezet of overgenomen wordt.
Om voor een internationate transportvergunning in aanmerking te komen (om transport
uit te voeren van een Spaanse locatie naar een buiten Spanje gelegen land, of omge
draaid), moet de vervoerder over minimaal vijf vrachtwagens, dus over minimaal vijf
nationale vergunningen beschikken. Deze contingentering houdt in dat het bijna niet
mogetijk is om deze vergunningen te bemachtigen.
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Oriënterend onderzoek leerde echter dat het einde van de contingentering nabij is. De
verwachtingen zijn dat omstreeks het begin van 1 996 de regeling wordt opgeheven.

De vergunningen worden heden wel op de “markt” te koop aangeboden voor een
bedrag van circa 2.000.000,- peseta’s (ongeveer Hfl. 25.000,-).

Het overnemen van een transoortonderneminci lijkt door bovenstaande problemen
aantrekkelijk te zijn. Immers, de bestaande vergunningen kunnen dan overgenomen
worden.
De problemen die zich hierbij voordoen zijn echter nog groter [51. De vergunningen
kunnen hierdoor niet goedkoper worden bemachtigd: het blijkt dat ze voor hetzelfde
bedrag bij de activa worden opgevoerd.
Bovendien bestaat er een sterke overwaardering van goodwill en bedrijfsactiva.
Ondernemingen krijgen de mogelijkheid om periodiek activa te herwaarderen. Herwaar
deringen zijn bedoeld om de ondernemingen enigszins te beschermen tegen de gevolgen
van de inflatie. Hierdoor wordt het moeilijk de balans te beoordelen.
Het zoeken naar een geschikte onderneming vergt dus veel onderzoek en kost veel tijd.

Commerciële, operationele en logistieke voordelen

De alternatieven moeten ook beoordeeld worden op de commerciële, operationele en
logistieke voordelen voor TVO. Cm deze te beoordelen kan gebruik worden gemaakt
van de transportboom, die terug te vinden is in bijlage 1. Voor elk alternatief steunpunt
moet worden onderzocht welk effect het heeft op de kengetallen uit de BRAVO
transportboom.
In tabel 3 wordt naast elk commercieel, operationeel of logistiek voordeel dat het
opzetten van een steunpunt biedt, het operationele/financiële kengetal gegeven, waarin
dat voordeel tot uiting komt.

Aan de hand van dit inzicht kunnen de steunpunt-alternatieven onderling worden
vergeleken op de verwachte invloed op de operationele/financiele kengetallen. De
alternatieven zijn onderling te vergelijken door het toewijzen van een score van het
alternatief op de operationele/financiële kengetallen, geschat op een vijf-puntsschaal.
De resultaten hiervan zijn weergegeven in bijlage 2. Hieruit blijkt dat de vorm “het
overnemen van een bestaande transportonderneming” de meest gunstige effecten heeft
op de operationele/financiele kengetallen.
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Tabel 3: De relatie met operationele/financiële kengetallen

Commerciële, operationele & logistieke mogelijkheden Operationeel/financieel
kengetal

1. Beheersing van en controle op de transportactiviteiten Geen
in Spanje vereenvoudigen

2. Verladers een breder pakket aan kunnen bieden Omzet
(groter bereikbaar gebied)

3. Kostenvoordelen benutten Loonkosten/chauffeur
Variabele kosten/km
Directe kosten/km

4. Hinder van de strengere wetgeving beperken en Loonkosten/chauffeur
chauffeurskosten drukken door het postiljon-systeem
met 2 basissen operationeel te maken

5. Omzet behaa!d op Spaanse verladers/expediteurs Omzet
vergroten

6. Beladingsgraad op terugvrachten verbeteren Beladingsgraad
(vervoersstromen evenwichtig krijgen)

7. Groupageactiviteiten voor de terugstroom verzorgen Beladingsgraad

% niet leeggereden km

8. Customer service niveau vergroten, ten aanzien van Geen
nazorg, informatievoorziening aan de verlader, etc. (Marketing- en

~ informatie-aspect)

Conclusie

Op basis van tabel 2 en tabel 1 uit bijlage 2 heeft TVO besloten in welke vorm een
steunpunt in Spanje opgezet zal worden.

Uit tabel 1 uit bijlage 2 blijkt dat overname van een bestaande transoortonderneminci de
meeste operationele/financiële voordelen biedt. Maar aan het besluit tot overname
dient, gezien de risico’s, veel onderzoek vooraf te gaan, hetgeen een tijdrovend en duur
proces is (zie tabel 2).
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De keuze tussen een biikantoor en een zelfstandiae ondernemina is gebaseerd op de
langere termijn. Het management van TVO heeft na overleg besloten om te kiezen voor
het opzetten van, zelfstandige vestiging in Spanje. De juridische afhandeling met
betrekking tot het opzetten van een zelfstandige vestiging is niet duurder dan een
bijkantoor, en in het geval dat de zaken verkeerd lopen, is de onderneming in Nederland
niet in gevaar. Bovendien blijkt uit tabel 1 uit bijlage 2 dat de optie ~zeIfstandige
onderneming” beter scoort op de operationele/financiële kengetallen dan “bijkantoor”.

Uiteindelijke keuze

Op basis van bovenstaande overwegingen is besloten om een eigen zelfstandige
onderneming op te zetten, en wet in de vorm van een Sociedad de responsabilidad
Limitatda (kortweg S.L. , = B.Vi. De keuze voor een S.L. en geen S.A. (Sociedad
Anonima = Naamloze Vennootschap) is genomen omdat een S.L.-vorm zich meer leent
voor een klein bedrijf door de soepelere opstarteisen en het lagere startkapitaal [6].

Transport van Overveld B.V. en Transportes van Overveld S.L. zullen samen vallen
onder een in Nederland gevestigde Holding. Het bezwaar ten aanzien van de vergunnin
gen speelt geen rol meer op de lange termijn (zoals reeds vermeld). Voor de korte
termijn zal hier een tussenvorm voor bestaan.

5. Samenvatting

In het voorgaande is beschreven welke ontwikkelingen de aanleiding gaven tot het
onderzoeken van de mogelijkheden voor een groeistrategie. In geval van TVO is
gekozen voor het verkrijgen van “een vaste voet aan de grond in Spanje”.
Het komt nogal eens voor dat vestigingen van Nederlandse ondernemingen in Zuid
Europa worden gesloten. De redenen voor vertrek houden over het algemeen verband
met het onzorgvuldig inschatten van de operationele, commerciële en logistieke
voordelen, en de juridische implicaties die met het vestigen gepaard gaan.

In het geval van TVO is dit op de volgende manier getracht te ondervangen:
- Alle alternatieven zijn zorgvuldig afgewogen.
- Er is een goede inventarisatie gemaakt van de mogelijke operationele, logistieke en

commerciëte voordelen die te behalen zijn. Deze zijn in termen van doelstetlingen
voor de onderneming opgesteld.

- De activiteiten die uitgevoerd worden om deze doelstellingen te bereiken zijn vastge
legd.
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Bijlage 2: Effecten op operationele/financiële kengetallen

Om de effecten van de mogelijke alternatieven op de operationele/financiële kengetallen
in kaart te kunnen brengen wordt gebruik gemaakt van een vijf-puntsschaal, waarbij de
waarde één kan worden aangemerkt als een “pover effect” en de waarde vijf als een
“ideaal effect”. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1: De geschatte score op operationele/financiële kengetallen

Bijkantoor Joint- Zelfstandige Overnemen
venture onderneming bedrijf

Score Score Score Score

2. Verladers een breder 3 5 3 3
pakket aanbieden

3. Kostenvoordelen 3 4 5 5
benutten

4. Benutten postiljon- 5 4 5 5
systeem

5. Omzet behaafd op 5 5 5 5
Spaanse verladers
vergroten

6. Beladingsgraad terug- 4 2 4 5
ritten verbeteren

7. Groupageactiviteiten 3 2 4 5
terugstroom verzorgen

Totaal score 23 [ 22 26 28

Hieruit blijkt dat de vorm “overnemen van een bestaande transportonderneming” het
best de operationele/financiele voordelen zal benutten.

2 i’Th
LU~/


