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HERFINANCIERING  Aandelen dienen als onderpand voor het verlengen van een afl opende lening

TOBIAS PIEFFERS

ABN Amro, ING en Rabobank ne-
men een niet nader gespecifi -
ceerd belang in Koninklijke Wa-
genborg. Dat dient als onderpand 
voor de herfi nanciering van uit-
staande schulden.

De maatregel is door de partijen 
aangemeld bij de Duitse Bundeskar-
tellamt en houdt verband met een 
lening die op 3 juli aanstaande af-
loopt. 
De banken zijn bereid om de lening 
met vijf jaar te verlengen, maar vra-
gen in ruil daarvoor een belang in de 
rederij als waarborg. Wagenborg 
had tijdens een eerdere verlenging 
van deze lening in 2014 al kantoren, 
schepen en andere activa als onder-
pand ingezet. Hoeveel aandelen de 

reikte, is nog niet bekend. Het be-
drijf moet zijn resultaten over 2016 
nog publiceren. 
Dat de banken instemmen met de 
verlenging van de kredieten is in ie-
der geval een blijk van vertrouwen. 
Dat werd de eveneens Nederlandse 
rederijen Flinter en Abis Shipping 
eerder niet gegund. Beide rederijen 
zagen zich vorig jaar genoodzaakt 
faillissement aan te vragen en hun 
schepen te veilen, nadat banken 
hun kredieten hadden opgeëist. De 
rederijen voegen zich daarmee in 
een inmiddels behoorlijke lijst van 
reders die ten onder zijn gegaan. 
Het meest spraakmakende faillisse-
ment blijft dat van Hanjin Shipping, 
maar grote rederijen zoals Rickmers 
stevenen op eenzelfde lot af. 

Dat optimisme is niet ongegrond. 
Na jaren van tegenvallende vraag en 
lage vracht- en chartertarieven la-
ten zowel de container- als de droge 
ladingmarkt tekenen van herstel 
zien. Die ademruimte is ook hard 
nodig, want ook bij Wagenborg 
heeft de marktsituatie van de afge-
lopen jaren er hard ingehakt. 

Schuld
Wagenborg wist in 2015 voor het 
eerst sinds 2011 weer zwarte cijfers 
te schrijven.  Met een plusje van 1,8 
miljoen euro op een omzet van 580 
miljoen euro werd er dat jaar min of 
meer quitte gespeeld. In die jaren is 
de schuld van de rederij opgelopen, 
terwijl het eigen vermogen juist 
sterk terugliep. Hoe de rederij het 
vorig jaar heeft gedaan, toen de 
markt een absoluut dieptepunt be-

banken precies krijgen is niet duide-
lijk. Wel meldt Wagenborg desge-
vraagd dat het gaat om zogenoemde 
cumulatieve preferente aandelen. 
Dat houdt in dat het dividend wordt 
uitgekeerd als vast percentage van 
de nominale waarde van het bedrijf 
en niet, zoals bij gewone aandelen, 
van de behaalde nettowinst. Deze 
aandelen hebben ook als voordeel 
dat de banken het recht op gemist 
dividend behouden.

Uitbreiden
Volgens Wagenborg geeft de nieuwe 
kapitaalstructuur het bedrijf een 
‘uitstekende uitgangspositie’ om de 
onderneming te versterken en ‘waar 
opportuun’ uit te breiden. De rederij 
toont zich ondanks de moeilijke 
marktomstandigheden optimistisch 
over de toekomst. 

Wagenborg is onder grote financiële druk komen te staan, maar dankzij steun van de banken blijft het optimistisch over de toekomst. Foto: Wagenborg

Banken stappen in    
Koninklijke Wagenborg

De Zwitserse expediteur 

Panalpina komt tot verrassing 

van transportanalisten voor 

het tweede kwartaal met een 

winstwaarschuwing. In april van 

dit jaar had het bedrijf bij de 

presentatie van de cijfers over 

de eerste drie maanden betere 

resultaten voor het tweede 

kwartaal in het vooruitzicht 

gesteld. Volgens topman Stefan 

Karlen van zorgt de aanhou-

dende erosie van de transport-

marge ervoor dat het resultaat 

over het tweede kwartaal lager 

uitvalt dan het eerste kwartaal. 

Precieze cijfers presenteert 

Panalpina op 20 juli. 

Panalpina komt met 
winstwaarschuwing
EXPEDITIE

% loonsverho-

ging in totaal 

biedt de nieu-

we cao voor 

het beroeps-

goederenvervoer over de weg. 

De leden van CNV Vakmensen 

hebben er ‘in ruime meerder-

heid’ mee ingestemd. De door 

TLN en de Vereniging Verticaal 

Transport met de vakbonden 

overeengekomen cao heeft een 

looptijd van drie jaar. De lonen 

worden voor alle werknemers 

elk jaar met 2% opgetrokken. 

10
CNV-leden stemmen 
in met nieuwe cao 

Zakenman Moutaz Al Khayyat  

uit Qatar wil dat Qatar Airways 

Cargo 4000 koeien vanuit de 

VS en Australië overvliegt naar 

zijn vaderland om het nijpend 

melktekort in de oliestaat te 

bestrijden. Voor de luchtbrug 

zijn rond de zestig vluchten 

van Qatar Airways nodig, heb-

ben experts uitgerekend. Het 

melktekort in Qatar is ontstaan 

door de boycot van een groot 

aantal Arabische landen tegen 

de Golfstaat. Zij verdenken  

Qatar ervan fi nanciële steun 

te verlenen aan terroristische 

bewegingen in het gebied.

Luchtbrug voor 
4000 melkkoeien
LUCHTVRACHT

Betere
doorstroming 
in de stad

Boetes dreigen voor 
spoorvervoerders

Londen staat 
zwakker in EU
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doen meer dan 
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DOSSIER

VAN DE REDACTIE

Het regende prijzen op het Rotterdams Havenevenement. Vele 

talenten die werken of leren in de Rotterdamse haven werden 

op donderdag 8 juni in de schijnwerpers gezet. Renee 

Naaktgeboren van Damen Shiprepair & Conversion werd 

gekozen als Jong Haventalent. Erik de Neef, Havenman van 

het Jaar, overhandigde haar het prijzenpakket. Na een 

spannende stemronde aan het eind van de avond mocht 

Michel Koot van Rhenus Logistics zich Havenwerker van het 

Jaar noemen. De titel wordt uitgereikt aan een havenwerker 

die uitblinkt in veilig en innovatief werken en collegialiteit. De 

enige echte zingende kraanmachinist mocht natuurlijk ook 

niet ontbreken op het havenfeestje. Petra Glansdorp (sales) en 

Nathalie Montfoort (redactie) gingen met Lee op de foto.

COMMENTAAR

Een aantal jaren geleden hadden beursanalisten niet veel meer 
gegeven voor de toekomst van de Luxemburgse vrachtmaat-
schappij Cargolux. Verliezen, sociale onrust en een buitenland-
se aandeelhouder (Qatar Airways) die de biezen pakte, leidden 
tot onzekere tijden voor de nationale trots van het kleine Eu-
ropese groothertogdom. Daarnaast hadden de Luxemburgers 
te maken met een slechte markt met overcapaciteit, een dalend 
vrachtaanbod en hoge brandstofprijzen.

Anno 2017 hebben de Luxemburgers een indrukwekkende 
transformatie doorgemaakt. De vrachtmaatschappij beschikt 
met 25 vrachtjumbo’s over de grootste vrachtvloot van de EU 
en laat winst en stijgende vrachtvolumes zien. Daarnaast heeft 
Cargolux zich verzekerd van een fi nancieel krachtige Chinese 
partner (HNCA) en bouwt het in China via een eigen hub 
(Zhengzhou) en een belang (25%) in de nieuwe Chinese vracht-
maatschappij (Henan Cargo) aan nieuwe kansen in de grootste 
groeimarkt van de wereld. 

Daarnaast zet Cargolux ook in op mondiale vrachtallianties. 
Recent sloot het bedrijf een samenwerkingsovereenkomst met 
Emirates SkyCargo, de grootste internationale vrachtvervoer-
der van de wereld. De Luxemburgers verzekerden zich met 
deze deal (belly)toegang tot een groot fi jnmazig internationaal 
passagiersnetwerk. Eerder wisten ze met een eigen Italiaanse 
dochter snel in te spelen op de ondergang van Alitalia in de 
grote Italiaanse luchtvrachtmarkt.
 
Via slim acteren kan Cargolux zich nu etaleren als de lucht-
vrachtkampioen van de EU met de grootste vloot aan vracht-
vliegtuigen. De oude marktleiders Lufthansa Cargo en Air 
France-KLM Cargo hebben op dat terrein even het nakijken 
met een gezamenlijke vrachtvloot van amper twintig vliegtui-
gen, waarbij Lufthansa ook nog een deel (vijf) moet delen met 
DHL Express. 

Het succes van Cargolux steekt ook schril af tegen de aftocht 
van Martinair in de internationale luchtvrachtmarkt. Nog niet 
zo lang geleden hadden de twee vrachtmaatschappijen nog de-
zelfde omvang en waren het geduchte concurrenten van elkaar. 
De rol van Martinair is in de internationale luchtvrachtmarkt 
echter geslonken tot die van subcontractor van de KLM met 
een kleine vrachtvloot van vier vrachtjumbo’s. Daarbij is niet 
één vrachtvliegtuig meer eigendom van Martinair en beschikt 
het bedrijf niet langer over een eigen vrachtverkoop. 

Ergens is het vreselijk misgegaan met de vrachterfenis van de 
laatste Nederlandse luchtvaartpionier Martin Schröder. Daarbij 
hadden Martinair en KLM ook nog eens het grote voordeel op 
de Luxemburgers dat ze als thuisbasis gebruik konden maken 
van Schiphol, de derde vrachtluchthaven van Europa. Dat had 
Cargolux niet. Het thuishonk van Cargolux heet Findel of 
Luxemburg Airport, een zogeheten secundaire Europese lucht-
haven zonder een noemenswaardige thuismarkt. Dat maakt de 
prestatie van Cargolux des te groter. 

Het is dan ook te hopen dat bij de verregaande fi nanciële 
samenwerking met de Chinezen, de Luxemburgers voldoende 
garanties hebben ingebouwd voor de zelfstandigheid van de 
nationale trots.  

JOHN VERSLEIJEN
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Luxemburgs succes 
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INTERVIEW  MANON VAN OPDORP, VAN OPDORP TRANSPORTGROEP

MELS DEES

Manon van Opdorp is directeur / 
eigenaar van Van Opdorp Trans-
portgroep. Ze vertegenwoordigt 
de vierde generatie in de onder-
neming, die precies 90 jaar gele-
den werd opgericht. Wat begon 
met paard en wagen is nu uitge-
groeid tot een onderneming met 
125 medewerkers, 90 trekkers en 
130 opleggers. De transportgroep 
is nog steeds gevestigd in het 
Zeeuws-Vlaamse Sas van Gent. ‘Je 
moet met mensen uit de regio je 
geld kunnen verdienen.’

Vorige week was uitgebreid in het 
nieuws dat het lastig is personeel te 
krijgen in Zeeland. Er zijn wel va-
catures, maar de arbeidsmarkt is 
te krap.
Dat zien wij ook: het is ook voor ons 
lastig goede chauff eurs te vinden. 
Daarom zijn we met collega-trans-
portbedrijven uit de regio een col-
lectief gestart en werken we geza-
menlijk aan het werven van 
personeel. Ook het Sectorinstituut 
Transport en Logistiek heeft daarbij 
een rol. We richten ons bij het wer-
ven onder meer op zijinstromers. 
Daarnaast zijn er bij ons ook chauf-
feurs in dienst met een Vlaamse 
achtergrond, de Belgische grens is 
immers vlakbij.

Daarnaast heeft Van Opdorp 
Transportgroep een eigen vestiging 
in België.
Klopt, we hebben een vestiging in 
Zelzate, net over de grens. In de ja-
ren ’70 zijn we daar al gestart. Dat 
had in eerste instantie als reden dat 
we voor binnenlands vervoer in Bel-
gië met een vestiging in het land aan 
de vergunningen konden komen. 
Daarnaast merken we dat Belgische 
klanten soms graag met een Belgi-
sche onderneming zaken doen.

In het persbericht naar aanleiding 
van het jubileum staat dat alleen 
Nederlandse en Belgische mede-
werkers in worden gezet. Er staat 
letterlijk: ‘tegenwoordig is het haast 
uniek als er geen Oost-Europese 
chauff eurs voor je rijden’. Het zou 
wel het werven van personeel mak-
kelijker kunnen maken.

Wellicht is dat zo, maar het is een 
bewuste keuze van ons. Chauff eur 
zijn betekent meer dan een vracht-
wagen besturen. Het contact met 
de klant, het service-aspect, is min-
stens zo belangrijk, en daar hoort 
bij dat een chauff eur goed Neder-
lands (en in Frankrijk Frans) 
spreekt. We willen de kwaliteit van 
de dienstverlening kunnen waar-
borgen. Daarnaast vind ik het geen 
goed teken als je met de mensen in 
de regio waar je gevestigd bent je 
geld niet kunt verdienen. We heb-
ben als bedrijf ook een functie in de 
lokale gemeenschap, wie hier zijn 
geld verdient geeft het hier ook 
weer uit.

Jullie zijn op veel terreinen actief: 
food, non-food, vacuüm transport, 
tanktransport en containerver-
voer. Is dat niet een heel breed pa-
let?
Het is een breed palet, vooral omdat 
onze klanten dat verlangen. We wil-
len hen een totaalpakket aanbieden. 
Zo is Cargill hier in Sas van Gent 
een van onze grootste klanten. Als 
wij voor hen bijvoorbeeld zetmeel 
vervoeren kan dat zowel als tech-
nisch product gelden en is het een 
bulkproduct, maar het kan ook als 
levensmiddel onderweg zijn. Dan is 
het transport aan andere regels ge-
bonden. Zo is het service-aanbod 

van ons meegegroeid met de wen-
sen van de klanten.

Jullie zijn sterk verbonden met de 
regionale economie rond het ka-
naal Gent-Terneuzen.
Het zou natuurlijk vreemd zijn als 
we niet voor bedrijven als Dow en 
Cargill zouden werken, maar ons 
achterland gaat tot in Frankrijk. 
Overigens verzorgen wij voor de be-
drijven niet alleen het transport, 
maar ook de cleaning van tankop-
leggers – ook als die vrachtwagens 
niet voor ons rijden.

Is dat de kern van de onderne-
mingsfi losofi e: kansen pakken waar 
je ze ziet?
Ja, dat doen we eigenlijk al sinds 
1927. Aanvankelijk werden met 
paard en wagen oesters en mosse-
len naar Gent gereden, in 1933 volg-
de de overstap naar de eerste auto 
voor het transport van landbouw-
producten. Door de watersnood-
ramp van 1953 en de barre winter 
van 1954 lag het scheepvaartverkeer 
praktisch stil en steeg de behoefte 
aan vervoer over de weg. De toen-
malige directeuren stapten zelf in 
de wagen om met suiker te rijden – 
zo ontstond ons werk in de bulk-
transport. Bij de op- en overslag van 
containers zagen we een vergelijk-
bare dynamiek.

‘Chauffeur zijn is meer dan 
een vrachtwagen besturen’
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Autocarriers weer 
beboet om afspraken

P&O Ferrymasters 
van VK naar Polen

ABC sluit aan bij
farmakopgroep

Rotterdam ontvangt 
opnieuw megaschip

MEXICO
De Mexicaanse mededingings-

autoriteit COFECE heeft voor 

28,5 miljoen euro aan boetes uit-

gedeeld aan rederijen vanwege 

prijsafspraken in het autover-

voer. De boetes zijn uitgedeeld 

aan zeven rederijen, waarvan er 

vijf Japans zijn. Het gaat om de 

Japanse rederijen “K” Line, “K” 

Line America, Mitsui OSK Lines, 

Mitsui OSK Lines Bulk Shipping 

en NYK, het Chileense CSAV en 

het Noorse Wallenius Wilhelm-

sen. Het gaat om negen verschil-

lende afspraken.

SPOORVERVOER
P&O Ferrymasters begint samen 

met de Poolse logistieke dienst-

verlener Erontrans een spoor-

dienst tussen het Verenigd Ko-

ninkrijk, de Benelux en Polen. De 

dienst krijgt vier vertrekken in 

beide richtingen. De trein, waar-

van de tractie wordt geleverd 

door LTE Netherlands, doet er 

vier dagen over om van Enge-

land in de Poolse regio Poznan te 

komen. Op die route ligt de Be-

nelux op de helft.

LUCHTVRACHT
Het Russische AirBridgeCargo 

(ABC) heeft zijn handtekening 

gezet onder het Pharma Gate-

way Amsterdam-project van 

Schiphol. Het is na KLM de twee-

de luchtvaartmaatschappij die 

toetreedt tot het farma-initia-

tief dat transparantie en de kwa-

liteit van het temperatuurge-

voelige transport van 

farmaceutische goederen in de 

luchtvrachtketen moet verbete-

ren op de luchthaven.

MADRID MAERSK
Na de aankomst van de ‘MOL Tri-

umph’ (20.170 teu) op 19 mei, 

ontving de Rotterdamse haven 

maandag een nog groter contai-

nerschip, de ‘Madrid Maersk’ 

(20.568 teu). Naar verwachting 

arriveert op vrijdagmiddag 23 

juni de ‘OOCL HongKong’ in Rot-

terdam (21.413 teu) ’s werelds 

grootste containerschip. De aan-

komst is de apotheose van een 

maand lang steeds grotere con-

tainerschepen in Rotterdam.

KORT

derlandse (4) en Vlaamse (4) verte-
genwoordigers zal de taken van de 
twee huidige toezichtsraden ver-
vangen, terwijl de twee huidige 
CEO’s samen de leiding zullen voe-
ren van het fusiebedrijf.
De uitkomsten van de verkenning 
zijn nu voorgelegd aan de aandeel-
houders en de personeelsvertegen-
woordigingen voor nader onder-
zoek. Het gaat daarbij aan Belgische 
kant om de stad Gent, de gemeen-
ten Evergem en Zelzate en Oost-
Vlaanderen, terwijl Zeeland Sea-
ports in handen is van Vlissingen, 
Terneuzen en Borsele en de provin-
cie Zeeland. Het Zeeuwse provin-
ciebestuur zegt intussen eerst te 
willen praten over een fusie als het 
probleem rond de sanering van fos-
forfabriek Thermphose is opgelost.

MELS DEES

Zeeland Seaports en het Vlaamse 
Havenbedrijf Gent stellen na een 
verkenning en fi nanciële waarde-
ring vast dat een fusie op basis 
van gelijkwaardigheid (50%/50%) 
mogelijk is. 

Volgens de havenbestuurders in 
Terneuzen en Gent zijn er geen on-
oplosbare problemen op strate-
gisch, governance, juridisch en fi s-
caal vlak die een fusie van de twee 
havenbedrijven in de weg staan. De 
partners zetten daarbij in op een 
grensoverschrijdende Europese 
vennootschap als holdingconstruc-
tie voor de twee huidige havenbe-
drijven. Een nieuw op te richten 
toezichthoudend orgaan met Ne-

van de weinige Europese luchtha-
vens waar het vervoer met vracht-
vliegtuigen nog kan groeien’. 
Silk Way en dochter Sky Gates be-
schikken over een vloot van zeven 
vrachtjumbo’s, waarvan vijf nieuwe 
B747-8F’s. Vanuit MAA worden on-
der meer vrachtdiensten onderhou-
den op Baku en Moskou. 

Luik 
Het nabijgelegen Luik Airport wist 
deze week de Chinese vrachtcarrier 
Air Cargo China binnen te halen.  
Voorlopig gaat het om een vracht-
vlucht in de week met een B777F 
tussen Luik en Shanghai. Volgens de 
luchthaven mikt Air Cargo China 
met de nieuwe dienst vooral op de 
snelgroeiende e-commercemarkt 
tussen China en de EU. 

JOHN VERSLEIJEN

Silk Way West Airlines bouwt zijn 
aanwezigheid op Maastricht 
Aachen Airport (MAA) sterk uit. 

De Azerbeidzjaanse vrachtmaat-
schappij breidt dit jaar het aantal 
vrachtvluchten met B747-400F’s en 
B747-8F’s uit van één naar vier dien-
sten in de week.
Dochtermaatschappij Sky Gates 
Airlines is al met vier vrachtvluch-
ten in de week een grote klant van 
de Limburgse luchthaven. Met een 
totaal van acht vrachtvluchten in de 
week wordt MAA de grootste draai-
schijf van de Azerbeidzjaanse lucht-
vrachtgroep in Europa.
Volgens president Jahangir Askerov 
van de luchtvaartgroep is MAA ‘een 

HAVENVERKENNING LUCHTVRACHT

Zeeland Seaports en 
Gent geven fusie kans

Silk Way versterkt de 
vrachtpositie op MAA

De totaal te claimen schade zou nog 

aanzienlijk hoger kunnen uitkomen.

hebben besloten hun claims samen 
te voegen om nog sterker te staan.
De afgelopen jaren hebben meer or-
ganisaties en juristen zich op de 
zaak gestort. De Stichting MKB-
Claim, die soortgelijke zaken voor 
middelgrote en kleine bedrijven ge-

bundeld behandelt, was er één van. 
MKB-Claim becijferde dat in geval-
len als deze de producten 20 tot 
30% te duur over de ‘toonbank’ 
gaan. Gaan we uit van 20%, dan is 
indertijd gemiddeld 16.000 euro 

per vrachtauto van de betrokken 
merken te veel betaald en kan de 
schade voor het gehele Nederlandse 
wegvervoer op 1,6 miljard euro wor-
den berekend.

Eigen claims
Volgens de advocaten van Hausfeld 
& Co. zijn er in Nederland 300.000 
voertuigen aangemeld waarvan de 
eigenaar misschien voor schadever-
goeding in aanmerking komt. De to-
taal te claimen schade, nu berekend 
op 1 miljard euro, zou dus ook nog 
aanzienlijk hoger kunnen uitkomen.
TLN waarschuwde vervoerders eer-
der om eigen claims op te stellen. 
Eerst moest de gemotiveerde boe-
tebeschikking van de Europese 
Commissie er liggen. Bovendien 
was het veel beter om claims te bun-
delen. Dat doet de organisatie nu 
samen met TVM.

FOLKERT NICOLAI

TLN en TVM slaan de handen in-
een. Met een gezamenlijke advo-
caat gaan de twee mogelijk een 
miljard euro terugvorderen van 
een kartel van truckfabrikanten 
die hun voertuigen jarenlang veel 
te duur verkochten.
 
Voor zeker tachtigduizend vracht-
auto’s die Nederlandse wegvervoer-
ders kochten van fabrikanten die 
veertien jaar lang een prijskartel 
vormden, denken brancheorganisa-
tie TLN, transportverzekeraar TVM 
en gespecialiseerd advocatenkan-
toor Hausfeld & Co geld bij de bou-
wers te kunnen claimen.
Transport en Logistiek Nederland 
(TLN) en TVM, die tot dusver elk 
op eigen wijze een collectieve claim 
tegen de truckfabrikanten hadden, 
hebben de handen ineen geslagen. 
De claim wordt voorbereid door 
Hausfeld & Co. De advocaat zegt ze-
ker een miljard euro van de ex-kar-
telleden te kunnen terugvorderen 
voor gedupeerde Nederlandse ver-
voerders.
De fabrikanten, waaronder DAF, 
Volvo-Renault, Scania, MAN en Ive-
co, werden vorig jaar door de Euro-
pese Commissie beboet met 2,9 
miljard euro omdat ze tussen 1997 
en 2011 prijsafspraken hadden ge-
maakt, waardoor afnemers van hun 
trucks vele duizenden euro’s te veel 
betaalden voor hun aankoop. De 
Nederlandse fabrikant DAF alleen 
al kreeg 753 miljoen euro boete op-
gelegd en boekte alvast een voorzie-
ning van 1 miljard dollar.

Vooruitgang
De beboete fabrikanten worden er 
ook van verdacht de technologische 
vooruitgang, gericht op vermindering 
van de uitstoot van milieuvervuilen-
de stoff en door hun producten, jaren-
lang te hebben tegengehouden om 
kosten te besparen.

TVM en TLN gingen aanvankelijk 
hun eigen weg bij de voorbereiding 
van een collectieve claim tegen de 
fabrikanten. Dat gebeurde in beide 
gevallen wel met inschakeling van 
Hausfeld & Co. TVM heeft een ver-
keersrechtsbijstandsverzekering 

die leden recht geeft op gratis 
rechtsbijstand. Ze zouden dus ook, 
bij toewijzing van hun claims tegen 
de fabrikanten, geen vergoeding aan 
Hausfeld hoeven te betalen. Dit 
blijft zo, nu de twee organisaties 

Gemiddeld zouden vrachtauto’s jarenlang 16.000 euro te duur zijn verkocht. Foto: Volvo-Renault

KARTEL  TLN en TVM gaan samen achter minstens miljard euro compensatie aan

Truckclaims gebundeld 
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Conservatieven 

doen of er niets 

is veranderd.

Foto: Reuters

ANALYSE  Verzwakt en verdeeld gaan de Britten de onderhandelingen in

FOLKERT NICOLAI

 
Groot-Brittannië – en dus ook Eu-
ropa – moet het deze zomer doen 
met een Britse premier die als een 
zombie door het politieke leven 
doolt. Commentatoren waren wei-
nig mild voor Theresa May. ‘She’s li-
ving in Lalaland.’ Haar conservatieve 
partij behaalde bij de door haar uit-
geschreven parlementsverkiezingen 
wel een historisch hoog percentage 
van de stemmen, maar verloor zetels 
en zag de absolute meerderheid in 
het Lagerhuis verdampen. Die meer-
derheid had May juist willen uitbou-
wen om sterker te staan in de onder-
handelingen met de Europese 
Commissie over ‘Brexit’.
Hoe gaan de Britten die onderhan-
delingen nu in? Verzwakt, denken 
de meeste waarnemers. Een ‘harde’ 
uittreding uit de Europese Unie, 
waarop May inzette, lijkt langzaam 
uit beeld te verdwijnen. Het Ver-
enigd Koninkrijk van Groot-Brit-
tannië en Noord-Ierland is nu voor-
al de vragende partij en lijkt aan te 
sturen op het behoud van zoveel 
mogelijk voordelen die de vrije Eu-
ropese markt kan bieden. Dat is een 
gunstig vooruitzicht voor bijvoor-
beeld de transportsector, zowel aan 
Britse kant als op het continent.
Deze week sloten de conservatieven 
een ‘regeerakkoord’ met de Noord-
Ierse Democratic Unionist Party 
(DUP) om in het Lagerhuis aan een 
nipte meerderheid te komen. May 
zocht, anders gezegd, met zelf ruim 
vijftien miljoen kiezers achter zich, 
haar toevlucht tot een partij die iets 
meer stemmen op zich verzamelde 
dan het inwonertal van de stad 
Utrecht. In ruil voor haar gedoog-
steun haalde de DUP onder meer 
toezeggingen binnen om de infra-
structuur in Noord-Ierland op te 
knappen.

Homohuwelijk
De twee partijen vormen een vreem-
de combinatie, omdat ze op tal van 
gebieden volstrekt van elkaar ver-
schillen. Zo moet de DUP niets heb-
ben van het homohuwelijk, is ze te-
gen abortus en aan de andere kant 
op menig punt weer een stuk linkser 
dan de Tories van May. Maar die as-
pecten blijven, als ‘vrije kwesties’, 
buiten het coalitieakkoord. Inzake 
Brexit is van belang dat de DUP in 
elk geval niet wil dat een Britse uit-
treding uit de Europese Unie leidt 
tot een sluiting van de grens van 
Noord-Ierland met de rest van het 
eiland: de Ierse Republiek.
De nieuwe ‘coalitie’ van olifant en 
muis heeft opmerkelijke politieke 
implicaties. May’s partij lijkt immers 
in Noord-Ierland letterlijk partij te 
kiezen tussen de DUP, gesticht door 
wijlen dominee Ian Paisley, en een 

andere grote stroming, de Nationa-
listen, de voormalige Sinn Féin van 
de katholieke voorman Gary Adams. 
Die twee vormen in Noord-Ierland 
samen een wat broze grote coalitie, 
waarin Groot-Brittannië offi  cieel 
niet wil stoken. Premier May laadt 
nu de schijn op zich dat toch een 
beetje te doen.
Net als de Schotten stemde een 
meerderheid van de Noord-Ieren 
bij het vorig jaar gehouden referen-
dum tegen Brexit. Voor de keuze 
van de conservatieven voor DUP 
speelt dat geen rol. Intussen zal 
men zich in Schotland afvragen 
waarom nu juist Noord-Ierland een 
milde regen aan extra overheidsin-
vesteringen te beurt valt. Is dat mis-
schien alleen maar omdat May de 
tien zetels van de DUP nodig heeft 
om aan een wankele meerderheid in 
het Lagerhuis te komen?
In het Lagerhuis lijkt de steun voor 
een harde Brexit intussen verzwakt. 
Weliswaar leden de Liberaal-Demo-
craten, verklaard tegenstanders van 
afscheiding van de Unie, een zware 
nederlaag. Maar UKIP, de partij van 
Nigel Farage, die aan de wieg van 

het referendum stond, werd uit de 
House of Commons weggevaagd. 
Tegelijk won de Labour Party van 
Jeremy Corbyn zetels in een belang-
rijk aantal districten waar in meer-
derheid voor ‘Remain’, en dus tegen 
de Brexit, is gestemd.
In haar eigen partij telt May een 
fl ink aantal ‘backbenchers’ die van 
een rigoureus afscheid van de Unie 
weinig willen weten. Een uitgespro-
ken voorman van deze groepering is 
Lord Michael Heseltine, een promi-
nente partijgenoot die zich tot luis 
in de pels van het Brexit-kamp heeft 
ontwikkeld. Volgens Heseltine zou 
de Europese Commissie Londen te 
hulp kunnen schieten met een voor-
stel dat de angel uit Brexit haalt. 
Veruit de meeste voorstanders van 
uittreding richten zich immers 
vooral tegen de massale immigratie 
van veelal uit Oost-Europa afkom-
stige landverhuizers. De Europese 
Commissie zou, aldus nog steeds 
Heseltine, wel bereid zijn iets aan 
dat immigratievraagstuk te doen.
Overigens zit deze vooraanstaande 
anti-brexiteer ook weer op één lijn 
met premier May, waar deze koste 

De recente terreuraanslagen zouden volgens menigeen de aandacht bij de Britse verkiezingen 

afl eiden van de uittreding uit de Europese Unie. Maar het was enkel Brexit dat Big Ben sloeg. 

Onverwacht kwamen de Conservatieven verzwakt uit de stembusstrijd. Het gevolg is dat Londen 

tegenover Brussel ook zwakker is komen te staan.

Brexit in Lalaland
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wat het kost wil doorregeren. Nie-
mand zit op nieuwe verkiezingen te 
wachten, zegt ook Heseltine. Die 
vergroten immers de kans dat La-
bour-leider Corbyn zijn winst nog 
verder uitbouwt. Voor een adem-
pauze is ook Boris Johnson, de oud-
burgemeester van Londen en huidi-
ge minister van Buitenlandse Zaken.

Wonden likken
Johnson geldt als een van de belang-
rijkste kandidaten om May op te vol-
gen, maar kiest voorlopig voor de zij-
lijn. Berichten dat hij binnen de 
partij een factie van zwaargewichten 
zou aanvoeren, die erop uit zou zijn 
de premier uit het zadel te lichten, 
heeft Johnson met kracht ontkend. 
Nu is dat geen garantie dat May de 
volle rit gaat uitzitten, maar de mees-
te waarnemers gaan er toch wel van 
uit dat haar partij de komende maan-
den zal gebruiken om de wonden te 
likken en de rijen te sluiten. Later 
kan Johnson dan immers alsnog 
voor het voetlicht treden.
En zo houdt bijna iedereen in het 
conservatieve kamp de schijn op dat 
er eigenlijk niet veel is veranderd. 
Deze maand begint het kabinet ‘ge-

woon’ de Brexit-onderhandelingen 
met Brussel. Daarin kunnen de Brit-
ten ook gerust op tafel slaan als de 
uitkomsten hun niet bevallen, me-
nen sommige geharnaste partijge-
noten van May.
De meesten weten intussen wel be-
ter. Had David Cameron, de voor-
ganger van May, maar niet inge-

stemd met dat referendum, dan had 
het hele woord Brexit niet bestaan. 
Dan had May zeer waarschijnlijk 
geen nieuwe verkiezingen uitge-
schreven en was Jeremy Corbyn 
waar hij tot voor kort voor doorging: 
een tamelijk kansloze man, met wie 
zijn eigen Labour Party behoorlijk 
omhoog zat.
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Chauffeur heeft ogen 
niet altijd op de weg

ProRail bouwt laatste 
stukje Betuweroute

XPO verdubbelt 
dc bij Eindhoven

Emirates opent 
diensten op Luxemburg

WEGVERVOER
Vrachtwagenchauffeurs op Ne-

derlandse wegen zijn 20% van 

hun rijtijd afgeleid. Ook automo-

bilisten hebben 10% van de tijd 

de ogen niet op de weg. Dat 

blijkt uit groot Europees onder-

zoek, waarbij weggebruikers 

vrijwillig zijn gefi lmd. Honder-

den chauffeurs zijn op vrijwillige 

basis twee jaar lang met came-

ra’s en meetapparatuur in hun 

voertuigen gevolgd. Achter het 

stuur nam al gauw de dagelijkse 

routine de overhand. Bellen, ap-

pen, eten en scheren.

SPOORVERVOER
Spoorbeheerder ProRail start 

deze maand met de aanleg van 

het allerlaatste stukje van de Be-

tuweroute. Tussen Zevenaar en 

Babberich aan de Duitse grens 

wordt de laatste 3 kilometer 

goederenspoorlijn gebouwd. In 

december 2018 moet het hele 

karwei klaar zijn. De aanleg van 

de 172 kilometer lange goede-

renlijn van Rotterdam naar de 

Duitse grens startte in de jaren 

negentig van de vorige eeuw. 

LOGISTIEK
XPO begint deze maand aan de 

verdubbeling van zijn nog gloed-

nieuwe distributiecentrum op 

bedrijventerrein GDC Noord bij 

Acht, regio Eindhoven. Daar 

bouwde de logistieke dienstver-

lener een distributiecentrum 

van 30.000 vierkante meter, dat 

eind vorig jaar in gebruik werd 

genomen. Binnenkort wordt be-

gonnen met een tweede dc, met 

een oppervlakte van 40.000 

vierkante meter.

LUCHTVRACHT
EmiratesSkyCargo is in het kader 

van een nauwe samenwerking 

met Cargolux begonnen met 

wekelijkse vrachtvluchten tus-

sen Dubai en Luxemburg. Emira-

tes voert de dienst uit met 

B777F’s. De rechtstreekse vracht-

vluchten op het Groothertog-

dom moeten ervoor zorgen dat 

de netwerken van de twee maat-

schappijen beter worden benut. 

Emirates zal Luxemburg elke 

maandag bedienen. 

KORT

TOBIAS PIEFFERS

De havenbeheerder van het 
Griekse Piraeus en de Shanghai 
International Ports Group (SIPG)
gaan nauw samenwerken om de 
containervolumes tussen de twee 
bestemmingen op te voeren. 

De samenwerking moet synergie 
opleveren die ‘de handel verbetert 
en nieuwe bedrijfskansen zal creë-
ren’. Daarnaast willen de havenbe-
heerders gezamenlijk gesprekken 
voeren met rederijen om de scheep-
vaartverbindingen tussen Shanghai 
en Piraeus ‘te verbeteren’.
Volgens de Piraeus Port Authority 
(PPA) verstevigt de Griekse haven 
met deze overeenkomst zijn positie 
in de Nieuwe Zijderoute, het grote 

infrastructurele project dat China 
over land, zee en spoor met Europa 
moet verbinden. De haven van Pi-
raeus speelt in deze plannen een 
sleutelrol door de geografi sche lig-
ging nabij de Oost-Europese markt.
PPA is sinds augustus 2016 voor 51% 
in handen van Cosco Shipping, dat 
de haven wil ontwikkelen tot een 
van de grootste Europese zeeha-
vens met een overslag in 2018 van 
vijf 5 miljoen teu, tegen 3,3 miljoen 
teu in 2015. 
Cosco nam onlangs ook een belang 
van 15% in SIPG en trekt daarmee 
nu aan twee kanten aan de touwtjes 
bij de deal tussen Piraeus en Shang-
hai. De rederij zet in op de ontwik-
keling van de Nieuw Zijderoute en 
kreeg daarvoor een krediet van 26 
miljard dollar van China.

KOEN MORTELMANS

De bierbrouwer AB Inbev laat 
voortaan het gerstenat vanuit de 
vestiging in Jupille nabij Luik 
naar het distributiecentrum van 
grootgrutter Delhaize in Ninove 
tussen Gent en Brussel per trein 
vervoeren. 

Deze week was de première voor de 
biertrein die drie keer in de week 
duizenden kratten van het merk Ju-
piler van AB Inbev zal vervoeren. 
Op termijn zal de trein jaarlijks vijf-
duizend vrachtwagens van de weg 
houden, stellen de twee partijen. 
Delhaize en AB Inbev werken bij de 
biertrein samen met de Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij Oost-
Vlaanderen en de transportbedrij-

ven Lineas en Remitrans.
Voor de biertrein zullen nog wel 
vrachtwagens moeten worden inge-
zet voor het voor- en natransport  
bij  de twee spoorterminals. Het 
gaat daarbij slechts om afstanden 
van enkele honderden meters.
Vervoerder Remitrans kocht zeven 
jaar geleden een oud stuk spoorweg 
en maakte dit met eigen middelen 
weer operationeel. Dit spoor ver-
bindt de vestiging van Remitrans in 
Ninove met het spoorwegnet van 
Infrabel. De biertrein uit Jupille 
rijdt over dit spoor naar de terminal 
van Remitrans.
Het is de bedoeling van Delhaize om 
op termijn meer leveranciers bij dit 
railproject te betrekken. Het bier 
leende zich door het grote volume 
uitstekend als proefproject. 

CONTAINERS SPOORVERVOER

Piraeus versterkt rol 
in Nieuwe Zijderoute

Biertrein haalt 5.000 
trucks van de weg

Kleiner belang is geen probleem, het 

gaat Cargolux om extra vliegrechten.

water komt van Cargolux, dat zich 
hoofdzakelijk zal gaan richten op de 
vrachtroutes tussen Europa en Azië 
en Europa en Noord-Amerika. 

Jade Carg0
Critici schatten de marktkansen 
van weer een nieuwe Chinese 
vrachtmaatschappij klein in. Ze ver-
wijzen naar het Chinese Jade Cargo, 
waarin Lufthansa Cargo met een 
belang van 25% participeerde naast 
Chinese en Duitse investeerders. 
Uiteindelijk viel in 2011 na zeven 
verliesgevende jaren het doek voor 
de vrachtmaatschappij toen 
Lufthansa weigerde nog langer de 
verliezen van Jade te compenseren. 
Cargolux wijst deze kritiek van de 
hand en zegt dat het vrachtvervoer 
van en naar Zhengzhou Airport on-
danks  aanvankelijke kritiek bijzon-
der succesvol is gebleken. 

JOHN VERSLEIJEN

Cargolux wordt voor een kwart 
eigenaar van de nieuwe Chinese 
vrachtmaatschappij Henan Car-
go Airlines.  

De overige 75% van de aandelen in 
de bovenliggende joint venture Car-
golux China gaat naar investeerder 
HNCA, de Henan Airport Group en 
de Xinggang Investment Group 
Company. 
Dat blijkt uit het akkoord dat de 
Luxemburgse premier Xavier Bettel 
deze week sloot met de Chinese 
partijen. In totaal steken de partijen 
bijna tachtig miljoen dollar in de 
nieuwe Chinese vrachtmaatschap-
pij, die eind 2018 haar eerste vracht-
vluchten zal gaan uitvoeren. 
Met de ‘doopakte’ krijgen de rege-
ring van de Chinese provincie He-
nan en haar investeringsmaatschap-
pij HNCA eindelijk de beschikking 
over een eigen vrachtmaatschappij. 
Dat was de grote droom van het re-
gionale bestuur toen het bijna drie 
jaar geleden een minderheidsbe-
lang nam van 35% in het toen nood-
lijdende Cargolux. Een andere eis 
voor de forse kapitaalinjectie, ge-
sproken werd destijds over een 
steunbedrag aan de Luxenburgers 
van 200 miljoen dollar, was de ont-
wikkeling van de regionale luchtha-
ven van Zhengzhou in Henan tot 
een mondiale vrachthub naast de 
thuisbasis Luxemburg Airport van 
Cargolux. 
Dat laatste plan is de laatste twee 
jaar grotendeels uitgevoerd en Car-
golux voert nu dagelijks vracht-
vluchten uit op Zhengzhou Airport 
vanuit het Groothertogdom. 
Aanvankelijk wilden de partijen al 
eind 2017 beginnen met de eerste 
vrachtvluchten onder de merknaam 
Cargolux China. Daarbij zouden de 
Luxemburgers een belang van 35% 
verwerven in de nieuwe vrachtver-

voerder en de Chinese partijen 65%. 
Uiteindelijk is dat belang na meer 
dan een jaar onderhandelen geslon-
ken naar 25% voor Cargolux. Vol-
gens bestuursvoorzitter Paul Hel-
minger van Cargolux is dat kleinere 
aandeel en dus minder zeggenschap 

geen probleem voor de Europese 
vrachtmaatschappij. Het grote be-
lang voor de Luxemburgers is niet  
het aandelenpakket in Henan Cargo 
maar het feit dat het straks via de 
participatie in de maatschappij 

meer vlieg-, landingsrechten en 
vrachtroutes ter beschikking krijgt 
op markten die het nu als Europese 
carrier amper kan bedienen. 
Henan Cargo Airlines wil in sep-
tember 2018 beginnen met drie 
B747-400F’s. Uiteindelijk zal Henan 

Cargo gaan vliegen met vijf freigh-
ters vanuit Zhengzhou Airport op 
hoofdzakelijk Noord-Amerikaanse 
vrachtbestemmingen. Via die strik-
te afbakening moet worden voorko-
men dat Henan Cargo in het vaar-

Cargolux en het nieuwe Henan Cargo Airlines gaan het Chinese Zhengzhou Airport gebruiken als draaischijf. Foto: Cargolux

AKKOORD  Cargolux ziet belang in nieuwe Chinese vrachtmaatschappij slinken naar 25% 

Startschot Henan Cargo
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JOHN VERSLEIJEN

DHL Global Forwarding (DGF) 
bleef ook in 2016 eenzaam de 
mondiale luchtvrachtmarkt aan-
voeren. 

Dat blijkt uit de jaarlijkse top-25, die 
het Amerikaanse blad Air Cargo 
World samenstelt met vrachtanalist 
Armstrong & Associates. De Duitse 
expediteur was vorig jaar goed voor 
een mondiaal luchtvrachtvolume 
van ruim twee miljoen ton, wat on-
geveer neerkomt op de totale 
vrachtoverslag van Frankfurt Air-
port. De nummer twee op de lijst, 
het Zwitserse Kuehne + Nagel, volg-
de op afstand met 1,3 miljoen ton, 
terwijl het Duitse DB Schenker de 
derde plek innam met 1,17 miljoen 
ton. Daarmee is de top-3 een Duits-
Zwitsers onderonsje. Hetzelfde 
geldt bijna ook voor de wereldtop-5, 
waar Panalpina (921.000 ton) naar 
plaats 5 opschoof en slechts het 
Amerikaanse UPS SCS (935.000 
ton) met een licht volumeverschil 
moet voor laten gaan.
Panalpina is niet de enige expedi-
teur met groei op de lijst. Het Deen-
se DSV verscheen voor het eerst in 
de top-10; het ging van de zestiende 
naar de negende plek (574.000 ton) 
door de overname van het Ameri-
kaanse UTi Worldwide, dat van de 
lijst verdween. De acquisitie ver-

taalde zich in een groei van het vo-
lume bij de Denen van 86%.
De opmars van DSV ging deels ten 
koste van het Franse Bolleré Logis-
tics dat twee posities zakte maar 
zich met 569.000 ton nog net in de 
mondiale top-10 kon handhaven.
Opmerkelijk is verder dat in de kop-
groep het Duitse familiebedrijf Hell-
mann met een achtste plek terrein-
winst wist te boeken, terwijl het 
bijzonder winstgevende Amerikaan-
se Expeditors, plek 6,  juist een plaats 
verloor. Tonnage is dan ook niet alles 
wat een bedrijf succesvol maakt.
Een andere kanttekening bij de lijst 
is dat marktleider DGF de lucht-
vrachtexpeditie qua tonnage nog 
steeds domineert, maar de afgelo-
pen vijf jaar steevast volume heeft 
verloren. In 2012 was de Duitse ex-
pediteur nog goed voor ruim 2,3 
miljoen ton.  
De top-25 laat twee nieuwkomers 
zien. De Chinese wholesaler Apex 
Logistics International (260.000 
ton) is de grootste verrassing met 
een 21ste plek. Het bedrijf zag het vo-
lume, hoofdzakelijk via lading uit de 
e-commerce sector met klanten als 
Alibaba en JD.com, met bijna 40% 
toenemen in 2016. De belangrijkste 
groeimarkt voor het bedrijf was 
Schiphol met een volumestijging van 
261%, gevolgd door Hongkong (76%) 
en Chicago (53%). De andere nieuw-
komer was Dimerco.

EXPEDITIETOP 

DHL blijft luchtvracht 
mondiaal domineren

Containerships investeert flink en verwacht dit jaar winst te maken. Foto: Archief NT

Middellandse Zee. 
Containerships zegt nog geen ge-
volgen van de Brexit te ondervin-
den, maar de handelssancties tegen 
Rusland blijven wel invloed uitoefe-
nen op het resultaat. Samen met de 
fl uctuaties in de olieprijs ziet Con-
tainerships de politieke onzeker-
heid in Rusland en Turkije dan ook 
als risico’s voor dit jaar.
De rederij wist haar aanwezigheid 
op de Middellandse Zee te verster-
ken via de opening van een eigen 
agentkantoor in Algerije. De alge-
mene trend op de Middellandse Zee 
liet echter weinig ruimte voor meer 
volume en betere prijzen. 
Onder meer via de inzet van een 
vierde vrachtschip zag Container-
ships tegen het einde van het kwar-
taal een positieve ontwikkeling in 

TOBIAS PIEFFERS

De Finse shortsea containerrede-
rij Containerships is afgelopen 
kwartaal uit de rode cijfers ge-
krabbeld en noteert weer een 
klein plusje van 600.000 euro.

Een volumestijging van 12% en licht 
gestegen vrachttarieven hebben de 
omzet van de rederij met ruim 13% 
doen stijgen (tot 55,7 miljoen euro) 
vergeleken met vorig jaar, toen er 
een kwartaalverlies van 1,1 miljoen 
euro werd geleden.
Er waren geen grote wijzigingen in 
de activiteiten van de Scandinavi-
sche rederij, die bijna 90% van haar 
omzet op de Noord- en Oostzee 
verdient. De overige 12% komt voor 
rekening van de kustvaart op de 

de volumes en tarieven in het ge-
bied, die naar verwachting doorzet.
Containerships is al jaren verlieslij-
dend. Na de verliezen in 2013 en 
2014 van respectievelijk 2,3 en 2,7 
miljoen euro volgde in 2015 het 
monsterverlies van 6,7 miljoen 
euro. De Finse rederij wist zich vo-
rig jaar licht te herstellen en de op-
lopende negatieve cijferreeks om te 
buigen tot een klein verlies van 1,4 
miljoen euro. Het vooruitzicht voor 
dit jaar is positief, aldus analisten. 
De rederij is fl ink aan het investeren 
in LNG. Volgend jaar neemt Contai-
nerships vier LNG-aangedreven 
nieuwe schepen in ontvangst, die in 
Rotterdam gaan bunkeren. Daar-
naast is de rederij aan het investe-
ren in LNG-trucks in onder meer 
Engeland, Nederland en Finland. 

SHORTSEA

Containerships krabbelt 
langzaam uit de rode cijfers 

De meeste ondernemers in het wegvervoer kijken met vertrouwen naar de nabije toekomst.  

omgekeerde ontwikkeling. Die 
hadden de laatste twee kwartalen 
met een per saldo dalende omzet te 
maken, maar wisten die begin dit 
jaar met gemiddeld 4,5% op te voe-
ren.
Bleef het prijsniveau achter bij wat 
ondernemers eigenlijk nodig ach-
ten, ook het winstniveau stond on-
der druk. Ondernemers zijn over de 
hoogte van het rendement niet erg 
tevreden; ze beoordelen die met 
iets meer dan een zesje. Wel behaal-
de 71% in de eerste drie maanden 
een positief rendement. Nog eens 
17% speelde quitte en 12% zat in de 
rode cijfers. In het tweede kwartaal 
denken vier van de tien onderne-

FOLKERT NICOLAI

Na ruim drie jaar van economi-
sche opgang staan wegtransport-
bedrijven er gemiddeld weer vrij 
goed voor. Eén ding blijft te wen-
sen over: een hoger transport-
prijsniveau.

Het Nederlandse wegvervoer heeft 
het in het doorgaans rustige eerste 
kwartaal drukker gehad dan was 
verwacht. In het binnenlands ver-
voer nam de bedrijvigheid wat af, 
maar dat werd ruim goedgemaakt 
door het aantrekkende internatio-
nale vervoer. Bij veel bedrijven is de 
orderportefeuille goed gevuld. De 
enige klacht van ondernemers 
geldt, nog steeds, het te lage prijsni-
veau.
Bij een relatief groot aantal bedrij-
ven heeft in de eerste drie maanden 
van het jaar wel een prijscorrectie 
plaatsgevonden, maar die was vol-
gens de meeste ondernemers niet 
voldoende. Dat blijkt uit het laatste 
conjunctuurbericht van Transport 
en Logistiek Nederland (TLN). De 
organisatie spreekt, afgezien van de 
lage tarieven, van een ‘uitstekend 
eerste kwartaal’, het beste zelfs 
sinds 2007.
Ruim drie jaar nu gaan de zaken in 
het wegvervoer naar wens. Er kwam 
een krachtig herstel van de inzin-
king in de jaren 2011 en 2012. Het 
eerste kwartaal van 2017 is geen uit-
zondering. Zo overtrof de bedrijvig-
heid de verwachtingen. Maar iets 
meer dan een derde van de onder-
nemers voorzag het begin dit jaar 
drukker te krijgen dan in dezelfde 
periode van vorig jaar. De praktijk 
was dat de helft van de bedrijven 
meer te doen kreeg.

Ruime voldoende
Over de omzetontwikkeling is de 
bedrijfstak niet juichend, maar een 
ruime voldoende kan er toch wel 

van af. Voor het tweede kwartaal 
voorziet 46% een hogere omzet dan 
in hetzelfde tijdvak vorig jaar. Nog 
eens 42% denkt dat de omzet gelijk 
zal blijven en maar 12% maakt zich 
op voor een omzetdaling. In het eer-
ste kwartaal was de omzetstijging 
bij de grote bedrijven gemiddeld 
4%. In het binnenlands vervoer be-
droeg ze 3,3% en in het internatio-
nale transport 2,1%.
Bij kleinere bedrijven blijft de om-
zet achter, met een stijging van 
1,9%. Dat is altijd nog meer dan de 
1,3% bij logistieke bedrijven, die in 
voorgaande kwartalen juist omzet-
stijgingen van rond de 4% opteken-
den. Bij de expediteurs zien we een 

PRIMA KWARTAAL  Eerste drie maanden brachten wegvervoer onverwacht veel 

Werk genoeg, maar te
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TOP-10 GROOTSTE 
EXPEDITEURS

OMZET ($) 
2016

                         LUCHTVRACHTTONNAGE
2016 2015

1 DHL 26.105 2.081.000 2.109.000

2 Kuehne + Nagel 20.294 1.304.000 1.250.000

3 DB Schenker 16.746 1.179.000 1.128.000

4 UPS 6.793 935.300 935.300

5 (6) Panalpina 5.276 921.400 836.200

6 (5) Expeditors 6.098 875.914 872.480

7 Nippon Express 16.976 705.478 711.354

8 (9) Hellmann 3.443 576.225 561.240

9 (16) DSV 10.073 574.644 311.193

10 (8) Bolloré Logistics 4.670 569.000 580.000
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De handel in de fl ink in waarde 
gedaalde obligaties van Rickmers 
Group is gestaakt als onderdeel 
van een nieuwe reddingspoging 
voor het noodlijdende bedrijf. 

Veel zijn de obligaties van het zielto-
gende 180 jaar oude Duitse scheep-
vaartbedrijf niet meer waard. Uit be-
rekeningen blijkt dat voor elke 
geïnvesteerde duizend euro de geld-
schieter nu nog maar 30 euro kan te-
rugzien als de waardepapieren aan 
de beurs worden aangeboden.
Rickmers wist tijdens de scheep-
vaartcrisis in 2013 nog voor 275 mil-
joen euro op te halen via het aanbie-
den van obligaties tegen een 
rentepercentage van 8,875 %. 
Rickmers kampt al enige tijd met fi -
nanciële problemen. Het maritiem 
bedrijf zag zich begin deze maand 
genoodzaakt insolventie aan te vra-
gen onder eigen administratie, na-
dat de grootste crediteur, HSH 
Nordbank, zich terugtrok uit een 
omvattend reddingsplan inclusief 
schuldensanering. Ondanks het 
vertrek van de grootste geldschieter 
heeft het bestuur van de rederij de 
hoop op een doorstart nog niet op-
gegeven. 
Rickmers heeft daarvoor de ‘her-
structureringsexpert’ Christoph 

Morgen in de arm genomen als 
Chief Insolvency Offi  cer. Hij moet 
kijken wat er te redden valt van de 
onderneming. Of het bedrijf nog ge-
red kan worden, is volgens experts 
onduidelijk. Eind mei heeft het 
Griekse Navios Maritime Partners 
LP voor 59 miljoen euro al vijf con-
tainerschepen van 4.250 teu in Rick-
mers Maritime (Singapore) overge-
nomen.
De Grieken hadden aanvankelijk 
een overeenkomst gesloten over de 
koop van de complete vloot van 
veertien schepen voor 114 miljoen 
dollar, maar die poging stuitte op 
verzet van obligatiehouders. Het is 
wel nog steeds de bedoeling dat de 
andere negen schepen uiteindelijk 
naar Navios gaan, maar onduidelijk 
blijft of de obligatiehouders hier 
bakzeil halen.

Charters
De verkochte schepen varen onder 
lopende chartercontracten en zul-
len daardoor naar verwachting zo’n 
45 miljoen dollar aan inkomsten op-
leveren, aldus experts. De verkoop 
van de vijf schepen is overigens nog 
wel aan een aantal niet nader om-
schreven voorwaarden onderwor-
pen, laten de betrokken partijen we-
ten. TP/RM

OBLIGATIEWAARDE VERDAMPT

Illustratie: Barry Hage

Rickmers legt handel 
in schuldbrieven stil

Illustratie: Barry Hage

Air France-KLM Cargo zet het 
vrachtherstel ook in mei voort. 
Voorlopig is overslag in Parijs de 
grote motor achter de betere ver-
voerscijfers.  

Het Frans-Nederlandse vrachtbe-
drijf zag het vrachtvervoer met 3,8% 
toenemen vergeleken met mei 2016 
bij een stijging van de capaciteit met 
1,6%, blijkt uit de vervoerscijfers 
over de maand mei van dit jaar.
De beladingsgraad steeg met 1,3 
procentpunten naar 58,8% en dat is 
een indicatie voor een beter rende-
ment. De positieve ontwikkeling zet 
zich ook door in de vrachtinkom-
sten (ex-valuta-eff ecten) waar de 
vrachtdivisie spreekt van ‘een ver-
betering vergeleken met eerdere 
maanden’.

een stijging zien na de ingrijpende 
vlootafbouw bij Martinair Cargo vo-
rig jaar. Die extra vrachtruimte zit 
daarbij vooral in meer bellycapaci-
teit op de passagiersvliegtuigen van 
de KLM, hoewel de maatschappij 
recent tijdelijk bij Atlas Air een 
B747-400 heeft gehuurd om het ver-
lies aan capaciteit voor het groot 
onderhoud van de vier vrachtjum-
bo’s op te vangen. Aanvankelijk was 
voor die rol de oude B747-400BCF 
van Martinair aangehouden.
Over de eerste vijf maanden van dit 
jaar moest KLM nog even de won-
den likken van de eerdere maatrege-
len bij Martinair. Het vrachtvervoer 
lag nog 1,3% onder het niveau van 
vorig jaar, terwijl de beladingsgraad 
met 65,4% bijna een half procent-
punt verloor. JV

LUCHTVRACHT

Het gaat langzaam bergopwaarts  
met het vrachtvervoer van KLM

Het herstel bij de Europese lucht-
vaartgroep wordt voorlopig vooral 
gedreven door de Franse vrachtac-
tiviteiten, die in mei een groei lieten 
zien van 7,2% bij een toename van 
de beladingsgraad met 2,3 procent-
punten naar 53,1%. Over de eerste 
vijf maanden van dit jaar lag de 
vrachtgroei in Parijs op ruim 5% en 
komt de maatschappij in de buurt 
van het IATA gemiddelde dat voor 
dit jaar wordt geraamd op 7,5%.
KLM Cargo blijft bij de vrachtgroei 
van het Franse onderdeel nog een 
aardig stuk achter, maar laat met 
een toename (tonkilometers) van 
1,3% over mei ook weer stijgende 
cijfers zien. De beladingsgraad nam 
ook voorzichtig met 0,4 procent-
punt toe naar ruim 64%. De vracht-
capaciteit van KLM liet ook weer 
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Ruim drie jaar nu gaan de zaken

in het wegvervoer naar wens.

Foto: Truckstar

zwak betitelde naar 7,5. Twee jaar 
geleden zat nog één op de tien in de 
fi nanciële lappenmand.
Het wegvervoer zit gemiddeld goed 
in de opdrachten. Ruim 66% zit dik 
tot zeer dik in het werk. Het zijn ook 
hier weer de grote bedrijven die de 
lijst aanvoeren: van hen heeft bijna 
driekwart een fors tot zeer fors ge-
vulde orderportefeuille. Slechts 
0,9% klaagt over zeer weinig orders. 
Hier springen de zzp’ers met één of 
enkele auto’s er negatief uit, met 
5,3%. Veel van die ondernemers 
werken op ad-hocbasis en kunnen 
het daarom de komende kwartalen 
best nog druk krijgen. De overgrote 
meerderheid van de zzp’ers is trou-
wens meer dan tevreden over de 
dikte van het orderboek.

Vertrouwen
Veruit de meeste ondernemers, in 
welke deelmarkt ook, kijken met 
vertrouwen naar de nabije toe-
komst. De zogenoemde stemmings-
indicator ondernemersvertrouwen 
steeg in het eerste kwartaal naar het 
rapportcijfer 8. Dat was de voor-
gaande tien kwartalen niet voorge-
komen. Dierenvervoerders blaken 
van vertrouwen, met een indicator 
van 9,9. Ook bedrijven actief in het 
nationale stukgoedtransport zien 
het, getuige een indicator van 9,3, 
helemaal zitten. Wat somberder, 
maar toch wel positief, zijn melk-
vervoerders, containertruckers en 
bedrijven in het tank- en silover-
voer, wier oordeel de 7 net niet 
haalt.
Op bijna alle punten – bedrijvig-
heid, liquiditeit, omzet, orderboek, 
concurrentiepositie en bezetting 
van mensen en middelen – delen de 
ondernemers dikke achten en ne-
gens uit. Het winstniveau moet het 
met een zeven doen en het prijsni-
veau – maar dat zagen we al – met 
een 5,3. Werk zat, maar er wordt te 
weinig aan verdiend.

mers de winst te kunnen verhogen. 
Nog eens de helft houdt het op een 
gelijk rendement.
Veel ondernemingen hebben de pe-

riode van opgang, die nu dus ruim 
drie jaar heeft geduurd, gebruikt om 
fi nancieel orde op zaken te stellen. 
Van alle bedrijven beschouwt 64% 

de eigen fi nanciële positie als sterk 
tot zeer sterk. De kasstroom bij hen 
is ruim voldoende en het eigen ver-
mogen eveneens. Twee jaar geleden 

vond ‘maar’ 57% de fi nanciële posi-
tie van het bedrijf sterk tot zeer 
sterk. Tegelijk daalde het percenta-
ge dat zijn positie als zwak tot zeer 

bedrijvigheid

gen te laag tarief
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TOBIAS PIEFFERS

Acht jaar van economische tegen-
spoed heeft er hard ingehakt bij 
de Nederlandse scheepvaartin-
dustrie. Deze week werd bekend 
dat ook Koninklijke Wagenborg 
in fi nanciële moeilijkheden zit.

De problemen lijken niet zo ernstig 
als die van Flinter en Abis Shipping 
vorig jaar, de banken eisen immers 
geen kredieten op die nopen tot de 
veiling van schepen, maar het feit 
dat Wagenborg de banken aandelen 
geeft in het bijna 120 jaar oude en 
Koninklijke familiebedrijf, is veel-
zeggend. 
De directie wil er niet veel over 
kwijt, behalve dat het vergeven van 
de belangen nodig is om een afl o-
pende schuld te herfi nancieren en 
dat het bedrijf door deze zet ‘uit-
stekend gepositioneerd’ is voor de 
toekomst. Maar uit de cijfers van 
de afgelopen jaren blijkt de nood-
zaak. 
Door de fi nanciële crisis stortte het 
nettoresultaat van Wagenborg in 
drie jaar tijd volledig in. Waar het 
bedrijf in 2008 nog een winst van 
46,7 miljoen euro noteert, staat in 
2011 een verlies van 125 miljoen 
euro onder de streep. Sindsdien 
hebben de verliezen zich opgesta-
peld tot het bedrijf het tij in 2015 
wist te keren. Met een plusje van 1,8 
miljoen euro werd er dat jaar vrijwel 
quitte gespeeld. 
Door de verliesgevende jaren is de 
schuldpositie van het bedrijf fl ink 
verslechterd. De langlopende schul-
den zijn sinds 2008 bijna verdub-
beld, terwijl het groepsvermogen is 
gehalveerd. De rederij zette daarom 
in 2014 al activa in als onderpand 
voor de herfi nanciering van de 
schulden. Dat wordt nu door de 
banken geclaimd.

Gesloten
De Nederlandse scheepvaartindus-
trie is zeer gesloten als het op fi nan-
ciële prestaties aankomt, de aande-
lentransactie van Wagenborg werd 
bekend door een toestemmingsaan-
vraag bij het Duitse Bundeskartell-
amt, maar er kan veilig worden aan-
genomen dat de situatie bij 
Wagenborg tekenend is voor de ge-
hele sector. De rederij, één van de 
grootste van Nederland, bezit im-
mers een vloot van ruim 170 voor de 
Nederlandse scheepvaart typische 
shortsea vrachtschepen die met 
name actief zijn in de bulk- en 
breakbulk. Het is geen geheim dat 
die markten al jaren in diepe crises 
verzonken zijn.
De Nederlandse redersvereniging 
KVNR is in het jaarverslag van 2016 
daarom ook somber gestemd. ‘Dit is 
het achtste jaar waarin onze sector 
in zwaar weer verkeerde’, zegt 
scheidend voorzitter Tineke Nete-
lenbos. ‘Als gevolg hiervan hebben 
we dit jaar afscheid moeten nemen 
van de rederijen Flinter en Abis 
Shipping en er is sprake van conso-
lidatiebewegingen.’ 
Ook de toekomstblik van de bran-
chevertegenwoordiger is weinig op-
timistisch. ‘Weliswaar groeit de 

Wagenbo
SHORTSEA  Acht slechte jar 

sociaal
Onze belofte [#3/3]

ontzorgen
Onze belofte [#1/3]

Wij zoeken alleen mensen
met ambitie om mee te 
groeien met ons bedrijf

betrouwbaar
Onze belofte [#2/3]

www.combinex.eu
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Wat breng je mee: 
·   HBO/Academisch werk- en denkniveau.
·   Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als 

directielid van een transportonderneming of een 
bedrijf waar logistiek een kernfunctie is.

·   Je bent analytisch sterk en hebt ruime ervaring met 
digitale bedrijfsprocessen.

·   Je bent communicatief zeer vaardig.
·   Je hebt een grote commerciële drive en bent een 

netwerker. En vooral ook een verbinder.
·   Je bent daadkrachtig, maar zorgvuldig.
·   Je voelt je prettig in een ‘no nonsense’ en ‘hands-

on’ bedrijfscultuur.
·   Uitstekende kennis van de Nederlandse,

Duitse en Engelse taal in woord en geschrift.

Wij bieden een fantastische baan bij een succesvol 
en snelgroeiend bedrijf. Uiteraard passen de 
arbeidsvoorwaarden bij de zwaarte van de functie. 
Heb je interesse? Mail je brief en CV dan naar 
a.troost@combinex.nl
 
Een assessment test kan onderdeel uitmaken van de 
procedure. Meer informatie over Combinex? Kijk 
dan op www.combinex.eu

Combinex is een succesvolle, snelgroeiende onderneming, die 
optimaal vervoermanagement biedt aan haar klanten. Zij melden 
hun vervoersbehoefte en wij doen de rest op betrouwbare en 
effi ciënte wijze. Wij streven daarbij naar langdurige relaties met 
onze klanten en leveranciers. Maatschappelijke betrokkenheid 
staat hoog in het vaandel.
 
Combinex realiseert een jaaromzet van circa 55 miljoen Euro.
Bij ons werken 85 enthousiaste medewerkers die vanuit de 
thuisbasis in Oud-Beijerland en Zuid-Beijerland voornamelijk 
klanten in Duitsland, Frankrijk en de Benelux ontzorgen. Wij 
vervoeren zowel ‘droge’ als gekoelde - en diepvriesproducten.
 
Onze ambities zijn fors. De markt biedt veel kansen. Onze 
fi nancieel gezonde organisatie staat voor de uitdaging de 
omzetgroei goed in balans te houden met de interne organisatie 
en bedrijfsprocessen.
 
Wat kun je van ons verwachten:
Als algemeen directeur ben je eindverantwoordelijk voor 
de resultaten van de onderneming. Je geeft leiding aan het 
managementteam. Je bepaalt samen met hen de strategie 
en voert deze uit. Tevredenheid bij klanten, medewerkers 
én aandeelhouder is daar het effect van. Evenals het steeds 
verder terugdringen van de milieubelasting door een steeds 
lagere CO2 uitstoot. Je rapporteert aan de eigenaar van 
Combinex, die in een wat vrijere rol dan tot op heden actief 
blijft binnen het bedrijf.

Dat vraagt inspanning, de juiste mentaliteit, betrokkenheid 
en verantwoordelijkheidsgevoel.

Voor verdere informatie kunt

u contact opnemen met de

afdeling HRM via

(0186) 667 166.

Combinex BV

Simon Stevinstraat 3B

3284 WC Zuid-Beijerland

The Netherlands

Tel: (0186) 667 166

Hoort deze
functie bij jou?

Ter versterking van het directieteam zijn wij op zoek naar een:

Ervaren algemeen directeur

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

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

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

vacatures.nieuwsbladtransport.nl

Zoeken
wordt

vinden.
Uw selectie begint op
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De markt zal naar verwachting in 

2020 weer winst maken.

tot en met 2018 nodig om op gang te 
komen.
Ook Wagenborg toonde zich eerder 

mondiale economie, maar de we-
reldhandel blijft achter en er is wei-
nig zicht op herstel.’ De KVNR ver-
wijst daarbij naar de Baltic Dry 
Index, een belangrijke graadmeter 
voor de algemene vrachtvaart, die 
na een historisch dieptepunt in fe-
bruari vorig jaar weer fl ink steeg, 
maar in de eerste maanden van 2017 
weer keldert. ‘Al met al blijft er dus 
een grote mate van onzekerheid be-
staan’, stelt de organisatie. 
Consultancybureaus als Drewry 

zijn positiever. Volgens hen is de 
bulkmarkt aan een voorzichtig her-
stel begonnen, al heeft die nog wel 

positief over de toekomst van de 
shortsea. In een artikel in Wagen-
borg’s bedrijfsmagazine Times 
werd onder de kop ‘Does shortsea 
shipping have a future?’ uiteengezet 
welke positieve trends het bedrijf 
waarneemt. Daarin wordt ook voor-
malig Wagenborg-CEO Albert En-
gelsman gequoot.  ‘De markt zal 
naar verwachting in 2020 weer 
winst maken’, zegt hij. 
Die uitspraak is onder andere geba-
seerd op een 5,5% grote krimp van 

de Europese shortsea-vloot, wat bij-
draagt aan vermindering van de 
overcapaciteit en dus aan de ont-
wikkeling van de vrachttarieven. 
Daarnaast tekende Wagenborg aan 
het einde van het voorjaar van 2016 
contracten voor 2017 waarin de 
vrachttarieven 10% hoger lagen.
Toch waarschuwt Engelsman er ook 
voor dat reders een plan klaar moe-
ten hebben voor andere scenario’s, 
‘voor het geval deze positieve trends 
zich niet materialiseren’.

Negatieve trends
De KVNR waarschuwt echter voor 
negatieve ontwikkelingen, zoals de 
nieuwe geopolitieke situatie. 
Volgens Netelenbos ontstaat door 
de Brexit het risico op een ongelijk 
maritiem speelveld dicht bij 
huis. Daarnaast bedreigingen de 
verkiezing van president Donald 
Trump en ontwikkelingen in China 
en Rusland volgens haar de toe-
gang tot de vrije zeeën, ‘Mare Libe-
rum’.  
Ook zijn voor veel reders de nieu-
we milieumaatregelen een blok aan 
het been. Er gaan op korte termijn 
nieuwe regels voor de uitstoot van 
zwavel en het lozen van ballastwa-
ter gelden en in het kielzog daarvan 
moet de sector zich inspannen om 
de CO2-uitstoot terug te dringen. 
Om aan die regels te voldoen zijn 
investeringen nodig, maar daar 
hebben de reders voorlopig het 
geld niet voor. De KVNR pleit daar-
om voor de oprichting van een 
duurzaamheidsfonds, ‘waaruit om 
te beginnen de aanschaf van bal-
lastwaterbehandelingssystemen 
kan worden gefi nancierd.’ Dat 
moet helpen om de fi nanciële druk, 
die in ieder geval nog een paar jaar 
aanhoudt, te verlichten. 

org tekenend voor Nederlandse markt
en doen de schulden ver oplopen  

Omzet Netto Langlopende schulden Groepsvermogen

FINANCIËLE PRESTATIES WAGENBORG
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Boetes dreigen voor spo

A ls het gaat om doorgaande treinen op 
het spoor, is de registratie van gevaar-
lijke stoff en prima geregeld. Met één 
druk op de knop is duidelijk wat er in 
de wagon zit. Maar bij treinen die op 
emplacementen staan, is er soms on-

duidelijkheid. De wagenmeesters en rangeerders moe-
ten verschillende wagons loskoppelen, verplaatsen en 
opnieuw koppelen, om een nieuwe trein samen te stel-
len. Waar staat tijdens dat proces exact die ene wagon 
met LPG? De brandweer wil in geval van calamiteiten 
graag precies weten wat er in de wagons zit en waar die 
staan. 
Dijksma stuurde in februari een brief naar de Tweede 
Kamer waarin ze stelde in overleg te gaan met ProRail 
over mogelijke oplossingen. In hoeverre is het elektro-
nisch markeren van wagons of ladingen door bijvoor-
beeld RFID-tags in de toekomst haalbaar? Kan er even-
tueel zelfs op korte termijn een verplichting voor 
vervoerders komen? Is een gps-tracker een oplossing? 
De resultaten hiervan werden aan het einde van het eer-

MALINI WITLOX

Staatssecretaris Dijksma wil dat de wagens van treinen 
die gevaarlijke stoffen vervoeren, verplicht worden 
voorzien van trackers. Ook dreigt ze met boetes.

ste kwartaal verwacht, maar dat proces is vertraagd.
Bij het ministerie en bij spoorvervoerders houdt ieder-
een de kaken stijf op elkaar. ‘Medio juni stuurt de staats-
secretaris een nieuwe brief naar de Tweede Kamer’, al-
dus een woordvoerder van het ministerie, die niet wil 
toelichten wat er in de brief staat. Ook ProRail zwijgt. 
‘Er wordt op dit moment nog hard gewerkt aan de Ka-
merbrief. Die wordt wel op korte termijn verwacht, 
maar ik kan niet aangeven of dat volgende week al zal 
zijn of pas in de loop van juli. Vooruitlopend op de ka-
merbrief kunnen wij nu niet op vragen reageren’, aldus 
een woordvoerder.
Off  the record zeggen ingewijden wel dat harde maat-
regelen zullen volgen. De staatssecretaris heeft er ge-
noeg van. Al in 2014 concludeerde de Inspectie Leefom-
geving en Transport (ILT) in een onderzoek naar de 
informatie over goederenwagons met gevaarlijke stof-
fen op emplacementen, dat de juiste gegevens soms 
ontbraken. Op 24 januari 2014 werd het Informatiesys-
teem Gevaarlijke Stoff en (IGS) in gebruik genomen. 
Daardoor beschikken hulpdiensten over actuele infor-
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teem voor de treinen met gevaarlijke stoff en. De demis-
sionair staatssecretaris noemt de 75%-score teleurstel-
lend. ‘Ik heb de sector in 2016 uitdrukkelijk gemaand 
om deze wettelijke plicht na te komen in het belang van 
de veiligheid. Daarom wordt het aantal inspecties door 
de ILT opnieuw uitgebreid en worden boetes en lasten 
onder dwangsom verder verhoogd. Stelselmatig niet-
presterende vervoerders zal de toegang tot het spoor 
worden ontzegd. Dit is hard maar noodzakelijk. Daar-
naast wil ik verdergaande automatisering van de regis-
tratie in WLIS (zie kader) verplicht stellen op basis van 
bijvoorbeeld gps en RFID-tags.’
De meeste fouten bij de registratie ontstaan door men-
selijk handelen, aldus het ministerie. Als het aan de 
staatssecretaris ligt, wordt de plicht voor gps-trackers 
of RFID-tags vastgelegd in een toegangsovereenkomst 
van ProRail met de vervoerders. ‘Het is in het belang 
van iedereen die op en rond spooremplacementen 
woont of werkt dat hulpdiensten in het geval van een 
calamiteit altijd precies kunnen zien welke stoff en zich 
waar bevinden.’

Ik heb de sector in 2016 

uitdrukkelijk gemaand.

oorvervoerders gevaarlijke stoffen
matie over de positie van de wagons. In 97% van de ge-
vallen bleek de informatie die de ILT opvroeg te klop-
pen. Geen slechte score, maar wat de inspecteurs 
betreft, levert iedere probleemwagon een gevaarlijke si-

tuatie op. Als ergens een wagon met gevaarlijke stoff en 
staat te lekken of zelfs ontploft kan dat tot gewonden 
en doden leiden.
Als de brandweer precies weet wat er in een wagon zit, 
kan bij brand het vuur sneller bestreden worden. Bijna 
iedereen herinnert zich nog de brand van januari 2011 
op rangeerterrein Kijfhoek. Een wagon met ethanol 

stond in brand en het vuur dreigde over te slaan naar 
andere wagons met lpg. De hulpdiensten waren bijna 
een dag bezig met blussen, onder meer omdat bij het 
bestrijden van de brand eerst niet duidelijk was om wel-
ke gevaarlijke stof het ging. Mensen in een straal van 
één kilometer van het emplacement, moesten hun huis 
verlaten en de snelweg A16 moest worden afgesloten. 

Teleurstellend
Beterschap rondom de registratie werd beloofd, maar 
het leidde niet tot een 100%-score. In 2016 riep staats-
secretaris Dijksma de goederensector weer op om de 
wettelijke registratieplicht voor gevaarlijke stoff en in 
treinen beter na te leven. De ILT stelt nu vast dat 75% 
van de wagens met gevaarlijke stoff en in stilstaande 
treinen op emplacementen correct geregistreerd is. Dit 
is een verbetering ten opzichte van de 60%-score in 
2015, maar de staatssecretaris wil meer tempo maken. 
Ze voelt daarbij druk van burgemeesters en gemeenten, 
die zich zorgen maken over de situatie op het spoor. 
Venlo vroeg in 2015 al om een Europees gps-volgsys-

De brandweer wil zo snel 

mogelijk weten wat er in een 

wagon zit, om een brand goed te 

kunnen bestrijden. Voor het door-

gaande treinverkeer komt deze 

informatie van het systeem 

Online Vervoer Gevaarlijke 

Stoffen (OVGS). Voor informatie 

over belading van wagens op em-

placementen komt deze informa-

tie uit het Wagenlading Informa-

tie Systeem (W-LIS). Beide 

systemen leveren tijdig (maxi-

maal vijftien minuten) informa-

tie aan de brandweer, met zowel 

informatie over gevaarlijke als 

niet-gevaarlijke stoffen. De 

informatie voor het doorgaande 

treinverkeer is voor 98% correct, 

op de emplacementen is dit 77%, 

schrijft de brandweer in februari 

2017 in een brief aan ProRail. Dat 

is niet genoeg voor een veilige en 

effi ciënte incidentenbestrijding. 

‘Voor de veiligheid van ons 

personeel en voor een effi ciënte 

brandweerzorg is het van belang 

dat we in de toekomst gaan 

beschikken over 100% betrouw-

bare informatie, Wij adviseren u 

in dit kader nader onderzoek te 

laten doen naar de mogelijkheid 

voor de toepassing van nieuwe 

technieken.’

Om de veiligheid op het spoor te 

verbeteren is in 2016 een 

stuurgroep opgesteld, waar 

onder meer DB Cargo, RailGood, 

KNV Railgoederenvervoer, de 

brandweer en ProRail in zitten. 

Deze stuurgroep nam zelf 

steekproeven om te meten hoe 

het met de veiligheid en de juiste 

informatievoorziening gesteld is. 

Het behaalde resultaat ligt op 

77% van alle wagons en 79% voor 

wagons met gevaarlijke stoffen, 

vergelijkbaar met de meting van 

ILT, dat op spoorniveau regi-

streert. Om de situatie te 

verbeteren wil de stuurgroep in 

2017 de ICT-systemen van 

goederenvervoerders en ProRail 

verder koppelen en verbinden 

met de systemen van de 

brandweer.
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Distripark Halfweg
Hét distributiecomplex voor de opslag van
ADR- en koopmansgoederen.

Distripark Halfweg biedt een flexibele, doordachte en veilige opslagmogelijkheid voor alle 
soorten goederen. Distripark Halfweg is midden in het Rotterdamse havengebied gesitueerd 
en beschikt over 38 loodsen met een totaal oppervlakte van ca. 90.000 m². Deze schaalgrootte 
biedt de gebruiker mogelijkheden om haar groei flexibel op te vangen. Zowel in ruimte als in 
huurtermijnen. Daarnaast worden er kantoorruimten aangeboden die variëren van eenvoudig 
loodskantoor tot compleet bedrijfskantoor. Wie kiest voor Distripark Halfweg kan meteen 
aan de slag. De benodigde (milieu)vergunningen voor de opslag van gevaarlijke stoffen en 
handelsgoederen zijn voor het gehele distripark reeds aanwezig. Dit bespaart u ingewikkelde 
procedures en tijd.

  Collectieve invulling Brzo verplichtingen;
  ‘In house’ milieu- en veiligheidsadviseur;
   Loodsen met beschermingsniveau 1 voorzien van een H20,0 sprinkler-, branddetectie-      
en ontruimingsinstallatie;

  AFFF-bijmenging voor de opslag van brandbare stoffen mogelijk;
  Centrale certificatie, onderhoud en testen brandbeveiligingsinstallaties. Malledijk 3,  Spi jkenisse

 

Diverse units te huur

vanaf 1.200 m2
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Door de opmars van populistische par-
tijen, de verkiezing van Trump en de 
Brexit is de invloed van de internatio-
nale politiek op de logistiek sterk ge-
stegen. Dit blijkt uit een enquête die 
adviesbureau Camelot onlangs uit-

voerde onder 200 topmanagers uit de chemische in-
dustrie. Uit de antwoorden blijkt dat protectionisme 
en mondiale politieke crises de supply chain van che-
mische bedrijven in de komende twee jaar het sterkst 
zullen beïnvloeden. Op ruime afstand van deze groot-
ste nood, worden dan nog duurzaamheid, digitalisering 
en de olieprijs als thema’s genoemd die grote invloed 
zullen hebben op de sector. 20% van de ondervraagde 
managers verwacht een sterke uitwerking op de resul-
taten van hun onderneming als vrijhandelsakkoorden 
opgezegd worden en de internationale handel sterker 
gereguleerd wordt.
Voor Europese chemische concerns is de attractiviteit 
van de Verenigde Staten als gevolg van de protectionis-
tische politiek van Donald Trump minder geworden. 
Op de vraag naar de te verwachten ontwikkelingen van 
de import en export met verschillende regio’s antwoor-
den bijna alle ondervraagden dat de handel met de VS 
in de komende twee jaar minder zal worden. Meer dan 

China wordt belangrijker

als handelspartner.

Chemie tussen 
Trump en 
digitalisering

DVZ / MELS DEES

In het verleden hadden politieke verschuivingen geen al te groot 

effect op de logistiek – afgezien wellicht van boycotmaatregelen. 

Dat is nu anders. Vooral in de logistiek voor chemische bedrijven 

lijkt veel te zijn veranderd.

driekwart van de managers uit de chemische sector ver-
wacht zelfs dat een verslechtering van de exportpositie 
naar Amerika op heel korte termijn zal optreden. De 
helft van de geënquêteerden verwacht tevens dat het 
importeren van goederen vanuit de VS naar Duitsland 
lastiger zal worden. 
De positie van China wordt daarentegen belangrijker 
als handelspartner voor chemische concerns. Bijna een 

derde van de ondervraagden verwacht dat zowel de ex-
port- als de importomstandigheden tussen Europa en 
China de komende twee jaar beter zullen worden. ‘Bui-
ten Europa, dat sterk wordt beïnvloed door protectio-
nistische tendensen, zoals de Brexit, zullen wereldwijd 
de leveranciers zich de komende jaren weer meer op 
China en Azië als geheel concentreren. Terwijl Amerika 

voor onzekerheid zorgt’, heet het letterlijk in het rap-
port van Camelot.

Het belang van digitalisering
De topmanagers van chemische ondernemingen met 
meer dan 500 medewerkers reageren anders op de 
vraag naar digitalisering van de supply chain dan mana-
gers van kleinere ondernemingen. 50% van de verte-
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genwoordigers van grote ondernemingen stelt dat ont-
wikkelingen rond digitalisering, automatisering en big 
data een sterke invloed hebben op de leveringsketen. 
Bij chemische bedrijven in het mkb-segment verwacht 
slechts 28% een sterke invloed.
In de enquête, die regelmatig wordt uitgevoerd, wordt 
sinds 2015 gevraagd naar de graad van digitalisering bij 
chemische bedrijven. Sindsdien is het aandeel van hen 
dat digitale techniek inzet of ontwikkelt van ongeveer een 
derde naar circa drie kwart gestegen. Geen van de bedrij-
ven, noch in het mondiale segment, noch in het segment 
mkb, geeft in de meest actuele enquête aan digitalisering 
onbelangrijk te vinden. Het aandeel van de managers die 
digitalisering slechts ‘bekijken’ of er ‘geen waarde aan 
hechten’ is sinds 2015 gedaald van 50% naar 11%.
Kijken we nauwkeuriger naar het belang van digitalise-
ring voor de verschillende functies binnen ondernemin-
gen, dan verwacht 86% van de managers dat deze vooral 
op het gebied van supply chain management en logistiek 
‘beslissend’ zal zijn voor succes, of ‘van wezenlijk be-
lang’. Bij de grootste bedrijven verwacht zelfs 96% van de 
ondervraagden dit. De gevolgen van digitalisering voor 
de afdeling verkoop worden door 82% van de onder-
vraagden als groot aangemerkt, voor de afdelingen mar-
keting en productie ligt dat percentage op 70. 

Vestigingslocatie
Opvallend, ten slotte, is dat Duitsland, het land waar 
zich van oudsher grote chemische concerns vestigen, 
door managers in de sector dit jaar negatiever wordt be-
oordeeld als het om aantrekkelijkheid gaat voor een 
vestiging dan vorig jaar. Nu geeft bijna 75% van de ma-
nagers Duitsland de kwalifi catie goed of zeer goed, ter-
wijl dat in oktober vorig jaar nog 89% was. 
De deelnemers aan de enquête konden, bij het thema 
vestigingslocatie, verschillende aspecten waarderen. 
Van ‘infrastructuur en logistiek’, die door 30% als zeer 
goed wordt beoordeeld, tot de factor digitalisering. Dat 
laatste thema werd door slechts een kleine meerder-
heid positief gewaardeerd.

Hoofdkantoor 

BASF in 

Ludwigshafen.

Voor Europese 

chemische 

concerns is de 

attractiviteit van 

de Verenigde 

Staten als gevolg 

van de protectio-

nistische politiek 

van Donald 

Trump minder 

geworden.
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porttechnologiebedrijf Route42 tot 1 maart voor TVM 
verzamelde bij de 28 aan de proef deelnemende trans-
porteurs. Uit de analyses die IT-bedrijf InSpark daar 
vervolgens van maakte, komen ook meerdere opvallen-
de zaken. Dat er bij slecht weer niet meer registraties 
van onveilige situaties en bijna-ongelukken waren dan 
bij goed weer bijvoorbeeld. En dat chauff eurs op be-
kend terrein niet een beetje, maar fors meer risico’s ne-
men dan op minder bekende wegen.
Verrassend is het eveneens dat de plekken op het Ne-
derlandse hoofdwegennet waar statistisch gezien de 
meeste meldingen worden geregistreerd allemaal bui-
ten de Randstad liggen. Van de zeven locaties die het 
onveiligst bleken, stelde TVM een ranglijst samen. Op 
vier daarvan liggen de registraties structureel hoog: 
knooppunt Leenderheide bij Eindhoven, de brug Nijve-
laar bij Den Bosch, knooppunt Julianaplein in Gronin-
gen en het punt bij de Kiltunnel in Dordrecht waar de 
A16 met de N217 en N3 kruist. Bij de andere drie ging 
het om tijdelijke pieken door wegwerkzaamheden. 
Knooppunt Leenderheide komt op de ranglijst naar vo-

De opmerkelijkste uitkomst van de in 
maart 2016 begonnen pilot maakte 
TVM al in september bekend. Name-
lijk dat vrachtwagenchauff eurs niet 
onzorgvuldiger rijden naarmate ze 
langer achter het stuur zitten. Toen 

noemde de verzekeraar dat nog een eerste inzicht op 
basis van een analyse van de eerste in de proef verza-
melde data. Nu is het een van de einduitkomsten. ‘Ook 
uit latere analyses bleek dat er bij langere ritten niet 
meer onveilige situaties geregistreerd werden dan bij 
kortere’, zegt TVM’s innovatiemanager Joost Steren-
borg. ‘Dat beeld veranderde gedurende de pilot niet. 
Dat geldt eveneens voor een aantal andere bevindin-
gen uit de beginperiode. Zoals dat chauff eurs in het 
eerste uur van hun werkdag het vaakst afgeleid zijn, de 
meeste onveilige situaties en bijna-ongelukken op 
maandag geregistreerd worden en in nieuwe vrachtau-
to’s niet veiliger gereden wordt dan in oudere.’ 
De uitkomsten die de verzekeraar uit Hoogeveen deze 
week bekendmaakte, zijn gebaseerd op data die trans-

ren als de onveiligste snelweglocatie voor vrachtwa-
gens. ‘Waarom het juist daar zo onveilig is, zal nader on-
derzocht moet worden’, geeft Sterenborg aan. 
‘Rijkswaterstaat heeft al aangegeven zeer geïnteres-
seerd te zijn in onze data. Wij onderzoeken nu welke 
mogelijkheid de privacywetgeving biedt voor het uit-
wisselen daarvan.’
 
Mandarijn
Buiten de snelwegen leveren stoplichten, rotondes en 
plekken waar geritst moet worden de meeste meldin-
gen op. ‘Bij stoplichten zie je dat chauff eurs er veelal op 
lijken te rekenen dat de lichten groen blijven of groen 
worden als zij komen aanrijden’, stelt Sterenborg. ‘Met 
vaak hard remmen als gevolg. Slimme stoplichten in 
combinatie met systemen als Time to Green zouden 
daarvoor een oplossing kunnen bieden.’
Behalve de reeds genoemde komen er in de pilot tal van 

andere factoren naar voren die het rijgedrag beïnvloe-
den; andere weggebruikers, het gebruik van boordcom-
puters en smartphones, de communicatie met de plan-
ning, maar ook bepaalde gewoontes van chauff eurs. ‘Bij 
één chauff eur was elke dag op een vast tijdstip een piek 
te zien in de bij hem geregistreerde events (de in de pi-
lot gehanteerde term voor onveilig rijgedrag en/of on-
veilige omstandigheden, red.). Bleek dat hij dan altijd 
zijn mandarijn pelde. Bij het aan de pilot gekoppelde 
coachingstraject kwamen dit soort dingen en andere 
opvallende zaken in het rijgedrag aan de orde en wer-
den chauff eurs begeleid bij het aanpassen van onveilig 
gedrag.’ 
 
Verbeterpotentieel
Dat veiligheid positief te beïnvloeden is, is een van de 
minder opzienbarende uitkomsten. Transporteurs met 
een actief veiligheidsbeleid toonden dat al eerder aan. 
In de pilotperiode nam het aantal events en alerts (on-
gelukken en bijna-ongelukken) tot 1 maart met in totaal 
20% af. Het verbeterpotentieel bij de deelnemers liep 
volgens Sterenborg sterk uiteen. ‘Bij bedrijven die hier-
voor nog niet veel aandacht besteedden aan het rijge-
drag van chauff eurs lag de daling veel hoger. Eén bedrijf 
realiseerde zelfs een reductie van 50%. Overigens zit er 
wel een bodem aan de daling die je met de door ons in-
gezette middelen kunt behalen. Op een gegeven mo-
ment namen de meldingen niet verder af.’
‘Wat verder opviel, is dat bij de chauff eursgroep die met 
een dashboardcamera reed de totale afname aan onvei-
lige situaties nog 10% hoger was. Een mogelijke oorzaak 
is dat de feedback die chauff eurs krijgen die met een 
dashcam rijden meer eff ect heeft. Bij een ongeluk of bij-
na-ongeluk slaat de camera de beelden op die tien se-
conden voor de gebeurtenis gemaakt zijn en die van de 
tien seconden daarna. Die zijn terug te zien op het on-
line dashboard en kunnen met onderliggende data, over 
onder meer de plaats van de situatie en de snelheid van 

Proef brengt onderkant ongeva
ERIK STROOSMA 

Iedereen op de weg weet dat onveilige situaties vaker goed afl open dan fout. Over de keren dat 

het misgaat bij de bij haar verzekerde transporteurs weten ze bij TVM alles. Over de incidenten die 

(net) goed afl open niet. Met de pilot veilig rijgedrag wilde de verzekeraar daarin – en in de 

oorzaken van ongevallen – meer inzicht krijgen. Dat leverde een aantal opvallende uitkomsten 

(slecht weer beïnvloedt het rijgedrag niet) én een overzicht met de onveiligste verkeerslocaties op. 

Illustratie: Barry Hage

Slecht weer lijkt het 

rijgedrag van chauffeurs 

niet te beïnvloeden.
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Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Speciaal transportbedrijf Arie Lock 
in Hardinxveld-Giessendam zocht 

een alleskunner. Het werd een 

Scania G450 8x4 met twee sturen-

de assen en een 140 ton/meter 

Effer autolaadkraan. De speciaal 

transportafdeling van Lock heeft 

veel klanten in de bouw, scheeps-

constructie en de offshore-indus-

trie. Daar kan behoorlijk wat 

hijspower voor nodig zijn. Deze 

G450 vervangt een Scania die nog 

Euro 3 was. De nieuwe G450 met 

de zuinige SCR-only motor is 

uiteraard Euro 6. 

Sofacompany uit Arnhem heeft 

onlangs twee Renault Trucks 

Masters in gebruik genomen. De 

voertuigen zijn voorzien van 

speciale maatvoering RTS Citycrui-

ser laadbakken en zo licht 

mogelijk gebouwd om een hoger 

laadvermogen te creëren. De 

Masters voor Sofacompany 

beschikken over 145 pk en 165 

pk-motoren. De voertuigen zijn 

voorzien van achterwiel aange-

dreven dubbel lucht aandrijving 

en beschikken over krachtige en 

zuinige Euro 6-motoren met een 

dubbele turbo. De voertuigen 

hebben een speciale RTS Citycrui-

ser laadbak die speciaal voor 

Sofacompany op maat werd 

gemaakt en waarvoor een 

speciaal laag hulpframe werd 

gemonteerd. De uitwendige 

hoogte mocht niet hoger zijn dan 

3.20 meter en de inwendige 

hoogte moest minimaal 2.32 

meter bedragen. 

Boonstra Transport Haulerwijk is 

een veelzijdig innovatief transport-

bedrijf. Recent kocht de transpor-

teur tien nieuwe Scania’s die 

verschillend ingezet worden. Vijf 

4x2 trekkers met een R Topline 

cabine, één New Generation Scania 

R 410, twee 6x2 bakwagens met 

een gestuurde naloopas en twee 

4x2 containersauto’s met een kabel 

afzetinstallatie, allemaal met een 

Highline cabine. De zes trekkers 

gaan internationaal rijden. De 

twee bakwagens zitten in het 

vervoer van pluimvee, voornamelijk 

slachtkuikens. De twee container-

auto’s rijden in de verwerking van 

primair aluminium. Ook start 

Boonstra binnenkort activiteiten 

met een volledig elektrische truck 

met zero emission. 

Douane Nederland heeft een AEO 

Full certifi cering toegekend aan 

Rhenus Contract Logistics 
vestigingen in Tilburg en Eindho-

ven. Hiermee is Rhenus een van 

de eerste logistiek dienstverleners 

in Nederland die beschikken over 

een AEO-certifi cering die tevens 

voldoet aan de nieuwe douane-

eisen volgens de DWU-regelge-

ving. Rhenus heeft de nieuwe 

wetgeving direct omarmd. Vanaf 

het moment dat deze in werking 

trad, 1 mei 2016, zijn stappen 

gezet om eraan te voldoen.

De omvang en capaciteit van 

elektrische voertuigen neemt een 

enorme sprong; Hyster Company 
heeft aangekondigd dat het 

binnenkort begint met het testen 

van de zwaarste heftrucks 

voorzien van elektromotoren. Het 

bedrijf stelt dat havens en zware 

industrie in de nabije toekomst 

hun machinepark met Big Trucks 

kunnen elektrifi ceren en dat 

betekent zero-emission trucks, 

maar met volledig vergelijkbare 

prestaties gedurende de hele dag. 

Onlangs werd bij Volvo Group 
Truck Center in Amsterdam de 

grootste autolaadkraan van de 

Benelux onthuld. Het betreft een 

375 tonmeter kraan van World 

Power Erkin, gebouwd op een 

Volvo FH 12x4-bakwagenchassis. 

De grootste autolaadkraan van de 

Benelux heeft een hefhoogte van 

64 meter en een reikwijdte van 

58,3 meter. Vanwege het uitzon-

derlijk GVW van 64 ton is de Volvo 

FH bij de RDW geregistreerd als 

rijdend werktuig (voertuigcatego-

rie N). De autolaadkraan is met 

name een uitkomst voor zwaar en/

of hoog hijswerk in gebouwen en 

kleine ruimtes waar geen plek is 

voor een telekraan of torenkraan. 

Bakker Groep heeft onlangs 

twaalf nieuwe Iveco Stralis NP’s in 

gebruik genomen. Deze duur-

zame trekkers met LNG (vloeibaar 

aardgas) als brandstof zullen 

worden ingezet voor het bevoor-

raden van Albert Heijn super-

markten vanuit het distributie-

centrum van Bakker Groep in 

Tilburg. Momenteel heeft de 

complete Bakker Groep tien 

vestigingen en distributiecentra 

in Nederland. Het hoofdkantoor 

staat in Zeewolde.

BEDRIJFSNIEUWS

de auto, ingezet worden bij de coaching.’ De helft van 
de 372 vrachtauto’s die aan de pilot meedoen, heeft een 
dashboardcamera. Een blackbox die het rijgedrag bij-
houdt, is bij alle deelnemende trucks ingebouwd. 
 
Eyetracker
Volgens Sterenborg is er bij de chauff eurs van de deel-
nemende bedrijven veel draagvlak voor de dashboard-
camera’s. ‘Ook de vakbonden, met wie we uitkomsten 
van de pilot delen, zijn enthousiast over de met de 
dashcam behaalde resultaten.’ Minder enthousiast wa-
ren de chauff eurs en FNV Transport en Logistiek en 
CNV Vakmensen over de eveneens bij de helft van de 
auto’s ingebouwde eyetrackers. Voorafgaand aan de 
proef en in de eerste maanden ervan toonde met name 
FNV zich een fel tegenstander van dat apparaat omdat 

lspiramide in beeld 
dit op de ogen van chauff eurs gerichte meetmiddel de 
privacy zou schenden en voor meer afl eiding in de ca-
bine zou zorgen. Volgens TVM is daar geen sprake van. 
Na maanden tegenover elkaar gestaan te hebben, ver-
dween na een gesprek in september de ergste kou uit de 
lucht. Maar met de eyetracker kwam het niet meer 
goed. ‘Mede door alle ophef werden ze door een deel 
van de chauff eurs gewantrouwd. 30% van hen draaide 
ze systematisch van zich af. Daarnaast zorgde een tech-
nische fout ervoor dat het geluidssignaal, dat eyetrac-
kers afgeven als chauff eurs langer dan drie seconden 
niet door de voorruit kijken of hun ogen sluiten, niet 
goed hoorbaar was in de cabine. Beide zaken zorgden 
er helaas voor dat de met de eyetrackers verzamelde 
data slechts beperkt bruikbaar waren.’ 
 
Piramide
Ondanks die tegenvaller kijkt Sterenborg tevreden te-
rug op de pilot. ‘Voor het eerst is aangetoond dat er een 
statistisch verband is tussen schade en rijgedrag. Daar-
naast hebben we de onderkant van de ongevalspirami-
de (niet te verwarren met de driehoek van Heinrich, die 
ook weleens zo genoemd wordt, red.) in beeld kunnen 
brengen. Tot nu toe kenden we alleen de data van de 
bovenkant van die piramide; de situaties die tot dode-
lijke slachtoff ers, zwaargewonden, lichtgewonden en 
blikschade leiden. Van wat daaronder plaatsvindt aan 
bijna-ongelukken, onveilig gedrag en onveilige omstan-
digheden hebben we nu ook een goed beeld. Die infor-
matie kunnen we onder meer inzetten voor preventie- 
en voorlichtingsdoeleinden. De pilot heeft verder veel 
aanknopingspunten opgeleverd waarmee de transport-
veiligheid verbeterd kan worden. Met stakeholders als 
TLN en de vakbonden willen we kijken hoe we die in-
zichten het best kunnen inzetten om de sector veiliger 
te maken. Bijvoorbeeld door de oprichting van een task-
force veiligheid.’ TVM gaat tot 30 juni door met het ver-
zamelen van data. Volgens de verzekeraar blijft onge-
veer de helft van de deelnemende bedrijven ook na die 
datum de ingezette apparatuur gebruiken.

GEVAARLIJKE STOFFEN
Aan de pilot veilig rijgedrag van TVM deden geen 

vervoerders van gevaarlijke stoffen mee. Specialist 

op dat gebied, Den Hartogh Logistics, behoorde 

dan ook niet tot de deelnemers. Interesse in de 

uitkomsten heeft het bedrijf echter wel. ‘Absoluut’, 

zegt topman Pieter den Hartogh. ‘Als je leest dat 

er veiligheidsverbeteringen van 20 tot 50% 

gerealiseerd zijn, dan wil ik daar graag meer over 

weten. Al verwacht ik niet dat die percentages bij 

ons haalbaar zijn, want dat zou, gezien het strikte 

veiligheidsbeleid dat wij voeren, niet goed zijn. De 

meest opvallende uitkomst vind ik de conclusie 

dat chauffeurs niet onzorgvuldiger rijden naar-

mate ze langer achter het stuur zitten. Dat is toch 

wel in tegenspraak met alle andere ervaringen 

daarmee. Hoe dat precies zit, daar ben ik heel 

benieuwd naar. Wij nemen dan ook zeker contact 

op met TVM om meer te vernemen over deze 

proef en de behaalde resultaten.’ 
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Want to optimize your total logistic process? We are more than willing to address 
your storage and logistic issues. Give us a call or send an e-mail.

Standic b.v. The Netherlands - Tel: + 31 78 652 86 45 - sales@standic.com - standic.com

STANDIC IN FACTS AND 
FIGURES

  230,500 m3 storage capacity for fl ammable and 
non-fl ammable liquids

 163 tanks, sizes range from 156 m3 to 6,600 m3
  Four jetties to handle barges and seagoing vessels 

with a maximum draught of 9.35 m and 
20,000 DWT (+10%)

  30 loading bays to load or unload tank trucks, 
fl exbag-, tank containers, and rail tank cars

 Heated and insulated storage tanks
 Stainless steel, and mild steel tanks
  Short and dedicated lines from the tanks to the 

loading stations
 24/7 service for vessels/barges/rail tank cars
  CDI-T, ISCC, AEO, ISPS, ISO-14001: 2004, 

 ISO-9001:2008, kosher and halal storage

5 IMPORTANT REASONS 
TO CHOOSE STANDIC AS 
YOUR STORAGE PARTNER
1. The best proposition for your chemicals 
2.  Insulated tanks and optional features, such as 

heating, mixing, and nitrogen blanketing 
3. Dedicated lines for every tank
4.  Base for just-in-time delivery to your customers or sites
5. In possession of all the required certifi cations

STANDIC: YOUR TAILOR IN 
CHEMICAL STORAGE IN ARA REGION
Standic is the authority in the fi eld of tank storage of chemicals in the ARA region (Dordrecht, The Netherlands). 
With 230,500 m3 storage capacity and 163 tanks in almost every size and type, we always have the best solution 

for your storage and distribution business.
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De grootste krachttoer is:

hoe handhaven we al die regels?

nen, goederen, diensten 
en geld zich vrijelijk – grenze-
loos – kunnen bewegen. In haar 
jongste pakket voorstellen om de 
concurrentie in het Europese weg-
vervoer eerlijker en socialer te ma-
ken heeft de Commissie getracht de 
bestaande regels op het gebied van 
de cabotage en het te betalen mini-
mumloon aan gedetacheerde chauf-
feurs wat bij te slijpen. Want daar 
komt het pakket van dertien maat-
regelen dat de Commissie in Brus-
sel onlangs op tafel legde, op neer.

FOLKERT NICOLAI

Waar is de Europese Commissie, 
met al haar ambtenaren, mee be-
zig? Enkele dossiers die aantonen 
dat ze daar in Brussel echt niet 
stilzitten.

Critici wijzen er graag op dat de 
Brusselse horeca nooit zou overle-
ven zonder de onmetelijke horden 
politici en hoge ambtenaren die de 
communautaire kantoorgebouwen 
in de Europese hoofdstad bevolken. 
Het beeld is snel geschilderd, maar 
het strookt niet met de werkelijk-
heid. De Europese Unie telt relatief 
weinig ambtenaren, naar schatting 
50.000. Zet die op een warme dag 
op Brusselse terrasjes en men zal 
hooguit zeggen dat het vandaag in-
derdaad wat drukker is dan nor-
maal.
Ze produceren samen echter een al-
lemachtige hoeveelheid beschreven 
papier, en daar zit het echte pro-
bleem van de Unie. Brussel vaardigt 
massa’s regelgeving uit, op allerlei 
niveau, waarvan de lidstaten maar 
moeten bepalen hoe ze die in prak-
tische nationale regels omzetten. 
Daarna komt de grootste krachttoer 
waarmee de ‘bureaucratische mo-
loch Brussel’ ons opscheept: hoe 
handhaven we al deze regels, waar 
we zelf als lidstaat soms niet hele-
maal achter staan en die zich er al-
leen maar toe lenen te worden over-
treden?
In Brussel worden nu de messen ge-
slepen aan de vooravond van de 
Brexit-onderhandelingen met de af-
vallige lidstaat het Verenigd Ko-
ninkrijk. Op het gebied van trans-
port, logistiek en mobiliteit buigen 
de Europese vergadertafels door 
onder de dossiers. Om er maar drie 
te noemen. De Europese Commis-
sie moet een pakket maatregelen 
voorstellen om het wegvervoer eer-
lijker en socialer te maken. Er zijn 
strengere keuringseisen nodig voor 
dieselvoertuigen, om nieuwe ‘die-
selgates’ te voorkomen. En er moet 
eenheid komen in de manier waar-
op we in Europa het gebruik van in-
frastructuur in rekening brengen.

Aan de stok
Om met het laatste te beginnen: de 
Commissie krijgt het de komende 
tijd aan de stok met een aantal buur-
landen van Duitsland. Nederland, 
Oostenrijk en Luxemburg willen nu 
wel eens helder van Brussel horen 
of Duitsland een tol voor personen-
auto’s mag invoeren die ook voor 
buitenlandse automobilisten geldt 
en waarvoor Duitse automobilisten 

compensatie ontvangen in de vorm 
van een verlaging van hun motorrij-
tuigenbelasting.
Die vraag bestaat uit drie vragen. De 
eerste is: mag een lidstaat een tol 
voor personenauto’s invoeren? Ja, 
sterker: de Europese Commissie 
moedigt dit aan. Het liefst wil de 
Commissie één kilometerheffi  ng 
voor alle wegverkeer, waarvan het 
tarief rekening houdt met de mate 
waarin het voertuig het milieu ver-
vuilt en eventueel ook met de tijd-
stippen waarop de chauff eur de weg 
kiest.
De weerbarstige realiteit: tolsyste-
men in de lidstaten groeien maar 
heel langzaam naar elkaar toe, van 
een geïntegreerde tol voor vracht- 
en personenauto’s is vrijwel ner-
gens sprake. Er is wél enig enthou-
siasme bij nationale regeringen te 
ontwaren om bij de vaststelling van 
tarieven rekening te houden met de 
milieuklasse van het voertuig. Dat 
heeft lokaal ook eff ect, want maak je 
schone voertuigen goedkoper in het 
gebruik, dan verdringen ze de vuile-
re voertuigen in minder dan geen 
tijd van de weg. Dat is althans in het 
vrachtvervoer gebleken.

De tweede vraag inzake de tol voor 
personenauto’s luidt: mag die ook 
voor buitenlanders gelden? De 
Commissie is hier volstrekt duide-
lijk in: ja, graag. Bezwaren van buur-
landen en grensregio’s zijn door 
Brussel weggewoven. Buren zoals 
Nederland die om die reden – onze 
burgers moeten voor een paar kilo-
meter weggebruik in Duitsland gaan 
betalen – tegen het Duitse plan pro-
testeerden, hebben hun klacht op 
dit punt ingetrokken.
De derde vraag – mag Duitsland zijn 
eigen automobilisten compense-
ren? – heeft Brussel eveneens vol-
mondig met ja beantwoord. Zij be-
talen via de motorrijtuigenbelasting 
immers al voor de instandhouding 
van de Duitse wegen. Nu gaan we 
die belasting verlagen, maar voeren 
er wel een even hoge tol voor in. 
Daarmee verandert in feite niets. 
Van ‘discriminatie’ van niet-Duitse 
autobahnberijders kan niet worden 
gesproken.
Waarom heeft Oostenrijk dan toch 
weer aangekondigd Duitsland in 

noodgeval voor de hoogste 
Europese rechter, het Hof 
in Luxemburg, te dagen? 
Waarom brengt dit land, 
gesteund door Neder-
land en Luxemburg, ook 
het discriminatiebegin-
sel weer ter sprake? Dat 
kan alleen nog maar te 
maken hebben met de 
wijze waarop de nieu-
we Duitse tol moet 
worden betaald. De 
eerste Berlijnse plan-
nen voor deze tol voor-
zagen in torenhoge ta-
rieven voor 
buitenlanders die jaar-
lijks misschien drie-
honderd kilometers in 
Duitsland afl eggen. De 
tarieven zijn daarna naar 
meer reële hoogten te-
ruggebracht en daarmee 
is de Commissie wel tevre-
den.

Dieselgate
De Duitse tol – ook die voor 
vrachtauto’s – is, welbe-
schouwd, een perfect handhaaf-

bare regeling, omdat er maar één 
land bij betrokken is. Lastiger wordt 
het als van alle lidstaten een inspan-
ning wordt gevraagd. Een voorbeeld 
daarvan is ‘dieselgate’, het gesjoe-
mel met de feitelijke uitstootwaar-
den van dieselvoertuigen. De Euro-
pese normen voor die waarden 
waren glashelder, maar dat verhin-
derde niet dat diverse autofabrikan-
ten ze wereldwijd jarenlang ontdo-
ken. Deze blamage, want dat is het 
voor de autoindustrie, kost de fabri-
kanten miljarden euro’s en dollars.
Het echte probleem is echter niet 
alleen het bedrog door de autobou-
wers, maar de falende controle door 
nationale overheden op de keuring 
van hun voertuigen. Brussel kan 
hierop niet anders reageren dan 
door strengere eigen keuringseisen 
in te voeren, waarmee de lidstaten 
nu hebben ingestemd. Lakse natio-
nele keuringsinstanties kunnen op 
grond daarvan hun vergunning 
kwijtraken en de boetes aan auto-
frabikanten worden verhoogd tot 
maximaal 30.000 euro per geval.

Goed, het Brussel-
se papier is geduldig 
en alle lidstaten, zelfs 
Duitsland, het land waar 
de meeste dieselzondaars wo-
nen, stemden in. Nu komt het er 
echter op aan deze bepalingen te 
handhaven. De Commissie koos 
hier voor het kwantitatieve criteri-
um: één op de 50.000 nieuw gere-
gistreerde wagens moet door de na-
tionale keuringsdienst worden 
getest. Deze keuringsdienst, dit ter-
zijde, test dan voor het gehele 
grondgebied van de Unie: eenmaal 
in één land toegelaten, is het voer-
tuig overal welkom. Is één op 
50.000 genoeg? Nee, zo weet de mi-
lieubeweging ons meteen al te ver-
tellen. Wordt vervolgd.

Cabotage
Handhaving, of een gebrek eraan, is 
de grootste hindernis voor de ene, 
vrije Europese markt, waarin perso-

Niet de wet maar 
de mazen erin zijn 
probleem Europa
TRANSPORT  Regels genoeg, maar nu de handhaving nog 
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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

Wie daag jij uit voor dé 

obstacle run door de 

Rotterdamse haven? De 

inschrijvingen gaan hard, 

dus schrijf je nu in: https://

registration.mylaps.com/

harbour-run/ @HarbourRun 

Ministerie IenM past 

Spoorwegwet aan na kritiek 

op complexiteit: http://bit.

ly/2rE88eP @SpoorPro 

Alexandre de Juniac on the 

benefi ts of globalization 

#IATAAGM http://ow.ly/

TdeE30cncAt @IATA 

In AO zeevaart wordt meer 

over binnenvaart dan 

zeevaart gesproken zegt 

Minister. Na kabinetsforma-

tie AO Maritiem noemen? 

@ArjenUytendaal  

Herdenking oud-havendi-

recteur Willem Scholten: 

oproep tot eerherstel voor 

de “bootjes-lefhebber en no 

nonsense-man”. 

http://rtvr.nl/bS1w 

@PaulVerspeek 

Welcoming our second 

airline member to Pharma 

Gateway Amsterdam - 

#IATA #CEIV certifi ed 

AirBridgeCargo Airlines! 

http://ow.ly/yidD30co5nl  

@SchipholCargo 

Parking E40 Wetteren blijft 

’s nachts open Terechte 

beslissing, zoniet dreigde 

bestaand plaatstekort nog 

erger te worden. Trucks al 

meer dan genoeg slachtof-

fer van transmigratie

@LodeVerkinderen

 Lunchwebinar over de 

Nieuwe Zijderoute

 ’s Werelds duurste schip 

klaar

 Prijzenregen op Havene-

venement 

 K+N gaat CO2-uitstoot 

van reders publiceren 

 Spaanse havenwerkers 

staken 

 Grootste containerschip 

komt naar Rotterdam 

 113.000 euro boetes voor 

‘leven’ in vrachtwagen

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

Fundamentele verandering van re-
gels is nauwelijks aan de orde. De 
cabotageregels worden in zoverre 
veranderd, dat na een internatio-
naal transport een onbeperkt aantal 
ritten binnen vijf dagen worden ge-
daan. De bestaande regels luiden 
dat drie cabotageritten binnen een 
week mogen plaatsvinden. Die drie 
ritten zijn tot op zekere hoogte te 

controleren en de periode waarin 
eveneens. De nu voorgestelde vijf 
dagen zijn dat eveneens.
De interessantste vraag is hoeveel 
cabotageritten en -ritjes vervoer-
ders binnen een bestek van die vijf 
dagen kunnen inplannen. Veel plan-
ners zijn daarmee nu al volop bezig, 
al kunnen ze beter rustig wachten 
tot het Europees Parlement en de 
Raad van Ministers het pakket heb-

drie dagen per maand 
werken. Ook hier komt 

het vraagstuk van de hand-
haafbaarheid weer om de 

hoek kijken. Ondernemers vre-
zen een nog verder toenemende 
administratieve papierwinkel, de 
vakbeweging voorziet een vrijwel 
oncontroleerbare, en daarmee loze, 
nieuwe bepaling.
De Europese Transportcommissa-
ris, Violeta Bulc, wil de handhaving 
van de cabotageregels verscherpen. 
Ze bepleit dat straks minimaal 3% 
van alle cabotageritten door de lid-
staten wordt gecontroleerd. Daar-
mee wordt een nieuw, kwantitatief, 
criterium ingevoerd, waarvan de be-
waking aan lidstaten moet worden 
overgelaten. Het is misschien een 
nieuwe, zelfs betere regelgeving van 
al die nijvere Brusselse ambtenaren. 
Maar elke nieuwe wet kent, net als 
de vorige, mazen die op nationaal 
niveau zullen moeten worden ge-
dicht. Dat is de grootste opgave in 
het communautaire project om het 
wegvervoer ‘eerlijker en socialer’ te 
maken.

ben behandeld. 
De uitkomst daarvan 

is nog ongewis. Dat de ca-
botage verder wordt geliberali-

seerd, want daarop komen de voor-
stellen neer, betekent natuurlijk 
zonder meer dat buitenlandse 
chauff eurs ook in het binnenlands 
vervoer, bijvoorbeeld in de Benelux, 
in Duitsland en Frankrijk, hun aan-
deel opvoeren.

Papierwinkel
Maar in dat verband komt de Com-
missie dus met het voorstel om het 
minimumloon van een lidstaat ver-
plicht te stellen voor chauff eurs van 
buiten die lidstaat die er langer dan 

Illustratie: Shutterstock
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SAIL DEN HELDER 
22 T/M 25 JUNI 
Een aantal prachtige Tall Ships en 

schepen van het nationale Varende 

Erfgoed brengt een bezoek aan Den 

Helder. Na de Fleet Review op de 

Rede van Texel meren de schepen af 

in de haven van Den Helder.  

• saildenhelder.nl

HAVENCONGRES ZEELAND
23 JUNI
Tijdens de vierde editie van dit con-

gres vertellen betrokken partijen 

over de kracht van de Zeeuwse ha-

vens. Ook wordt ingegaan op uitda-

gingen en benoemd waar er ruimte 

is voor verbetering. 

• nieuwsbladtransport.nl/events

PORT CYBER TOP ANTWERPEN 
28 JUNI
Cyber crime is op dit moment de 

grootste bedreiging voor het be-

drijfsleven en de overheid. De im-

pact kan groot zijn, zeker voor het 

haven- en industrieel gebied. Wat 

kunnen bedrijven doen? 

• portcybertop.com 

DE NIEUWE ZIJDEROUTE 
29 JUNI
De afgelopen jaren wint de Nieuwe 

Zijderoute, een spoorverbinding 

voor goederenvervoer, razendsnel 

aan populariteit. Deze nieuwe con-

nectie biedt grote kansen aan oost-

west supply chains. 

• nieuwsbladtransport.nl/events

WERELDHAVENDAGEN 
1 T/M 3 SEPTEMBER 
Het grootste jaarlijkse maritieme 

evenement van Nederland. Bezoe-

kers van jong tot oud kunnen  sche-

pen bezichtigen, demonstraties op 

het water zien en krijgen presenta-

ties van havenbedrijven.

• wereldhavendagen.nl

AGENDA

RAAD & RECHT

‘Hoe is het gisteren met hardlopen gegaan?’, vroeg ik maandag-
morgen aan mijn collega Marina.
Zij antwoordde: ‘Het was warm en best zwaar, maar ik heb de 
10 kilometer wel uitgelopen!’ Dat is iets om trots op te zijn 
onder dergelijke omstandigheden, maar het meest trots was 
zij op het feit dat zij via sponsoring meer dan 3.000 euro had 
opgehaald voor Casper!

Enige tijd geleden vroeg Marina mij om haar te sponsoren voor 
Casper. Ik moest haar toegeven dat ik niet wist wat ‘Casper’ 
was en naar aanleiding daarvan kreeg ik van haar het onder-
staande verhaal: 
‘Omdat alvleesklierkanker inmiddels voor de tweede keer 
voorkomt in mijn familie heb ik besloten om geld in te zamelen 
en daarvoor ga ik zelf 10 km hardlopen tijdens de Ladiesrun in 
Rotterdam op 11 juni 2017.’ 

Alvleesklierkanker behoort helaas tot een vorm van kanker die 
op dit moment nog niet te bestrijden of te behandelen is. Het 
is ook een van de meest agressieve vormen van kanker. Per dag 
sterven er in Nederland gemiddeld acht mensen aan deze vorm 
van kanker en van de mensen die met deze vorm van kanker 
worden gediagnostiseerd overlijdt 93% binnen een half jaar tot 
een jaar. Actie voor aanpak van alvleesklierkanker is dus echt 
zeer noodzakelijk aan het worden!

Support Casper is een stichting onder leiding van prof.dr. 
Casper van Eijck, ook wel bekend als de sportarts van onder 
meer Feyenoord, die werkt in het Erasmus Medisch Centrum 
in Rotterdam. Hij en een team van collega’s verspreid over heel 
Nederland zijn op dit moment bezig met het onderzoekstraject 
voor het ontwikkelen van een behandelmethode, viro-immonu-
therapie (OVIT). Een therapie waarbij gezonde cellen worden 
geactiveerd en ingezet tegen de kwaadaardige tumorcellen met 
behulp van virussen. Voor het onderzoeken, ontwikkelen en op 
de markt brengen van deze methode is echter veel geld nodig. 
Geld dat niet wordt verstrekt door de farmaceutische indus-
trie, omdat ze er niets aan kunnen verdienen! Dus moeten wij 
als samenleving zelf de handen ineenslaan en samen zorgen 
dat deze methode er kan komen en de mensen daardoor weer 
kwaliteit van leven krijgen.

Er is uiteraard nog veel meer geld nodig voor verder onder-
zoek.
Wat kun je zelf doen als persoon of bedrijf? Via de site van Sup-
port Casper kun je alle informatie lezen en actie ondernemen.
Ik ben trots op mijn collega, dat zij zich hiervoor heeft ingezet 
en zal blijven inzetten. Dit verhaal moest worden verteld.

COR VAN MAURIK, VERZEKERINGSEXPERT
corvanmaurik@brrgroep.nl

Casper
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PRAKTIJKPROEF  Weggebruikers krijgen individueel advies

Betere doorstroming 

De A10 Ring-West, en op de inzet Walther Ploos van Amstel.  Foto: Rijkswaterstaat/Tineke Dijkstra

De transporteur kan zich aanpassen 

aan de beschikbare infrastructuur.

KARIN KOSMEIJER

Het verkeer beter laten doorstro-
men door informatie uit auto’s en 
van wegbeheerders slim te com-
bineren: dat is het doel van de 
Praktijkproef Amsterdam. Mobi-
liteitsdeskundige Walther Ploos 
van Amstel is als ambassadeur 
aangesteld om de boodschap te 
verspreiden, onder meer bij de lo-
gistieke sector.
 
Er zijn heel veel bronnen van infor-
matie, maar hoe combineer je die 
nou op een slimme manier zodat 
het verkeer beter doorrijdt? Op 
deze vraag proberen het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu, Rijks-
waterstaat, de gemeente Amster-
dam, de provincie Noord-Holland, 
de vervoerregio Amsterdam, de 
Technische Universiteit Delft en 
bedrijven gezamenlijk een ant-
woord te vinden met de Praktijk-
proef Amsterdam (PPA). Betere 
bundeling van informatie van de 
wegkant (verkeersborden, lussen in 
het wegdek en de dynamische infor-
matiepanelen) en in de auto’s zelf 
moet leiden tot een beter verkeers-
management en betere verkeersin-
formatie.
Een voorbeeld van hoe dat kan was 
te zien tijdens het laatste weekend 
van mei, toen er in het gebied rond 
de Amsterdamse Arena drie grote 
concerten waren waar ruim 100.000 
bezoekers op afkwamen. De lokale, 
provinciale en nationale wegbe-
heerders, die normaliter los van el-
kaar werken, hadden samen met po-
litie, parkeer- en hulpdiensten een 
tijdelijke verkeerscentrale inge-
richt. Weggebruikers kregen onder-
weg individueel advies over alterna-
tieve routes en beschikbare 
parkeergelegenheid. Een knap 
staaltje crowdmanagement, zegt 
Walther Ploos van Amstel, lector 
City Logistics aan de Hogeschool 
van Amsterdam en sinds kort am-
bassadeur van de PPA. ‘Het knappe 
is dat partijen die ogenschijnlijk te-
gengestelde belangen hebben, sa-
menwerken, en daardoor gezamen-
lijk een beetre doorstroming 
bereiken. Dat heeft in dat weekend 
heel goed gewerkt.’ Ronald Adams, 
projectleider van de PPA, licht toe: 
‘De publieke partijen weten welke 
scenario’s ze kunnen inzetten en 
krijgen via private partijen informa-
tie over de afzonderlijke auto’s via 
social media en Google. Omgekeerd 
kunnen de wegbeheerders informa-
tie via de private partijen versprei-
den. Flitsmeister bijvoorbeeld biedt 
de mogelijkheid om informatie van 

de DRIP’s in de auto te laten uit-
spreken. Het blijkt dat mensen eer-
der bereid zijn aanwijzingen op te 
volgen als ze die horen.’
 
Doelgroepen
De PPA, die in 2013 is begonnen en 
nog tot 2020 doorloopt, richt zich 
op het totale verkeer in Amsterdam 
en niet op speciale doelgroepen, zo-
als personen- of vrachtvervoer. In 
een volgende fase kan dat verande-
ren, zegt Adams. Daarover moet de 

stuurgroep nog een besluit nemen. 
Vanuit de logistiek is er volop be-
langstelling. Het bedrijf Simacan, 
dat verkeersinformatie verbindt 
met logistieke processen, werkt al 
ruim twee jaar met 25 transporteurs 
die voor Albert Heijn rijden, weet 

Ploos van Amstel te vertellen. ‘Die 
bedrijven delen alle boordcompu-
terdata en zitten samen in één por-
taal. Ze kunnen de winkel informe-
ren dat de wagen eerder of later 
komt of de chauff eur laten weten 
dat hij langzamer moet rijden zodat 
de laad- en losplek beschikbaar is 
als hij aankomt.’
Ploos van Amstel ziet veel mogelijk-
heden voor de logistieke sector. 
‘Het delen van verkeersdata kan je 
helpen om je logistieke processen te 

verbeteren. Door betere informatie 
kan de transporteur zijn planning 
aanpassen aan de beschikbaarheid 
van infrastructuur. In de regio Am-
sterdam is 10% van het verkeer op 
de snelweg vrachtverkeer, maar de 
impact op de weg is al snel 40%. Kun 

CHT
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Cas König (51) is 

benoemd tot 

de nieuwe 

directeur van 

Groningen 

Seaports NV.

Hij begint op

1 september. 

König volgt Harm Post op, die na 

ruim zeventien jaar het havenbe-

drijf verlaat voor nieuwe uitdagin-

gen. König is sinds een aantal jaar 

directeur van Klesch Aluminium 

Delfzijl. Hij bouwde de afgelopen 

jaren een brede ervaring op in 

zowel de industriële havenomge-

ving als in de politieke/sociale 

belangenorganisaties. König is 

een kenner van het noordelijke 

bedrijfsleven met speciale 

aandacht en affi niteit voor milieu, 

gezondheid, veiligheid en 

omgeving in relatie tot bedrijvig-

heid.  

De Duitser Hans Kersten is 

benoemd tot de nieuwe direc-

teur-generaal van de internatio-

nale expeditieorganisatie FIATA. 

De jurist volgt in september de 

Italiaan Marco Sorgetti op bij de 

mondiale branchebehartiger. 

Kersten is afkomstig van de 

internationale Union of Railways 

(UIC), waar hij jarenlang verant-

woordelijk was voor het railgoe-

derenvervoer. Daarvoor was hij 

werkzaam voor de Deutsche 

Bahn. 

Rutger van Slobbe is per 15 mei 

teruggetreden als voorzitter van 

de raad van commissarissen van 

Cargonaut 

Holding B.V. 

Hij is opge-

volgd door 

André Toet. 

Van Slobbe 

was sinds 

2009 

voorzitter. Toet heeft ervaring als 

COO van Havenbedrijf Rotterdam 

en als commissaris bij de even-

knie van Cargonaut in de Rotter-

damse haven, Portbase. 

Pooling 

Partners, 

Europa’s 

grootste 

palletpooling-

bedrijf en 

fabrikant van 

duurzame 

houten pallets, heeft sinds 1 mei 

Mark Hulland in dienst als 

manager operations van het 

Nederlandse hoofdkantoor in 

Eindhoven. Hij komt over van het 

Britse hoofdkantoor. 

Goh Choon 
Phong, CEO van 

Singapore 

Airlines, is 

benoemd als 

voorzitter van 

de board of 

governors 

(BoG) van de 

internationale luchtvaartorgani-

satie IATA. De benoeming geldt 

voor in ieder geval een jaar. Goh is 

de 76ste voorzitter van de IATA 

BoG. Hij neemt de functie over 

van Willie Walsh van Internatio-

nal Airlines Group (IAG). Walsh 

blijft wel actief binnen de IATA 

BoG. 

Mark van der Drift is sinds 1 juni 

algemeen directeur van de 

Cornelissen Groep, die zich 

bezighoudt met duurzame 

distributie en warehousing voor 

de retail- en pharmasector. Hij 

volgt Henk Cornelissen op, derde 

generatie van het familieconcern. 

Hij blijft betrokken bij het bedrijf. 

Van der Drift werkte onder meer 

bij Hema, Bijenkorf en AH. 

PERSONALIA

nieuwsbladtransport.nl/informatie/mensen

door koppelen info

je dat verkeer beter begeleiden, bij-
voorbeeld bij het invoegen, dan 
heeft dat grote invloed op de door-
stroming.’ Volgens de mobiliteits-

deskundige vraagt het wel aanpas-
sing van de partijen. ‘Bij de A10 
begint de toeritdosering al vier 
stoplichten voor de toerit. Dan rijdt 

het op de A10 beter door, maar gaat 
het verkeer langzamer in de stad. 
Voor de een is dat een voordeel, 
voor de ander een nadeel, maar het 
is beter voor het geheel. Creëer je 
voor het vrachtverkeer een groene 
golf, dan heeft dat een grote impact 
op de luchtkwaliteit, maar de be-
stuurder van de personenwagen 
baalt misschien.’
 
Ambassadeur
Als ambassadeur gaat Ploos van 
Amstel de resultaten van de PPA 
verspreiden in zijn netwerk. ‘Het is 
mijn rol bedrijven de weg te wijzen 
en ze hiervoor te interesseren. De 
uitdaging voor het bedrijfsleven 
wordt de opname van verkeersin-
formatie in het transportplanning-
systeem en vervolgens in de boord-
computer. We gaan nadrukkelijk 
kijken hoe we dat voor elkaar krij-
gen in de logistieke sector.’
De PPA-organisatie gaat zich er de 
komende jaren voor inzetten dat in-
novaties die zichzelf hebben bewe-
zen, daadwerkelijk worden gebruikt 
door wegbeheerders. Ook wordt ge-
keken naar de auto zelf. Adams: ‘Au-
to’s kunnen zelf steeds meer. Met de 
toenemende automatisering van 
het voertuig kun je als wegbeheer-
der het voertuig beter sturen en bij-
voorbeeld langzamer laten rijden 
als dat de doorstroming ten goede 
komt. Het verkeer wordt veiliger als 
auto’s geautomatiseerd een bepaal-
de afstand van elkaar houden. We 
willen kijken welke voor- en nade-
len daaraan zitten en wat stakehol-
ders wenselijk vinden.’ 

Het testen van intelligente transportsystemen (ITS) 

is niet alleen voorbehouden aan de PPA, ook is het 

onderdeel van het programma Beter Benutten. Is de 

Praktijkproef een regionaal initiatief, Beter Benutten 

is een landelijk platform van het ministerie van 

Infastructuur en Milieu en twaalf vervoerregio’s en 

is vooral bekend van de verschillende projecten om 

weggebruikers uit de spits te halen. Ook vallen 

onder deze paraplu verschillende projecten speciaal 

gericht op vrachtverkeer. Zo krijgen ondernemers in 

Rotterdam een beloning als ze structureel vracht-

auto’s buiten de spits de weg op sturen.

Eveneens zijn er experimenten om vrachtwagens en 

verkeerslichten beter met elkaar te laten communi-

ceren zodat het verkeer beter doorstroomt. In de 

regio Schiphol is recentelijk een proef begonnen 

waarbij vrachtautochauffeurs mobiel communice-

ren met verkeerslichten via een bestaand 4G-net-

werk. De bestuurders krijgen een signaal van de 

verkeersinstallatie om hun snelheid aan te passen 

zodat ze op tijd zijn voor groen licht en kunnen 

doorrijden. Rond Schiphol worden vijftig verkeers-

lichten ‘slimmer’ gemaakt. Landelijk worden er dit 

jaar zo’n 1.200 kruisingen voorzien van ‘slimme’ 

verkeerslichten. Doordat de voertuigen minder vaak 

hoeven te remmen en op te trekken, bespaart dat 

brandstof, uitstoot van vervuilende stoffen en tijd.

Daarnaast houdt de Innovatiecentrale in Helmond 

zich bezig met het uittesten van technologieën op 

de weg. Daar zijn de eerste proeven gedaan met 

intelligente verkeerslichten. Ook volgde Rijkswater-

staat vanuit de verkeerscentrale in Helmond de 

eerste truck platooning ritten vorig jaar. De komen-

de jaren komen er meer proeven met vrachtwagens 

die in konvooi rijden.

In Europees verband zijn er verschillende program-

ma’s voor slimme mobiliteit, waaronder InterCor, 

waarin Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd 

Koninkrijk samenwerken. Enkele projecten van dit 

Europese programma zijn speciaal gericht op het 

vrachtverkeer, onder meer op het verkeer over de 

weg tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen.   

Programma’s met ITS
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20 De Marge

Havenman van het jaar Erik de 
Neef tijdens het Rotterdams 
Havenevenement.

Je bent nooit te 
oud om van een 
jongere te leren.

QUOTE VAN DE WEEK

COLUMN

Blijft dat zo? Landen willen spoorvervoerders een voordeel-
tje geven, in de vorm van een lagere gebruiksvergoeding. Dat 
maakt het aantrekkelijker goederen met de trein te laten ver-
voeren in plaats van met de vrachtauto. Onmiddellijk schiet de 
binnenvaart in een voorspelbare reactie. Als het spoorvervoer 
cadeautjes krijgt, hebben binnenschippers en -reders daar ook 
recht op. Er moet dus compensatie komen voor een voordeel 
dat een ander toevalt.

Tientallen jaren geleden liet mijn vader, zo eens per maand, 
glunderend drie kaartjes zien: één voor mij, één voor m’n broer 
en één voor pa zelf. Reynoldstribune stadion ‘De Meer’, of zeg 
ook maar gewoon Ajax. M’n zusje vond het, klein als ze was, 
niet eerlijk, waarop mijn vader zijn portemonnee trok en haar 
de tegenwaarde van één kaartje off reerde. Het was een weinig 
elegant gebaar, maar het geld werd in dank aanvaard. Naar 
voetbal taalde mijn zus niet; de tegenwaarde van een kaartje in 
speelgoed was veel interessanter.

Met zulke herverdelingsvraagstukken, want dat zijn het, heb-
ben overheden op allerlei niveaus voortdurend te maken. 
Ambtenaren maken overuren teneinde te voorkomen dat één 
bevolkingsgroep er door een fi scale beleidsmaatregel veel 
meer op voor- of achteruit gaat dan de rest van de bevolking. 
Soms vliegen we, al dan niet opzettelijk, uit de bocht. De stad 
Rotterdam bijvoorbeeld wil werkenden een bonus geven van 
vijftig euro – omdat ze werken. Dat bedrag wordt hun pontifi -
caal toegestopt, terwijl de niet-werkenden sip toekijken. Scheve 
gezichten, dus.

Terug naar binnenvaart en spoor. Ze trekken weliswaar samen 
op tegen het wegvervoer, maar kijven onderling over vermeen-
de voordelen die de andere modaliteit zouden toevallen. Er 
zijn momenten waarop je dit gedrag niet meer helemaal serieus 
neemt, of de berichten erover voor kennisgeving aanneemt. 
Overheidsbeleid bestaat uit een oneindige reeks beslissingen 
waarbij nu de ene groep comptabelen en dan de andere even 
aan het langste eind trekt. Dat leidt tot een voortdurende 
uitruil van voor- en nadelen, die uiteindelijk wel in een soort 
redelijk en algemeen aanvaard evenwicht resulteert.

Mijn zusje kocht voor het Ajax-geld een popje, hield nog geld 
over voor een rol dropjes en bood mij daarvan eentje aan, 
geheel belangeloos. Een dag later kreeg ze van mij een zak bont 
gekleurde knikkers die ik op mijn zolderkamer bewaarde en 
zelf allang niet meer nodig had. Ze was blij met de knikkers. 
Om mee te spelen.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Knikkeren

Er moet een infrastructureel mas-
terplan komen dat een einde maakt 
aan het spanningsveld tussen ‘poli-
tiek haalbaar’ en ‘noodzakelijk’. 
Dat vindt de Vereniging van Water-
bouwers in bagger-, kust- en oever-
werken (VBKO).
‘Vracht moet van overvolle wegen 
naar water en spoor, daar zijn we 
het bij de VBKO mee eens, maar 
dan moet een aantal knelpunten 
wel snel worden aangepakt. Zo zijn 
de budgetten te beperkt om de 
vastgestelde doelen te bereiken. 
Een ander knelpunt is de stagnatie, 
ontstaan door het ontbreken van 
depots voor vervuilde baggerspe-
cie’, laat de vereniging weten.
In plaats van zoals nu achterstan-
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Maak masterplan infrastructuur
7 juni 1997

den in te halen om waterwegen be-
vaarbaar te maken voor moderne 
eenheden, zou de overheid verder 
moeten gaan om de gevolgen van 
het warmer worden van de aarde 
voor de afvoer van water via rivie-
ren het hoofd te bieden.
De VBKO juicht het toe dat Den 
Haag ‘water-minded’ is, maar ziet 
dat plannen niet worden uitge-
voerd. Er is onvoldoende samen-
hang om lading echt het schip in te 
krijgen. Om versnippering door 
bestuurlijke onvolkomenheden 
voor te zijn, pleit de VBKO daarom 
voor een samenhangend infra-
structureel masterplan om ‘Neder-
land Transportland’ leefbaar te 
houden.

passerende mannelijke weggebrui-
kers. Wekelijks wordt zo’n 1.000 li-
ter urine opgehaald door ECO Toi-
let.’

Duurzame leefomgeving
EB-Business plaatst de zuilen en re-
gelt in samenwerking met ECO Toi-
let het schoonhouden en het legen 
van de urinezuilen. ECO Toilet ver-
zorgt het transport van de urine 
naar Waternet. Zij winnen vervol-
gens de fosfaat uit de urine, zodat 
deze kan worden ingezet voor di-
verse toepassingen. 
Rijkswaterstaat stelt de grond op 
de verzorgingsplaatsen ter be-
schikking. De dienst heeft als uit-
voeringsorganisatie van het minis-
terie van I&M een taak bij het 
creëren van een duurzame leefom-
geving. Een van de aandachtsgebie-
den is circulaire economie; deze pi-
lot past hier in, laat Rijkswaterstaat 
weten.

MELS DEES

Het is niet een heel fris onder-
werp dat we deze week op de ach-
terpagina bespreken, maar wel 
maatschappelijk relevant: wild-
plassen op een parkeerplaats.
 
Of het ligt aan de niet te stuiten op-
mars van sanitaire voorzieningen 
die de keten ‘2deLoo’ tegenwoor-
dig uitbaat bij tankstations weten 
we niet, maar volgens ondernemer 
Eric Bart, die zijn initialen ver-
werkte tot de naam van zijn bedrijf, 
EB-Business, is er behoefte aan 
gratis toiletten op onbemande ver-
zorgingsplaatsen langs de snelwe-
gen. 
In samenwerking met Rijkswater-
staat, ECO Toilet en Waternet is 
zijn bedrijf een pilot gestart met uri-
nezuilen op deze parkeerplaatsen. 
De eerste twintig zuilen zijn langs 
de A1 en A7 geplaatst op onder meer 

de verzorgingsplaatsen Bastion en 
De Koggen. De pilot loopt in samen-
spraak met Rijkswaterstaat tot 1 au-
gustus aanstaande. Als de resulta-
ten positief zijn, worden ook op 
andere onbemande verzorgings-
plaatsen in Noord-Holland urine-
zuilen geplaatst.

Circulaire economie
Eric Bart: ‘Door deze sanitaire op-
lossing op verzorgingsplaatsen 
trachten we wildplassen te voorko-
men. Tevens dragen wij door het
terugwinnen van fosfaat uit urine 
bij aan de circulaire economie. Fos-
faat is immers een schaarse en 
noodzakelijke grondstof en speelt 
een belangrijke rol in de energie-
voorziening van mensen, dieren en 
planten.’
Volgens de initiatiefnemer worden 
de geplaatste zuilen al intensief ge-
bruikt. ‘Inmiddels worden de plas-
zuilen steeds vaker bezocht door de 

FOSFAAT  Sanitaire oplossing tegen wildplassen op parkeerplaats

De eerste twintig zuilen zijn langs de A1 en A7 geplaatst. Foto: EB-Business

Duurzaam plassen

Op zoek naar personeel in vervoer, ware-

housing, export, offshore, fi nance of ict? 

Werf niet op de tast, ga voor respons met 

inhoud. 

vacatures.nieuwsbladtransport.nl

Zoeken wordt vinden.

de

te
een 
ren.

DE WEEKD
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