
‘Vlaanderen moet betalen’
SCHELDEBELOODSING
Vlaanderen moet een uitspraak van een Belgisch-
Nederlandse arbitragecommissie over een fi nancieel 
confl ict met het Nederlandse loodswezen gewoon 
naleven. Dat heeft minister Schultz (Infrastructuur) de 
Tweede Kamer laten weten. Ze heeft haar Vlaamse 
ambtsgenoot Hilde Crevits laten weten bereid te zijn 
naar een oplossing te zoeken, met als uitgangspunt 
dat Vlaanderen zich houdt aan het besluit van de 

commissie en het 
Nederlandse Loodswezen 
7,9 miljoen euro betaalt 
als compensatie voor 
inkomstenderving voor te 
laag vastgestelde 
tarieven.
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BULK
Het Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) op de 
Maasvlakte heeft deze week de miljardste ton lading 
gelost. Dat meldt HES Beheer, dat een belang van 
36,6% in de bulkstuwadoor heeft. Ton nummer 
1.000.000.000 bestaat uit ijzererts en komt uit de 
‘Vale China’. Deze bulkcarrier heeft 375.000 ton 

ijzererts aan boord en behoort 
tot de grootste klasse bulksche-
pen ter wereld. Het schip is 362 
meter lang, 65 meter breed en 
steekt 23 meter diep. EMO heeft 
er met z’n drie 85-tons brugkra-
nen vier dagen voor nodig om het 
schip te lossen. Op 28 november 
1973 loste EMO de allereerste ton.

Miljardste ton voor EMO 

% minder bedrijfswagens zijn 
er het afgelopen jaar 
ingeschreven in België: in 
totaal 216.000. De daling zou 
volgens autofederatie Febiac 
toe te schrijven zijn aan de 

economische crisis. Uit cijfers van handelsinformatie-
bureau Graydon blijkt dat er in 2013 5% minder 
ondernemingen opgericht werden en dat een record-
aantal bedrijven over de kop ging: 11,3%. Een daling van 
het aantal bedrijfswagens lijkt het logische gevolg.
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MINDER BEDRIJFSWAGENS

Kamervragen over besluit Husa
SPOORVERVOER
Tweede Kamerlid Betty de Boer (VVD) wil weten of 
staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur) bereid is het 
Nederlandse spoorvervoer te ondersteunen. 
Ze heeft dit gevraagd naar aanleiding van berichtge-
ving in deze krant over het besluit van Husa om zich 
terug te trekken als spoorvervoerder. Ze wil weten hoe 
het zit met de concurrentiepositie van het Nederland-
se spoorvervoer ten opzichte van het buitenland.
Eigenaar Rob van Gansewinkel van Husa zei eerder ‘dat 
Nederland het product spoor te duur heeft gemaakt’, 
door de verhoging van de gebruiksvergoedingen en 
dure wettelijke regelingen.

is zo’n fusie onderzocht, maar daarvan 
kwam toen niets terecht.
Zowel Hapag-Lloyd als CSAV stond er tot 
voor kort zeer slecht voor. Hapag moest 
toen gered worden met fi nanciële injecties 
van onder meer de stad Hamburg. CSAV 
kwam enkele jaren geleden in zwaar weer 
en moest overeind worden gehouden met 
1,7 miljard dollar, bijeengebracht door de 
aandeelhouders.
Met CSAV zou Hapag-Lloyd zich fl ink ver-
sterken in de containervaart van en naar 
Zuid-Amerika. Op dat vaargebied is Ha-
pag nu een betrekkelijk kleine speler. Ove-
rigens heeft  ook Hamburg Süd, waarmee 
dus over een fusie is gesproken, een sterke 
positie in het vervoer van en naar dit we-
relddeel.
Hapag is lid van de G6-alliantie, samen 
met APL, Hyundai, Mitsui O.S.K. Lines 
(MOL), Nippon Yushen Kaisha (NYK) en 
OOCL.

Hapag-Lloyd denkt binnenkort 
overeenstemming te bereiken 
met CSAV over een overname 
van deze Chileense rederij.

Dat meldt de Duitse krant Die Welt op ge-
zag van een manager van de rederij uit 
Hamburg. Klaus-Michael Kühne, aan-
deelhouder in Hapag-Lloyd, zegt tegen-
over Die Welt ‘goede kansen’ voor een ak-
koord te zien.
Formeel gaat het om een fusie, waarbij 
CSAV een belang zou krijgen in het nieuwe 
Hapag-Lloyd van ruim 30%. De bronnen 
van de Duitse krant verwachten dat de 
zaak voor het einde van deze maand kan 
zijn beklonken.
Als beide reders samengaan, ontstaat de op 
drie na grootste containerrederij ter wereld 
achter het trio koplopers Maersk, MSC en 
CMA CGM. De vloot van Hapag-Lloyd 
omvat 152 schepen, die van CSAV 54. Of 
deze vloten worden samengevoegd, dan 

wel dat CSAV zijn schepen aan de Ham-
burgers gaat verhuren, is nog onbekend.
Hapag-Lloyd is in handen van de stad 
Hamburg, logistiek ondernemer Klaus-
Michael Kühne, reisconcern TUI en een 
aantal banken en verzekeraars uit de regio 
Hamburg. TUI wil zich uit de zeescheep-
vaart terugtrekken en daarom zijn belang 
in Hapag verkopen. Daarbij denkt TUI on-
der meer ook aan een beursgang.

Tweede viool
Aan Chileense kant wordt onderhandeld 
door de familie Luksics, die via de holding 
Quiñenco 40% van de aandelen in de 
Compañía Sud Americana de Vapores 
houdt. Deze familie zou het volgens inge-
wijden geen probleem vinden in de nieuwe 
combinatie de tweede viool te spelen.
Eerder was sprake van een mogelijke fusie 
tussen Hapag-Lloyd en stadsgenoot Ham-
burg Süd. Ze hebben eind vorig jaar laten 
weten de mogelijkheden daartoe te onder-
zoeken. Al eens eerder, twee jaar geleden, 

Via CSAV zou Hapag-Lloyd zich aanzienlijk versterken in de containerlijnvaart van en naar Zuid-Amerika.

 CONTAINERGIGANT   Duitse en Chileense rederij samen op drie na grootste

Fusie Hapag en CSAV
lijkt op haar na rond
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Van Maut tot écotaxe: 
het regent tolplannen 
en dito systemen in 
Europa.
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DOSSIER
Je vrachtwagen leeg, 
en jij de pineut
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Dat kan er ook nog wel bij. Als ge-
volg van het faillissement van 
aluminiumproducent Aldel 
dreigt Groningen Seaports een 
strop op te lopen van miljoenen 
euro’s, omdat de haven dat geld 
nog te goed had als erfpacht. De 
fabriek staat namelijk op grond 
van de haven. 

En dat terwijl Groningen Seaports eerder al een enorme 
fi nanciële tegenvaller moest inboeken door geklungel 
met derivaten. 

Om het op zijn Gronings te zeggen: ‘Nait zo best!’

Bovendien, probeer die plek maar eens opnieuw te ver-
huren, nu de dreiging van aardbevingen de doorgaans 
zo nuchtere Groningers in beweging heeft  gebracht. Dat 
geldt ook voor de industrie in de Eemsdelta, die het zelfs 
nog niet eens zijn met minister Henk Kamp over de uit-
gangspunten van een onderzoek naar de risico’s voor de 
bedrijven in de regio. 

De lezer zij gewaarschuwd, want ondergetekende is zelf 
een (licht) chauvinistische Groninger van komaf, maar 
de frustratie is wel begrijpelijk. Aldel redt het niet, mede 
vanwege de elektriciteitsprijzen die veel hoger liggen 
dan voor concurrenten in Duitsland, terwijl de gasbel 
iets verderop het land vele miljarden oplevert. Het is een 
prima principe dat Napoleon invoerde, dat alles onder 
de grond voor het hele land is, maar als daar extra las-
ten - te weten de risico’s van aardbevingen - tegenover 
staan, is enige compensatie op zijn plaats.  

Nog even en we kunnen het begrip Energy Valley letter-
lijk nemen, als de complete provincie wegzakt in één 
groot gat van de gaswinning...

Er is zeker ook positief nieuws te melden. Zo wil een 
Amerikaans bedrijf (naar alle waarschijnlijkheid Ap-
ple) in navolging van Google een datacenter openen in 
de Eemshaven. Omwille van de internationale internet-
kabel die er aan land komt en de aanwezigheid van ener-
giecentrales, want de koeling van computers vreet ener-
gie.

Alleen, voor de werkgelegenheid maakt het niet erg veel 
uit, want zo’n hermetisch afgesloten datacenter telt 
meestal slechts een stuk of tien werknemers. Dus wordt 
het zo langzamerhand wel een erezaak voor het kabinet 
om het Noorden een handje te helpen. Omwille van die 
werkgelegenheid.

De miljard euro die Max van den Berg eist, lijkt me dus 
zo onredelijk nog niet. Of anders een zweeft rein ofzo...

     POLL     

Reageer ook! www.nieuwsbladtransport.nl/poll

 NIEUWE POLL: 
Schijnconstructies met Oost-Europese chauffeurs moeten hard worden aangepakt

Ja, Nederland dreigt aansluiting kwijt te raken

Nee, spoor moet eigen broek op houden

Anders

45 %

51 %

4 %

Mansveld moet zich sterker maken 
voor het spoorvervoer

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 451 mensen op de stelling van 8 JANUARI

Voormalig topman Hans Smits 
van Havenbedrijf Rotterdam zei 
bij zijn afscheid in onder meer 
deze krant dat er een ‘integraal 
havenmanagement voor 
Zuidwest-Nederland’ zou 
moeten komen. Daarvan zouden 
na Dordrecht (waarvan het 
beheer door Rotterdam is 
overgenomen), ook Moerdijk en 
op termijn Zeeland Seaports 
(Vlissingen en Terneuzen) deel 
moeten uitmaken. Wat vindt 
Zeeland Seaports daar zelf 
eigenlijk van? Waarnemend ceo 
Dick Gilhuis reageert.

Goed idee?
De uitspraken van Hans Smits zijn 
hier met verbazing ontvangen. 
Praten over samenwerking kan na-
tuurlijk altijd, maar het is een beet-
je gek om dat te roepen op het mo-
ment dat je weggaat. We hebben 
hier de afgelopen jaren weinig van 
de heer Smits vernomen. Er zijn 
wel wat gesprekken geweest, zoals 
een ontmoeting met gedeputeer-
den (provinciebestuurders – red.), 
maar een echt inhoudelijk traject is 
dat niet geweest. Het komt op mij 
een beetje over dat hij nog even zijn 
straatje wilde schoonvegen. Ver-
geet ook niet dat Rotterdam en 
Zeeland Seaports op het gebied 
van samenwerking nogal een bela-
den geschiedenis hebben.

U bedoelt ESM, de Exploitatie-
maatschappij Schelde-Maas.
Precies, de bedoeling daarvan was 
om in een gelijkwaardige samen-
werking een havengebied te ont-
wikkelen en in de markt te zetten. 
Door allerlei oorzaken heeft  dat 
niet opgeleverd wat we ervan had-
den verwacht, maar het was juist 
Hans Smits die al kort na zijn aan-
treden in 2005 aanstuurde op ont-
binding van die samenwerking, 
wat enkele jaren later ook gebeurd 
is. Sindsdien zijn er hooguit nog 
een paar gesprekken geweest, maar 
dat heeft  niets concreets opgele-
verd. Het zal duidelijk zijn dat je 
met zo’n achtergrond niet alleen 

over de toekomst wilt praten, maar 
ook over het verleden, al was het 
maar om te leren van eerder ge-
maakte fouten.

Maar goed, dat hoeft  toch geen 
reden te zijn om niet opnieuw met 
elkaar aan tafel te gaan?
Kijk, in principe willen wij met 
elke andere haven samenwerken 
als dat gebeurt op basis van respect 
voor elkaars uitgangspunten. Daar 
wringt wat ons betreft  de schoen. 

Rotterdam heeft  zijn Havenvisie 
2030, waarin een vergezicht van 
samenwerking wordt geschilderd 
met groeikansen voor iedereen. 
Zeg maar het bekende één en één is 
drie-verhaal. Dat gesprek is nog 
niet op gang gekomen. Wij merken 
dat het Havenbedrijf Rotterdam in 
de dagelijkse praktijk niet met de 
blik van 2030 maar met die van 
2013/2014 naar de werkelijkheid 
kijkt.

Kunt u daar een voorbeeld van 
geven?
Het is duidelijk dat in Nederland 
Rotterdam de toegangspoort voor 

de grote containerstromen naar 
het Europese achterland is en zal 
blijven. Maar dat betekent niet dat 
andere havens geen rol kunnen 
spelen op die containermarkt. Ik 
denk dat Vlissingen een uitsteken-
de rol kan spelen in het bedienen 
van klanten in het achterland. Dan 
bedoel ik een kleinschalige ont-
wikkeling, in de orde van enkele 
honderdduizenden containers per 
jaar. Vlissingen kan Rotterdam 
voor bepaalde stromen ook ontlas-
ten, waardoor je congestie kunt 
voorkomen. Ik heb niet het idee dat 
Rotterdam al rijp is voor dat idee.

Is samenwerking met Gent een 
alternatief?
We hebben al een intensieve sa-
menwerking  met Gent. Dat ligt 
ook voor de hand. Terneuzen en 
Gent liggen aan hetzelfde kanaal 
en hebben veel gezamenlijke be-
langen. Ik moet zeggen dat ik het 
contact met Gent ervaar als een 
echte vorm van samenwerking.
In hoeverre speelt angst voor de 
grote broer een rol?
Ik zou het geen angst willen noe-
men, maar meer het idee dat we 
nog niet echt het vertrouwen krij-

gen. Er zijn op nationaal niveau al-
lerlei havenoverlegfora, maar dat is 
allemaal nogal vrijblijvend. Niet te 
ontkennen valt dat Rotterdam in 
Den Haag veel voor elkaar krijgt 
omdat de haven daar een hele ster-
ke lobby heeft . Als je wilt samen-
werken, moet je ook bereid zijn om 
dat soort zaken te delen. Ik vind 
dat dat nog onvoldoende gebeurt.

Rotterdam blijft  wel welkom in 
Zeeland?
Onze deur staat altijd open.

DICK GILHUIS, WAARNEMEND CEO ZEELAND SEAPORTS

‘Samenwerken kan alleen op 

basis van wederzijds respect’

ROB MACKOR

‘We hebben hier de afgelopen jaren 
weinig van de heer Smits vernomen.’

PETER WIERENGA
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Iedere week in Nieuwsblad Transport, 

altijd online via www.nieuwsbladtransport.nl/dossiers
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Vopak Singapore gaat 
ondergronds opslaan

(20%). Het contract heeft  een waarde 
van omgerekend 115 miljoen euro. 
Vopak is verder een samenwerking 
aangegaan met de Zuid-Koreaanse 
oliemaatschappijen KNOC en S-Oil 
voor de bouw van een hub terminal 
in Ulsan. De verdeling binnen het 
consortium is 51% KNOC, 38% Vo-
pak en 11% S-Oil. 
De terminal krijgt een capaciteit van 
anderhalf miljoen kubieke meter en 
kan nog worden uitgebreid. Volgens 
Vopak is de haven van Ulsan perfect 
gelegen om in te spelen op de toene-
mende energievraag in Noordoost-
Azië. ‘Bovendien maakt de positie 
tussen de raffi  nagecentra in Korea, 
Japan, Taiwan en China de Ulsan 
Oil Hub tot een toplocatie’, voegt de 
groep daar aan toe.

Singapore heeft  een consortium 
met Vopak geselecteerd als beheer-
der van een ondergronds opslag-
complex voor olieproducten.

Het gaat om het Jurong Rock Ca-
verns-project van de regionale ont-
wikkelingsmaatschappij JTC Cor-
poration. Het project om 
olieproducten in grotten op te slaan 
loopt al sinds 2007 en in een eerste 
fase wordt er naar schatting 700 mil-
joen dollar in geïnvesteerd. 
JTC heeft  voor het beheer van het 
complex een vijft ienjarig contract 
gesloten met Banyan Cavern Stora-
ge, waarin Vopak een aandeel van 
45% heeft . De andere partners zijn 
het Franse Geostock (35%) en de lo-
kale partner Jurong Consultants 

ROCK CAVERNS

FOLKERT NICOLAI

‘Overgangsjaar in vervoer’
 VRACHTVOLUMES  Panteia voorziet vooral fl inke groei in het spoorvervoer

De binnenvaart mag dit jaar rekenen op een fl inke groei van de bulkvolumes, bijvoorbeeld van kolen en erts.

mie en de energieproductie, evenals 
in de landbouw, zal het dit jaar bij-
voorbeeld goed gaan met het vervoer 
van agribulk, kolen, olieproducten 
en containers. De sterkste volume-
groei, 5% in vergelijking met 2013, 
zal zich voordoen in het transport 

van ertsen en metaalproducten.

Spoorvervoer
Voor het spoorvervoer denkt Panteia 
voor het nu begonnen jaar aan een 
volumegroei van 2,3%. Dit vervoer 
is sterk gekoppeld aan de havenover-

slag. De overslag in Rotterdam bleef 
vorig jaar constant, maar Amster-
dam zat in de plus en meer van die 
lading gaat naar het spoor.
Voor het Nederlandse spoorvervoer 
is een volumegroei met één miljoen 
ton te voorzien. Die groei, die dus op 
2,3% uitkomt, mag veel sterker zijn 
dan de groei in andere modaliteiten. 
Maar bedacht moet worden dat 
spoorvervoer een relatief kleine mo-
daliteit is en dat de groei bij het spoor 
dus niet sterk doorweegt in het tota-
le groeicijfer.
De volumes in het spoorvervoer lig-
gen dit jaar, waarschuwen de onder-
zoekers, trouwens nog steeds onder 
het niveau van voor de kredietcrisis 
van 2008. Met name het spoorver-
voer is sindsdien fors gekrompen.

De vrachtvolumes in het 
goederenvervoer in Neder-
land zullen dit jaar met een 
bescheiden 1% stijgen. De 
sterkste groei wordt voor-
zien in het spoorvervoer.

Dat blijkt uit de jongste ‘korte-ter-
mijnvoorspeller’ van onderzoeksbu-
reau Panteia. De onderzoekers noe-
men 2014 een ‘overgangsjaar’.
Nederland profi teert dit jaar, net als 
de meeste andere landen in Europa, 
van een lichte economische groei. 
Aan de recessie is in de laatste maan-
den van vorig jaar een einde geko-
men. Panteia denkt dat pas in de pe-
riode 2015-2020 sprake zal zijn van 
werkelijke groei.

Wegvervoer
Aan het verlies van ladingvolume in 
het wegvervoer van de voorgaande 
jaren is een einde gekomen. Voor dit 
jaar verwachten de onderzoekers 
een lichte volumegroei van 0,8%. De 
groei zou in het eerste kwartaal zelfs 
op 0,9% kunnen uitkomen in verge-
lijking met dezelfde periode vorig 
jaar.
De aantrekkende buitenlandse han-
del betekent ook meer werk aan de 
winkel voor deze bedrijfstak. Die 
moet het overigens nog niet hebben 
van het bouwgerelateerde vervoer. 
In het vervoer voor de utiliteits-, de 
weg- en waterbouw is nog geen her-
stel te bespeuren.
Het vervoer van energieproducten, 
agrarische producten en levensmid-
delen zal dit jaar vermoedelijk onge-
veer gelijk blijven. ‘Stevige’ groei 
voorziet Panteia in het vervoer van 
chemische producten en metaalwa-
ren.

Binnenvaart
Het vrachtvolume in de binnenvaart 
zou dit jaar weer met 1,1% kunnen 
aantrekken. Die groei laat in het eer-
ste kwartaal nog op zich wachten. 
Dit komt doordat in de eerste drie 
maanden van 2014 de exportstro-
men zullen achterblijven bij die in de 

eerste drie maanden van vorig jaar. 
Dat wordt nog niet gecompenseerd 
door aantrekkende binnenlandse la-
dingstromen.
Dat heeft  te maken met de aanhou-
dend lage transportvraag van de 
bouwnijverheid. Sterker, de onder-

zoekers zien de volumes in de bouw-
sector nog wat verder teruggaan.
Andere deelmarkten in de binnen-
vaart zullen wel een groeiende be-
hoeft e hebben aan transport. Door 
de economische opgang in bedrijfs-
takken als de staalindustrie, de che-

‘Pas in periode 2015-2018 mag sector
rekenen op een werkelijk fors herstel.’

G6 Alliance schrapt twee 
loops Verre Oosten 
SCHEEPVAART
Het redersconsortium G6 Alliance 
schrapt met onmiddellijke ingang 
twee loops in het Verre Oosten. 
De reden is de huidige slapte in de 
markt. Het gaat om loop 4 in 
week 6, met een geplande af-
vaart in Ningbo op 7 februari, en 
loop 7 in week 7 met vertrek in 
Qingdao op 10 februari. De overi-
ge diensten tussen Europa en het 
Verre Oosten worden vooralsnog 
gehandhaafd. Tot G6 behoren 
APL, Hapag-Lloyd, Hyundai, Mit-
sui O.S.K. Lines, NYK en OOCL. 

Shanghai blijft 
grootste containerhaven 
SCHEEPVAART
Met een overslag van 33,6 miljoen 
teu was Shanghai vorig jaar voor 
het derde jaar op rij de grootste 
containerhaven ter wereld. De 
groei ten opzichte van 2012 bleef 
beperkt tot 3,4%. Ook van de 
nummer twee zijn de jaarcijfers 
bekend: Singapore klokte in 2013 

af op 32,6 miljoen teu (+2,9%). Sin-
gapore blijft wel ‘s werelds groot-
ste bunkerhaven. Vorig jaar werd 
er 42,5 miljoen ton scheepsbrand-
stof verkocht.

Forse daling 
overslag Moerdijk
SCHEEPVAART
De overslag in de haven van 
Moerdijk is vorig jaar met 7,5% ge-
daald van 20,2 miljoen tot 18,5 
miljoen ton. Dit komt vooral door 
twee grote faillissementen en 
door groot onderhoud aan de raf-

fi naderij van Shell Moerdijk, die 
daardoor minder lading aan- en 
afvoerde. De cijfers hebben be-
trekking op de overslag van goe-
deren in en uit zeeschepen en  
binnenschepen. Het aantal zee-
schepen dat Moerdijk in 2013 be-
zocht, daalde met 16%.

Aandeel van Poolse 
transporteurs neemt toe 
WEGVERVOER
Poolse transporteurs spelen een 
steeds grotere rol in het vervoer 
van goederen over de weg van en 
naar Nederland. Dat blijkt uit cij-
fers van het CBS. Van de bijna 156 
miljoen ton aan goederen die in 
2012 de Nederlandse grens pas-
seerde, werd 58% verzorgd door 
Nederlandse vervoerders. In 2005 
was dat nog 65%. Duitsland was 
in 2012 tweede met een aandeel 
van 16%, gevolgd door Polen met 
7,4%. Daarna komen de Belgen 
met 7,1%.

KORT

Prijsafspraken blijven 
KLM achtervolgen

nes, Singapore Airlines, Japan 
Airlines, British Airways en Cathay 
Pacifi c Airways een boete. In totaal 
gaat het om een bedrag van elf mil-
joen Zwitserse frank. Luft hansa 
Cargo, dat ook onderdeel was van 
het vrachtkartel, gaat vrijuit omdat 
het als klokkenluider de prijsafspra-
ken had gemeld. 

Beroep
Eerder legden al de Europese Com-
missie en de VS forse geldboetes op 
aan de frauderende luchtvaartmaat-
schappijen voor dezelfde prijsaf-
spraken. Air France-KLM, waartoe 
ook Martinair behoort, zegt intus-
sen net zoals bij eerdere besluiten in 
beroep te gaan tegen het besluit van 
de Zwitserse kartelautoriteit. 

De prijsafspraken in de internatio-
nale luchtvrachtmarkt tussen 2000 
en 2007 blijven Air France-KLM 
Cargo achtervolgen. 

Dit keer deelt de Zwitserse mededin-
gingsautoriteit WEKO een forse 
geldboete uit aan de Frans-Neder-
landse vrachtcombinatie van 3,9 
miljoen frank (bijna 3,2 miljoen 
euro). 
De Zwitserse concurrentiewaak-
hond heeft  in totaal aan elf lucht-
vaartmaatschappijen boetes opge-
legd voor illegale prijsafspraken op 
het gebied van de vrachttarieven, 
brandstoft oeslagen, maar ook de 
douanekosten. Naast Air France-
KLM Cargo kregen onder meer Uni-
ted/Continental, American Airli-

LUCHTVRACHT
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ook de Nederlandse werkgelegen-
heid - worden benadeeld. Het is te 
eenvoudig om te stellen dat alle 
chauff eurs gelijk betaald moeten 
worden, of ze nu vanuit bijvoorbeeld 
Polen of vanuit Nederland rijden.’ 

Achterstand
De argumenten van de vakbond 
noemt het transportbedrijf gebrek-
kig. ‘Door op te komen voor de rech-
ten van chauff eurs met een niet-Ne-
derlands paspoort wordt de 
werkgelegenheid van Nederlandse 
chauff eurs bedreigd. Daarnaast 
worden in Nederland gevestigde 
transporteurs op een achterstand 
gezet tegenover bedrijven in andere 
Europese landen. Dan resten twee 
opties: de onderneming in z’n geheel 
naar een buitenland verplaatsen of 
de concurrentieslag verliezen. Met 
alle gevolgen van dien voor de werk-
gelegenheid in Nederland.’

Minister Asscher (Sociale Zaken) pakt de schijnconstructies met Oost-Europese chauffeurs aan door 

ook de verladers mede-aansprakelijk te stellen. FNV sleept intussen Van den Bosch Transporten voor 

de rechter voor het omzeilen van de cao met goedkoop personeel uit het voormalige Oostblok.

 Volgens de gedagvaarde transporteur rest straks alleen de vlucht over de landsgrenzen of sluiting.   
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Schijnconstructies onder vuur
FNV Bondgenoten heeft  
Van den Bosch Transporten 
voor de rechter gesleept. 
Volgens de vakbond blijft  de 
grote wegvervoerder uit Erp 
op grote schaal de cao 
ontduiken door goedkope 
Oost-Europese chauff eurs in 
te zetten.

FNV had al eerder een procedure 
aangespannen tegen de Nederlandse 
transporteur, maar probeerde uit-
eindelijk via overleg tot een oplos-
sing te komen met de silo-en bulk-
vervoerder die onder meer rijdt voor 
grote bedrijven als DSM, Cargill en 
Unilever. ‘Dat leverde uiteindelijk 
niets op’, zegt een teleurgestelde 
vakbondsbestuurder Edwin Atema 
van FNV Bondgenoten. ‘Het bedrijf 
blijft  volharden in het ontduiken van 
de cao en daarom gaat de rechtszaak 
alsnog door.’
De bond heeft  de afgelopen tijd veel 
onderzoek verricht naar de schijn-
constructies die het transportbedrijf 
de laatste jaren hanteert. Zo is vol-
gens Atema een behoorlijk aantal 
buitenlandse arbeidsovereenkom-
sten in Nederland valselijk opge-
maakt. ‘Feitelijk heeft  het bedrijf 
valsheid in geschrift e gepleegd om 
de ware gang van zaken te maskeren 
en de sociale dumping te organise-
ren. De praktijk bij Van den Bosch is 
dan ook: Nederlandse chauff eurs er-
uit, Oost-Europeaan uitgebuit.’
Volgens de vakbondsbestuurder ligt 
het uurloon van de Oost-Europese 
rijders ‘op nog geen 2 euro’. Daar-
naast beschikt de bond over getui-
genverklaringen van de buitenland-
se chauff eurs waaruit zou blijken dat 
Van den Bosch Transporten de 

 RECHTSZAAK  ‘Het is sociale dumping. Nederlandse chauffeurs eruit, Oost-Europeaan uitgebuit’

chauff eurs uit onder meer Roemenië 
behandelt als dieren, aldus Atema.
Hij wijst er tevens op dat de wegver-
voerder in het verleden al is gepakt 
voor illegale cabotageritten in Ne-
derland met buitenlandse rijders. 
Deze binnenlandse routes worden 
inmiddels weer gereden door chauf-
feurs in Nederlandse loondienst. 

Hongarije
Van den Bosch Transporten zou ver-
der in Hongarije op de vingers zijn 
getikt door de autoriteiten nadat 
FNV Bondgenoten daar een klacht 
indiende over de werkwijze van de 
Hongaarse dochter van de Neder-
landse vervoerder, zegt Atema. ‘Nu 
worden de Hongaarse chauff eurs op 
hun beurt ingeruild voor chauff eurs 
uit Roemenië, Bulgarije en Macedo-

‘Van den Bosch heeft valsheid in geschrifte gepleegd om de ware gang van zaken te maskeren’, aldus FNV Bondgenoten.
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‘Het is een zwaktebod dat wij nu als cao-politie 
de controle moeten doen’  
De Nederlandse verladers zien 
niets in de plannen van minister 
Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) 
om opdrachtgevers van het vervoer 
mede-aansprakelijk te stellen voor 
het betalen van cao-loon aan werk-
nemers.

De EVO is ronduit tegen deze vorm 
van ketenverantwoordelijkheid, die 
de PvdA-minister blijkens een wets-
voorstel wil introduceren tegen 
schijnconstructies in onder meer het 
wegvervoer. ‘Verladers zijn geen 
cao-politie’, aldus de belangenorga-
nisatie van ladingsaanbieders.  
Directeur Machiel van der Kuijl van 
de EVO wijst er op dat het naleven 
van de cao een zaak is van de sociale 
partners. ‘Het komt over als een 
zwaktebod om de verladers de con-

trole over de cao te laten doen. Het 
kan niet zo zijn dat verladers aan-
sprakelijk worden gesteld voor cao-
misstanden bij opdrachtnemers 
waar ze in alle redelijkheid geen 
weet van hebben of invloed op heb-
ben. Dat is ook niet rechtvaardig.’   
Volgens Van der Kuijl lopen de ver-
laders al voorop bij de bestrijding 
van fraude in de logistieke keten. Zo 
wordt in vervoerscontracten vastge-
legd  dat partijen zich houden aan de 
geldende wetten en regels. Meer 
kunnen de verladers ook niet doen, 
vindt hij. ‘Wij zijn niet in een positie 
om actief te controleren of vervoer-
ders en expediteurs zich hier ook 
aan houden.’ Daarnaast is het voor 
de ladingaanbieders ondoenlijk om 
inzicht te krijgen of in de aangebo-
den vervoersprijs ook het juiste cao-

loon is verwerkt, vervolgt de EVO-
directeur. 
Branchevereniging TLN is milder 
over de recente voorstellen van As-

PROTEST VERLADERS

DE RICHTLIJN
Een Nederlands transportbedrijf 
dat een rit uitbesteedt aan een 
buitenlands bedrijf is ervoor ver-
antwoordelijk dat de chauffeur 
volgens de Nederlandse cao wordt 
uitbetaald. Van den Bosch Trans-
porten moet dus als ze een ritje 
van bijvoorbeeld Bergen op Zoom 
naar Groningen uitbesteden aan 
haar Hongaarse dochteronderne-
ming, de Nederlandse cao hante-
ren, stelt de bond. 
Het toepassen van deze bepaling 
vindt Van den Bosch ‘een juridisch 
te moeilijk vraagstuk’, aldus Ate-
ma.

scher om het mislopen van sociale 
premies en belasting en het uitbui-
ten van chauff eurs in Oost-Europa 
tegen te gaan. Volgens TLN gaat het 
om de doelstelling van de minister. 
‘Of het ook realistisch en uitvoer-
baar is, is even niet relevant’, aldus 
de wegvervoerorganisatie in een 
korte reactie.    

Inspectieteams
Asscher is al sinds het najaar van 
2013 bezig om opdrachtgevers aan te 
pakken die weten, of zouden moeten 
weten, dat bedrijven die ze inschake-
len hun werknemers niet voldoende 
betalen. Deze zogenoemde keten-
aansprakelijkheid geldt al langer in 
de uitzendbranche en moet als mo-
del dienen voor een bredere aanpak. 
Ook verladers waarvan de transpor-

teurs op te creatieve wijze goedkope 
chauff eurs uit Oost-Europa halen, 
zouden op deze manier een rol gaan 
spelen in de bestrijding van schijn-
constructies. 
Een speciaal inspectieteam bestaan-
de uit vijft ien inspecteurs is al sinds 
november vorig jaar bezig met het 
opsporen en aanpakken van schijn-
constructies. Het team wordt dit jaar 
verder uitgebreid. Asscher wil te-
vens dat gedupeerde partijen mak-
kelijker naar de rechter kunnen 
stappen. 
Asscher heeft  al bilaterale afspraken 
gemaakt met Polen, Roemenië en 
Bulgarije over gegevensuitwisseling 
voor de aanpak van schijnconstruc-
ties. Met de nieuwe EU-lidstaat Kro-
atië zijn dergelijke afspraken nog in 
de maak. | JV

JOHN VERSLEIJEN

nië. Het bedrijf wordt steeds creatie-
ver in het wegorganiseren van ver-
antwoordelijkheid.’
Van den Bosch Transporten zegt dat 

de gang naar de Nederlandse rechter 
geen oplossing biedt voor het centra-
le vraagstuk: de betaling van inter-
nationaal opererende chauff eurs. 

‘Het is een Europese kwestie die niet 
in een Nederlandse gerechtelijke 
procedure kan en moet worden op-
gelost’, aldus het bedrijf in een reac-
tie. Volgens de directie van Van den 
Bosch Transporten speelt de vak-
bond met de juridische actie ook ge-
vaarlijk spel met de werkgelegenheid 
in de Nederlandse transportsector. 
‘Het helpt niemand – en zeker niet 
de werknemers in Nederland – om 
daarin één transportbedrijf te be-
trekken. De problematiek speelt bij 
alle internationale transporteurs in 
Nederland en daarbuiten. Wij heb-
ben van meet af aan het standpunt 
ingenomen dat deze discussie op een 
hoger plan moet worden gevoerd: in 
Europa. Want zonder ‘level playing 
fi eld’ zullen vooral Nederlandse 
transportbedrijven – en daarmee 

‘Het uurloon van de 
Oost Europese 

rijders ligt op nog 
geen twee euro.’
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CB koopt zich in bij   
 PARTICIPATIE  Met krachtenbundeling transportbedrijven ontstaat Europese    

Logistiek dienstverlener CB 
(het oude Centraal Boek-
huis) heeft  voor een onbe-
kend bedrag een belang van 
50% genomen in de Bra-
bantse branchegenoot 
Fashionwheels.

CB koopt met de participatie schaal-
grootte en expertise in een relatief 
nieuwe markt: fashion-logistiek. 
Het bedrijf uit het Gelderse Culem-
borg was tot 2012 alleen actief in de 
distributie van boeken en kantoor-
artikelen in de Benelux maar wil in 
combinatie met Fashionwheels uit-
groeien tot één van de leidende spe-
lers in de modelogistiek in West-Eu-
ropa. 
Volgens directeur Mark Fransen van 
Fashionwheels is de komst van CB 
als nieuwe grootaandeelhouder ook 
nodig om ‘de groeicurve’ van zijn 
bedrijf vast te houden en het dienst-
verleningsniveau naar ‘een hoger 
plan te tillen’. 
Volgens Fransen versterken de twee 
partijen elkaar en kan met CB een 
compleet logistiek platform worden 
aangeboden op het gebied van ware-
housing, inkomende en uitgaande 
goederen en e-commerce logistiek.’ 
Hiermee waarborgen we de conti-
nuïteit op lange termijn voor ons be-
drijf.’
Het twintig jaar oude Fashionwheels 
is onder meer actief voor modeke-
tens als SuitSupply, McGregor, 
Adam, Denham, OnePiece en 
Brandkids. Behalve warehousing 
biedt het bedrijf binnen de modelo-
gistiek een breed dienstenpakket 
aan variërend van lucht- en zee-
vracht, voorraadbeheer, douane- en 
fi scale afwikkeling tot winkeldistri-
butie door geheel Europa.

Marktaandeel
Voor directeur Hans Willem Cor-
tenraad van het 140 jaar oude CB 
was de participatie in Fashionwheels 
van groot belang om in de Europese 

modemarkt een groter marktaan-
deel te realiseren. CB is in 2012 on-
der druk van een krimpende boe-
kenmarkt begonnen aan een 
expansie in de groeisectoren he-
althcare- en modedistributie. Een 
aantal winkelketens, waaronder 
JeansCentre en de HEMA, wist CB 
al binnen te halen, maar de logistiek 
dienstverlener wil met Fashionw-

heels in 2015 al ruim een kwart van 
de omzet uit de nieuwe groeimark-
ten halen. 
Volgens de woordvoerder van het 
bedrijf bestaan er geen plannen om 
het belang van 50% verder uit te bou-
wen naar bijvoorbeeld een gehele 
overname. ‘Dat idee speelt zeker niet 
bij ons. Het belang van 50% dat wij 
nu in Fashionwheels hebben geno-

Luft hansa en Schiphol 
laten crisis achter zich

Jan de Rijk verwerft  de
besteldienst van Baxter

teit voor het eerst signifi cant toe ver-
geleken met het ladingaanbod, dat 
slechts met 4,8% steeg. Tot een zicht-
bare tariefsverhoging heeft  deze 
krapte op de luchtvrachtmarkt ove-
rigens nog niet geleid. 
Het herstel van de luchtvrachtmarkt 
is ook zichtbaar in de vervoerscijfers 
van Schiphol, dat 2013 afsloot met 
een stijging van 3,5% naar 1,5 mil-
joen ton.

Leeg
IATA meldt verder dat de gemiddel-
de beladingsgraad van de mondiale 
luchtvrachtcapaciteit langzaam de 
50% nadert. Dat betekent overigens 
niet dat de internationale vracht-
vloot voor de helft  leeg rondvliegt. 
IATA meet de vervoersprestaties 
nog steeds op basis van het gewicht, 
terwijl steeds meer zendingen in de 
sector uit volumelading bestaan. Zo 
meldt KLM Cargo dat een vracht-
vliegtuig met een beladingsgraad 
van 60% tot 70% al geheel vol kan 
zitten door de aanwezigheid van vo-
lumezendingen.
Brussels Airport en Liege Airport 
zagen vorig jaar in tegenstelling tot 
Schiphol het vrachtvervoer nog ver-
der afnemen. De vrachtoverslag op 
de luchthaven van de Belgische 
hoofdstad nam met 6,4% af in 2013 
naar bijna 430.000 ton door onder 
meer het vertrek van Eva Air Cargo. 
Positief was de groei bij expresver-
voerder DHL, die het tonnage in 
2013 met 20% wist te verhogen naar 
144.000 ton en nu goed is voor ruim 
een derde van het vrachtvervoer op 
Brussels Airport. 
Liege Airport, thuisbasis van TNT 
Express, moest vorig jaar 15.000 ton 
inleveren en kwam uit op 560.000 
ton. De Waalse luchthaven bleef in 
de tweede helft  van 2013 in de plus 
en verwacht voor dit jaar mede door 
de komst van Qatar Airways Cargo 
en expeditieurs zoals Kuehne+Nagel 
en Panalpina weer aanzienlijk te 
groeien in de luchtvrachtsector.
| JOHN VERSLEIJEN

voor deze thuisbezorging en werd 
die gevonden met Jan de Rijk Logis-
tics. Met de logistiek dienstverlener 
uit Roosendaal werd al op andere 
terreinen samengewerkt. 

Strategie
Volgens topman Sebastiaan Scholte 
van Jan de Rijk biedt het nieuwe con-
tract een mooie kans om verder te 
groeien in de farmaceutische sector 
en vooral in de fi jnmazige distribu-
tie aan huis. Dat is een groeimarkt, 
die past in de strategie om minder 
afh ankelijk te zijn van de kernactivi-
teit luchtvrachttrucking. 
Jan de Rijk is naast het luchtvracht-
vervoer hoofdzakelijk actief in de 
opslag en distributie. Het is daar-
naast bezig om deze laatste expertise 
uit te venten in het buitenland via 
consultancy en managementcon-
tracten. | JOHN VERSLEIJEN

Luft hansa Cargo, IATA en Schip-
hol melden positieve vervoerscij-
fers voor 2013. De overige partijen 
in de luchtvracht likken nog steeds 
de wonden van de recessie.

Luft hansa Cargo zag het vrachtver-
voer in 2013 nog licht dalen naar 1,7 
miljoen ton door een licht afnemen-
de vrachtcapaciteit, maar wist de be-
ladingsgraad met bijna 70% op een 
hoger niveau dan in 2012 te tillen. 
De Duitse vervoerder claimt dat hij 
met het fl exibele capaciteitsbeleid 
ook vorig jaar als een van de weinige 
luchtvrachtvervoerders in de zwarte 
cijfers is gebleven. 
Dat kan Air France-KLM Cargo niet 
zeggen op basis van de vervoerscij-
fers van vorig jaar. Voor 2013 nam 
het vrachtvervoer bij de Frans-Ne-
derlandse luchtvrachtcombinatie 
met 4,7% af. Het vervoer van en naar 
Azië, de belangrijkste vrachtmarkt, 
daalde het scherpst met 7,3%. De 
vrachtroutes van en naar Noord- en 
Zuid-Amerika lieten een beperkte 
afname zien van 1,9%. De totale be-
ladingsgraad van de groep, waartoe 
ook Martinair behoort, bleef vorig 
jaar nog wel redelijk overeind verge-
leken met 2012, maar liep toch een 
beetje terug met 1,3 procentpunt 
naar 63,2%. Daarmee zal de lucht-
vrachtgroep ook 2013 afsluiten met 
een verlies. 

Tariefsverhoging
IATA gelooft  op basis van de ver-
voerscijfers over de laatste maanden 
van 2013 wel dat het ergste leed gele-
den is. Het internationaal lucht-
transport blijft  verder aantrekken, 
concludeert de internationale bran-
chevereniging van luchtvaartmaat-
schappijen. Zo liet de maand no-
vember van 2013 een stijging van het 
luchtvrachttransport zien van 6,1% 
tegenover dezelfde periode in 2012. 
Daarmee wordt de substantiële groei 
van oktober (4,4%) voortgezet. 
Tegelijkertijd nam in de maand no-
vember de vraag naar vrachtcapaci-

Jan de Rijk Logistics neemt de 
thuisbesteldienst van Baxter in Ne-
derland over, inclusief personeel. 
De Amerikaanse verlader huurt 
deze logistieke dienst voortaan in 
bij de Brabantse wegvervoerder.

Het gaat bij het contract om een tien-
tal auto’s inclusief chauff eurs die Jan 
de Rijk overneemt. 
Baxter is onder meer gespecialiseerd 
in de ontwikkeling en distributie 
van dialyse-apparatuur voor men-
sen met levensbedreigende bloed-
ziektes en nieraandoeningen. Daar-
voor wordt voor de behandeling van 
chronisch zieke patiënten appara-
tuur aan huis via een eigen bestel-
dienst geleverd. 
Volgens algemeen directeur Debo-
rah Brady van Baxter was het bedrijf 
al enige tijd op zoek naar een betere 
en goedkopere logistieke oplossing 

LUCHTVRACHT
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Boekendistributeur CB wil met de participatie in Fashionwheels in 2015 rond een kwart       
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Fashionwheels
 speler van formaat in de fashion-logistiek

JOHN VERSLEIJEN

gistieke infrastructuur ‘zover moge-
lijk gaan integreren’. 
Wat dit concreet betekent voor de 
inkoop van transportcapaciteit is 
nog onduidelijk. Fashionwheels 
heeft  het transport geheel uitbesteed 
aan vaste onderaannemers. Het gaat 
daarbij onder meer om het wegver-
voer naar het Verenigd Koninkrijk, 
Ierland, Scandinavië, Spanje, Duits-

land, Portugal, Turkije, Grieken-
land, de Baltische Staten en Oost-
Europa. Fashionwheels stelt zelf 
voor dit internationaal vervoer 25 
eigen trailers ter beschikking. ‘In to-
taal hebben we dagelijks zestig voer-
tuigen op de weg’, aldus directeur 
Fransen. 
Fashionwheels heeft  350 mensen in 
dienst en beschikt over 75.000 vier-
kante meter magazijnruimte, waar-
van bijna de helft  geschikt is voor 
hangende kleding. De warehousing 
bevindt zich op diverse locaties in 
het Brabantse Helmond. Enig aan-
deelhouder van Fashionwheels was 
Brezho, de houdstermaatschappij 
van de drie directieleden. Hun aan-
deel is nu teruggebracht naar een be-
lang van 50%.

Winst
CB is eigendom van de Coöperatie 
Boekenvak, de overkoepelende 
brancheorganisatie van uitgevers en 
boekverkopers. Het logistiek bedrijf 
is gevestigd in Culemborg en be-
schikt over een fi jnmazig distribu-
tienetwerk met 140 vrachtwagens in 
de Benelux. CB telt verder ruim 800 
medewerkers en realiseerde in 2012 
een omzet van 87 miljoen euro, 
waarvan 60% uit de boekendistribu-
tie komt. De activiteit transport is 
goed voor bijna 25% (24 miljoen 
euro) van de omzet. In 2012 lag het 
bedrijfsresultaat van CB op 8,2 mil-
joen euro. De nettowinst lag dat jaar 
op 7,1 miljoen euro, een stijging van 
44% tegenover 2011.

men, weerspiegelt een beetje de ge-
lijkwaardigheid waarmee wij deze 
samenwerking vorm willen geven.’
De commerciële teams van CB en 
Fashionwheels zijn intussen al ge-
bundeld en op korte termijn willen 
de twee bedrijven ook op het gebied 
van het transport synergievoordelen 
realiseren. De logistieke dienstverle-
ners zullen verder hun volledige lo-

Schijnbewegingen
van de FNV
De FNV verklaart de 
oorlog aan schijnconstruc-
ties in het wegvervoer. 
Maar niet alle initiatieven 
zijn even fout, vindt jurist 
Pieter Hamilton.

Met veel enthousiasme heeft  de 
FNV het afgelopen jaar de strijd 
aangebonden met constructies in 
het wegvervoer, die door de huidi-
ge marktontwikkelingen lijken te 
zijn ingegeven. De bond heeft  hier-
bij het politieke tij mee. Op het 
punt van grensoverschrijdende 
constructies en het inschakelen 
van buitenlandse chauff eurs zien 
we niet alleen in Nederland maar 
ook in de ons omringende landen 
ineens opvallend veel daadkracht. 
Het is ferme taal die de FNV uit-
slaat en deze beperkt zich niet tot 
de buitenlandse chauff eurs maar 
ziet ook op binnenlandse con-
structies met Nederlandse chauf-
feurs. Een bestuurder uit de regio 
heeft  eerder de transportsector 
vergeleken met een oester die op 
slot zit door allerlei schijncon-
structies. Hij wil daar net zo lang 
op beuken tot die opengaat en de 
sector weer gezond wordt. 
Een mooie beeldspraak! Maar ik 
wil hem nuanceren. Ook in de na-
tuur zien we dat een oester mis-
schien wel opengaat als erop ge-
beukt wordt, maar of zich dan iets 
van waarde laat zien is de vraag. 
Voor een parel is iets meer subtili-
teit nodig. Zo is de transportsector 
ook niet gebaat bij ongenuanceerde 
acties. De problemen in de sector 
vereisen een zorgvuldige benade-
ring en een blik die wat verder reikt 
dan het eigen deelbelang. 

Natuurwet
Dat er allerlei constructies zijn, 
komt ergens uit voort. De malafi di-
teit van de Nederlandse bedrijven? 
Nee. Het zijn veeleer de crisissitu-
atie en de existentiële problemen 
waarin veel bedrijven verkeren. 
Het is haast een natuurwet dat in 
dat soort situaties de creativiteit in 
mens en bedrijf bovenkomt. Onge-
twijfeld zijn er bedrijven die daar-
bij alle voorschrift en aan hun laars 
lappen en de sector grote schade 
berokkenen. Als oud-NIWO-man 
(Nationale en Internationale Weg-
vervoer Organisatie) ben ik de laat-
ste die dat zal ontkennen. Die be-
drijven moeten worden aangepakt.
Maar het gaat niet aan om rück-
sichtslos een off ensief te beginnen 
tegen elke constructie die niet past 
in oude patronen. Dat is de dood in 
de pot en de sector is er niet mee ge-
diend, ook niet de chauff eurs. Het 
valt niet mee om te onderscheiden 
welke constructie door de beugel 
kan en welke niet. Maar dat bete-
kent niet dat we dan maar alles 
over één kam moeten scheren en 
daardoor niet openstaan voor 
waardevolle initiatieven. 
Wat te denken van de situatie dat 
de chauff eur in loondienst een 
truck verhuurt aan zijn werkgever? 
De FNV en in haar kielzog de In-
spectie Leefomgeving en Trans-

port vinden dat dit in strijd is met 
de regels en dat de chauff eur zelf 
ondernemer is en dus over een ei-
gen vergunning moet beschikken. 
Vraag is of hier niet sprake is van 
begripsverwarring en de FNV en 
inspectie de chauff eur ten onrechte 
aanmerken als vervoerder, terwijl 
hij eigenlijk alleen chauff eurs-
werkzaamheden verricht. Dat hij 
daarnaast ook nog een truck ver-
huurt aan zijn werkgever, maakt 
hem nog geen vervoerder. Alles 
hangt af van de concrete omstan-
digheden van het geval en een 
zwart-wit benadering is hier niet 
op zijn plaats. Uiteindelijk zal ook 
de rechter willen zien dat er een ge-
degen onderzoek naar de feiten 
heeft  plaatsgevonden en een zorg-
vuldige belangenafweging.

Grondig onderzoek
Verder staan ook samenwerkings-
verbanden tussen chauff eurs en ei-
gen rijders weer in de belangstel-
ling. Daarvoor zijn legio 
mogelijkheden, waarvan de meest 
voorkomende de v.o.f. is. Op voor-
hand is bij dit soort constructies 
lastig aan te geven wat nog binnen 
de regels valt. Hamvraag is of het 
vervoer voor gezamenlijke reke-
ning en risico wordt gedaan. En 
ook dat kan alleen worden vastge-
steld na een grondig onderzoek 
van de bedrijfsvoering.
In al deze kwesties is het onder-
scheid belangrijk tussen vervoer-
ondernemer en chauff eur. De NI-
WO-eisen voor een transport-
vergunning gelden voor de 
vervoerondernemer en niet voor 
de chauff eur. Als de eis van dienst-
betrekking bij inwerkingtreden 
van de Wet Wegvervoer Goederen 
was afgeschaft  zoals aanvankelijk 
de bedoeling was, dan zou dat on-
derscheid nog pregnanter zijn. Dan 
zou een zzp’er niet per defi nitie 
vervoerder hoeven te zijn en over 
een vergunning moeten beschik-
ken, wat nu wel het geval is. Hij zou 
dan ook heel goed alleen chauff eur 
kunnen zijn en rijden met de ver-
gunning van zijn opdrachtgever. 
De eis van dienstbetrekking is uit-
eindelijk gehandhaafd om sociale 
redenen. Opmerkelijk is dat veel 
landen geen eis van dienstbetrek-
king kennen en toestaan dat zelf-
standige chauff eurs worden inge-
schakeld. Ook Europese wetgeving 
kent geen eis van dienstbetrekking 
maar stelt als enige eis dat chauf-
feurs legaal ter beschikking staan. 
De FNV heeft  al aangekondigd dat 
ook in 2014 het aanpakken van 
schijnconstructies haar prioriteit 
heeft . Daar is niets op tegen, mits 
daarbij de nuance niet uit het oog 
wordt verloren. En er is op dit punt 
nog veel niet duidelijk, ook juri-
disch niet. Het belooft  wat dat be-
treft  een spannend jaar te worden!

Mr P.T.J.M. Hamilton (Pieter)
Hamilton Juridisch Advies en Me-
diation
www.hamiltonadvies.nl
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LANDTRANSPORT ZORGT VOOR FLINKE STIJGING VAN DE INDEX

Het wegvervoer en de binnenvaart zijn veel beter aan het nieuwe jaar begonnen dan in voorgaande jaren. De 
landmodaliteiten nemen daarmee ook de algemene Transportindex op sleeptouw. Deze steeg afgelopen week 
van 64,00 naar 93,65. Dat was zo’n zeven à acht punten hoger dan in de voorgaande twee jaar rond deze tijd. De 
index voor de binnenvaart maakte afgelopen week een sprong van 59,15 naar 96,18 en heeft dus de slapte van de 
jaarwisseling duidelijk achter zich gelaten. De binnenvaartindex klom van 72,64 naar 107,58, een niveau dat alleen 
eind vorig jaar ook werd bereikt. In voorgaande jaren bleef de binnenvaartindex steken op iets meer dan 70 
punten. Afgelopen week liet ook de zeescheepvaart weer eens een mooie stijging zien, met 17 punten op 84,76.

De Transportindex is een initiatief van Nieuwsblad Transport, Wolters Kluwer Transport Services/Teleroute, 

Royal Dirkzwager, NDW en Panteia/NEA. Volg de Transportindex dagelijks via www.transportindex.nl 

TransportIndex Zeevaart Binnenvaart Wegvervoer
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’Het idee van een 
volledige overname 

speelt zeker niet
bij ons.’

 van de omzet uit modelogistiek en healthcare halen.    

OPINIE
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Vijf megakranen tegelijk voor ECT’s Delta Terminal.

En RWG liet net iets eerder een paar bezorgen.
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Kranenoptocht naar Rotterdam
Een schip met een lading complete 
containerkranen blijft  een bijzonder 
gezicht. Deze week was het in de 
Rotterdamse haven zelfs dubbel 
prijs. Twee dagen na elkaar meerden 
de zware ladingschepen ‘Zhen Hua 
14’ en ‘Zhen Hua 26’ op de Maas-
vlakte af. De eerste met twee super-
kranen voor Rotterdam World Ga-
teway (RWG), de tweede met vijf 
vergelijkbare exemplaren voor 
ECT’s Delta Terminal.
De bijna gelijktijdige aankomst is 
minder toevallig dan het lijkt. RWG 
bouwt, als bekend, een compleet 
nieuwe geautomatiseerde terminal 
op Maasvlakte 2, die naar verwach-
ting nieuwe normen gaat stellen op 

het gebied van snelheid en producti-
viteit. ECT reageert daarop met een 
grondige modernisering van zijn be-
staande terminal en vervangt een 
groot deel van zijn ‘equipment’. De 
bestelling van vijf nieuwe kranen die 
de allergrootste schepen aankun-
nen, maakt daar deel van uit.
Beide schepen zijn eigendom van de 
Shanghaise kranenbouwer ZPMC, 
die meer dan de helft  van alle contai-
nerkranen ter wereld bouwt en die 
altijd inclusief vervoer levert. Met de 
twee kranen die ‘nummer 14’ voor 
RWG aan boord had, komt het totaal 
op de nieuwe terminal voorlopig op 
vier stuks. Volgende maand staat er 
alweer een nieuwe zending op het 

programma en in totaal moeten er 
veertien van deze overslagmachines 
komen. RWG wil zijn nieuwe termi-
nal in oktober in gebruik nemen en 
zal de komende maanden de handen 
vol hebben aan het installeren, tes-
ten en inregelen van al het nieuwe 
materieel.

Erasmusbrug
De ‘Zhen Hua 26’, die dinsdagmid-
dag na een zeereis van ruim twee 
maanden binnenliep, levert dus in 
één keer vijf van die mastodonten af. 
Ze kunnen schepen met 25 rijen 
containers breed aan en hebben een 
hijshoogte van zo’n vijft ig meter. Als 
de giek wordt opgeklapt, zijn ze 135 
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meter hoog, nagenoeg even hoog als 
de pyloon van de Erasmusbrug. Ze 
worden geïnstalleerd aan de zuidzij-
de van de Delta Terminal langs de 
Amazonehaven, die de afgelopen ja-
ren door het Havenbedrijf is ver-
breed. Daarmee is de terminal vrij-
wel onbeperkt toegankelijk voor de 
grootste klasse containerschepen 
van ruim 18.000 teu.
Met de projecten van ECT en RWG 
is het spektakel op de Maasvlakte 
nog niet compleet. Ook bij APM Ter-
minals, onderdeel van Moller-
Maersk, worden overuren gemaakt 
om de nieuwe terminal over een 
krappe negen maanden operationeel 
te hebben. APMT heeft  zijn kranen 

bij het Finse Cargotec besteld. Ze 
worden eveneens in China ge-
bouwd, maar in onderdelen ver-
scheept en ter plekke opgebouwd. 
Ook bijzonder, maar minder spec-
taculair dan de ZPMC-methode.

Hoogtepunt
De kranendans vormt een voorlo-
pig hoogtepunt in de aanleg van 
Maasvlakte 2, die in september 
2008 van start ging. Sindsdien heeft  
het aannemersconsortium Puma 
onder meer miljoenen kubieke me-
ters zand opgespoten (foto rechts-
onder) en de kades voor de nieuwe 
containerterminals kant-en-klaar 
opgeleverd (foto boven). | RM
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En daar waren ze ineens, de ‘bon-
nets rouges’ in Bretagne. De rode 
mutsjes staan voor niets minder dan 
de Vrijheid in het Franse republi-
keinse staatsmotto Liberté, Egalité, 
Fraternité. Het beeldje van Marian-
ne dat u op slaperige dorpspleinen 
wordt aangeboden, zal zich vrijwel 
nooit, of het nu naar Brigitte Bardot, 
Mireille Mathieu, Catherine Deneu-
ve of dier weelderige navolgsters is 
gemodelleerd, zonder het mutsje op 
haar haardos openbaren.
Waartegen protesteerden ze in Bre-
tagne, vorige herfst? Tegen de lasten-
verzwaringen die de Fransen te 
wachten staan. En in het bijzonder 
tegen de ‘écotaxe poids lourds’, de 
nieuwe kilometerheffi  ng voor 
vrachtverkeer, die er in deze uithoek 
van het verkeersplein Frankrijk in-
hakt, omdat de taks vooral het agra-
rische en andere eigen vervoer zal 
treff en. Bretagne kent maar weinig 
transport over langere afstand dat 

Marianne slikt ge
In Duitsland ging het wél goed, in Frankrijk brak bijna opnieuw de revolutie 

uit. De toltarieven die Parijs wilde invoeren, hielden onvoldoende rekening 

met de grote verschillen tussen de landstreken. De écotaxe werd daarom 

uitgesteld, mogelijk tot eind dit jaar.

Herinneringen aan 1789: de naderende kilometerheffi ng leidde in Frankrijk bijna tot een volksopstand.

10

Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl/tol
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LTol in Europa: we
gaan onze eigen gang

FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Tol is een manier om de kosten 
van het gebruik van infrastruc-
tuur direct in rekening te 
brengen bij de gebruiker. Onze 
vroege voorouders wisten dit al. 
Je eff ende een weg en vroeg de 
reiziger om een kleine bijdrage 
in de aanlegkosten. Soms om 
een heel forse bijdrage, omdat je 
wel wist dat het de reiziger vele 

dagen zou kosten zich door het dichte woud om de 
tolweg heen een doorgang te banen.

Dit beginsel is volstrekt eerlijk: de gebruiker betaalt 
naarmate hij de infrastructuur gebruikt. Europese 
schatkistbeheerders zijn er de laatste jaren massaal 
mee aan de haal gegaan. In meer dan twintig lidstaten 
van de Europese Unie moet de weggebruiker nu 
betalen om de snelste of kortste route naar zijn 
bestemming af te leggen. Dit wordt door de hoogste 
instanties in de Unie ook volledig onderschreven. Is 
het principe eerlijk, de uitvoering ervan is dat evenwel 
niet altijd.

Zo wordt het vrachtvervoer over de weg in veel landen 
veel zwaarder voor tol aangeslagen dan het lichte 
personenvervoer, omdat vrachtvervoer de infrastruc-
tuur ook veel meer zou beschadigen dan de personen-
wagen. Vergeten wordt daarbij dat vrachtauto’s in het 
vervoer van grote hoeveelheden goederen, ten dienste 
van de consument, veel effi  ciënter zijn dan de veel 
grotere aantallen personenauto’s die voor dezelfde 
lading nodig zouden zijn.

In dit dossier reizen we, zonder tol te betalen, langs de 
velden in de Europese Unie. Die rondreis brengt aan 
het licht dat veel lidstaten in het afgelopen decennium 
alvast hun eigen gang zijn gegaan met de tolheffi  ng, 
zonder te wachten op de standaard die de Europese 
Unie ervoor had willen ontwikkelen. Dat leidt niet 
zelden tot strubbelingen, zoals in Frankrijk, dat zich 
na een ware volksopstand genoodzaakt zag de 
invoering van een ‘écotaxe’ op te schorten.

In andere landen ontstaat woede omdat het bedrijfsle-
ven in eerste instantie alle kosten voor zijn rekening 
moet nemen. Daarvan is Oostenrijk maar een van de 
voorbeelden. We doen Europa’s hoofdstad Brussel aan, 
die er maar niet in slaagt een harmonisatie van 
tolregels in ons werelddeel te bewerkstelligen. De 
lidstaten gaan hun eigen gang. Dat is feitelijk altijd zo 
geweest en zal vooralsnog niet veranderen.

door deze landstreek heenraast op 
weg naar heel andere bestemmin-
gen.
Het protest, met de rode mutsjes en 
nu en dan ontsierd door grof geweld 
tegen alvast door de Parijse overheid 
geplaatste tolinstallaties, had succes. 
Premier Jean-Marc Ayrault per-
soonlijk blies de kilometerheffi  ng, 
die al enige keren moest worden uit-
gesteld wegens complicaties van 
technische aard, voorlopig af. Hij 
wilde eerst de maatschappelijke dis-
cussie aangaan met Bretagne en 
eventuele andere opstandige regio’s. 
Hiermee is nu een begin gemaakt.

Geen afstel
‘Van uitstel komt geen afstel’, waar-
schuwde Ayrault, toen hij het op-
schortingsbesluit bekendmaakte. 
Maar inmiddels is wel duidelijk ge-
worden dat de kilometerheffi  ng vóór 
2015 niet zal worden ingevoerd. Een 
invoeringsdatum die ook nog circu-

leert, is 1 juli aanstaande. Maar de 
meeste waarnemers en ingewijden 
betwijfelen of tegen die tijd een aan-
vaardbaar compromis met de op-
standige regions is bereikt.
Voor goederenvervoerders en hun 
klanten is dit ongetwijfeld goed 
nieuws. Frankrijk zal voorlopig blij-
ven bestaan uit een aantal tolwegen 
– péages – en voor het overige uit we-
gen die door de staat gratis ter be-
schikking worden gesteld. Voor de 
Franse schatkist komt het uitstel 
minder goed uit. Er was gerekend op 
inkomsten van een miljard euro of 
meer, deels op te brengen door bui-
tenlandse vervoerders, die dit jaar 
dus niet zullen worden ontvangen.
Wat de opschorting van de écotaxe 
echter vooral pijnlijk duidelijk 
maakt, is dat een kilometerheffi  ng 
het best niet alleen naar de lengte 
van de afgelegde weg moet worden 
afgerekend, maar ook naar tijd en 
plaats, de milieucategorie van het 
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en écotaxe
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voertuig en het gewicht van een 
combinatie, gerelateerd naar de 
druk op elk van de assen. Dat is wat 
de Europese Unie voor ogen staat, 
maar wat, doordat tal van lidstaten 
elk voor zich met de heffi  ng aan de 
gang zijn gegaan, nog steeds buiten 
bereik lijkt te zijn.

Verfi jning
In het Franse geval is met name niet 
naar tijd en plaats gekeken; deze ver-
fi jning ontbreekt in de Franse rege-
ling, evenals trouwens in die van de 
Maut in Duitsland. Parijs heeft  bij de 
voorbereiding van de écotaxe wel 
enigszins onderscheid naar land-
streken gemaakt. Zo werd voor ver-
voer in en door Bretagne bij voor-
baat de helft  gerekend van het tarief 
dat zou worden geheven in grote de-

len van de rest van het land. Van een 
proef die begin vorig jaar in de Elzas 
had moeten aanvangen, werd na 
protest van de bevolking en lokale 
politici daar afgezien. Veel meer ‘pe-
rifere’ regio’s zullen bij toekomstige 
versies van de écotaxe worden ont-

zien. Met dank aan de ‘bonnets rou-
ges’.
De politieke geschiedenis van de 
écotaxe is bizar. De tol maakte deel 
uit van een grote maatschappelijke 
discussie over het milieu, de ‘Gre-
nelle’. Een tol voor vrachtverkeer 
naar Duits voorbeeld moest ervoor 
zorgen dat vervoerders schoner ma-
terieel zouden inzetten op een deel 
van het Franse wegennet waar nog 
geen ‘péage’ door particuliere tolex-
ploitanten werd geheven. Het start-
sein voor de tol werd gegeven door 
de regering onder president Nicolas 
Sarkozy.

Erfenis
Bij zijn aantreden als opvolger van 
Sarkozy besloot François Hollande 
deze erfenis ook tot deel van zijn be-

leid te maken. Hollande kan, net als 
zijn ambtsvoorganger, elke euro ex-
tra inkomsten goed gebruiken om 
de ontwrichte staatsbegroting weer 
enigszins op orde te krijgen. Daarbij 
redeneerde hij dat het niet onredelijk 
was, ook buitenlands vrachtverkeer 

In Bretagne treft de tol vooral het
agrarische en andere eigen vervoer.

Wat wordt de Maut?

Onzeker is nog wanneer 

Duitsland nieuwe toltarieven 

invoert.

Vrij zeker is dat Duitsland zijn Maut-
systeem, de kilometerheffi  ng voor 
zwaar vrachtverkeer, dit jaar zal uit-
breiden naar lichtere categorieën 
vrachtauto’s. Het zit er ook wel in dat 
de tol voortaan op een nog groter 
deel van het wegennet wordt gehe-
ven. Wanneer dit gaat gebeuren is 
onduidelijk. De uitbreiding van de 
tol is onderwerp van debat binnen 
de nieuwe coalitie van CDU, CSU en 
SPD, die onder bondskanselier An-
gela Merkel is aangetreden.
Binnen die coalitie is men het nog al-
lerminst eens over de toekomstige 
tolheffi  ng. Consensus ligt wel bin-
nen bereik over toevoeging van 

meer Bundesstrassen aan het we-
gennet waarop Maut moet worden 
betaald. Van die grote secundaire 
wegen, veelal met vier rijstroken, 
werden er in de loop van 2012 al een 
aantal onder het tolsysteem ge-
bracht, met een totale lengte van iets 
meer dan duizend kilometer.
Maar er zijn er nog veel meer van, die 
simpel in het systeem kunnen wor-
den ondergebracht. Dat zou miljar-
den aan additionele inkomsten kun-
nen opleveren. Dat geld heeft  
Duitsland bitter nodig om zijn op 
veel plaatsen verouderde of verwaar-
loosde infrastructuur te kunnen op-
knappen. Verder heeft  een commis-
sie onder leiding van 
oud-verkeersminister Kurt Bodewig 
vorig jaar geadviseerd de Maut uit te 
strekken tot lichtere vrachtauto’s, 
vanaf 7,5 of zelfs 3,5 ton. De ‘Länder’, 
de deelstaten, hebben daar vrijwel 
zonder uitzondering wel oren naar.
De regeringsvorming heeft  de be-
sluitvorming over de toekomst van 

DUITSLAND

de tol echter in de wielen gereden. 
Veel van wat in de vorige regeerperi-
ode eigenlijk had moeten worden 
besloten, is over de jaarwisseling 
heengetild. Zo had de vorige ver-
keersminister, Peter Ramsauer, liefst 
al een besluit genomen over de 
Mauttarieven die in 2014 zouden 
worden gehanteerd. Dat is er niet 
van gekomen. Een afzonderlijke ta-
riefgroep voor Euro VI-vrachtauto’s 
is er ook nog niet, terwijl dit de in-
vesteerders in dit materieel wel was 
toegezegd (zie pagina 10).

Wettelijke basis
Voor Ramsauer, net als zijn opvolger 
Alexander Dobrindt van CSU-hui-
ze, speelde mee dat de wettelijke ba-
sis waarop tol wordt geheven juri-
disch onder vuur heeft  gelegen. Dat 
Duitsland weggebruikers voor hun 
verreden kilometers mag aanslaan, 
is zowel naar Duits als Europees 
recht onbetwist. Maar Ramsauer 
werd vorig jaar geconfronteerd met 
rechterlijke uitspraken die op moge-
lijke discriminatie duidden.
Zo zouden lichte vrachtauto’s bin-
nen één Euro-klasse hetzelfde be-
drag moeten betalen als veel zwaar-
dere voertuigen, terwijl zij veel 
minder schade aan het wegdek ver-
oorzaken. Ramsauer wilde dit juri-
disch tot op de bodem uitgezocht 
hebben en staakte daarom de voor-
bereiding van de tariefi ndeling voor 
2014. Hoe dit verder zal gaan, hangt 
er van af hoe in Berlijn de politieke 
‘Hasen’ in de nieuwe coalitie zullen 
rennen.
Ook omtrent de mogelijke invoering 
van een ‘Pkw-Maut’, dus een tol voor 
personenauto’s en bijvoorbeeld ook 
bestelbussen, is nog niets beslist. De 
CSU is hier vurig voorstander van, 
omdat deze partij buitenlandse weg-
gebruikers wel eens ‘zur Kasse bit-
ten’ wil. Bondskanselier Merkel 
heeft  zich op dit punt altijd vrij lauw 
opgesteld en de nieuwe coalitiepart-
ner, de SPD, is er eigenlijk op tegen. 
Het probleem is vooral dat de Duitse 
automobilist bij invoering van een 
Pkw-Maut, in de vorm van een vig-
net naar Oostenrijks en Zwitsers 
model, de kosten gecompenseerd 
zou moeten krijgen door een verla-
ging van de accijns en/of de wegen-
belasting. | FN

voor het gebruik van het Franse we-
gennet aan te slaan.
Technisch beloofde de invoering 
geen probleem te worden. Al onder 
Sarkozy werd een contract gesloten 
met Ecomouv’, het consortium 
rondom Autostrade per l’Italia, dat 
voor de inning van de kilometerhef-
fi ng zou zorgen. Hoewel het Franse 
bedrijfsleven vorig jaar vreesde dat 
de benodigde on-board units, de au-
tomatische tolkastjes voor in de 
truckcabine, niet in voldoende aan-
tallen tijdig leverbaar zouden zijn, 
leek dit ook niet de werkelijke reden 
voor het herhaalde uitstel.
Afgezien daarvan voerde Parijs bij 
decreet in dat de klanten van be-
roepsvervoerders de volle mep aan 
écotaxe zouden moeten betalen. De 
vervoerder kan die de opdrachtge-
ver ‘forfaitair’ doorberekenen, hij 
hoeft  daarvoor niet eens het exacte 
over tolwegen gereden kilometrage 
te documenteren. Maar of die rege-
ling in de praktijk zou werken, was 
natuurlijk nog maar de vraag.
Veel wegvervoerders konden er in 
hun tariefoverleg met de opdracht-
gevers een punt van onderhandeling 
van maken. En voor eigen vervoer-
ders, zoals in de agrarische sector in 
fl inke delen van het land, kwamen 
de kosten van de tol sowieso boven 
op de kosten van het vervoer zelf. 
Voor hen betekende de heffi  ng voor 
het weggebruik zonder meer een las-
tenverhoging, boven op de andere 
lastenverzwaringen die het over-
heidsbeleid meebracht.

Feitje
Toen in de nazomer van vorig jaar de 
Bretonse volksopstand tegen de éco-
taxe ten volle uitbarstte en premier 
Jean-Marc Ayrault zich genood-
zaakt zag opnieuw te onderhandelen 
met provinciale politici, kwam er 
nog een naar feitje naar boven. Het 
contract met Ecomouv’ voorzag erin 
dat de tolexploitant niet minder dan 
20% van de tolinkomsten zelf mag 
houden als vergoeding voor installa-
tie en instandhouding van het sy-
steem. Die vergoeding zou het con-
sortium jaarlijks 250 miljoen euro 
opleveren, boven op een bedrag van 
één miljard euro dat de Franse staat 
er per jaar aan ging verdienen.
Ineens buitelden politici uit zowel 
regeringskringen als de oppositie 
over elkaar heen om op het ‘exorbi-
tante’ karakter van deze vergoeding 
te wijzen. Het contract dateerde uit 
de periode-Sarkozy, maar werd nu 
opnieuw door justitie bestudeerd 
om er de rechtsgeldigheid van vast te 
stellen. Een eerder onderzoek, zo 
kwam boven water, was afgebroken. 
Dat laatste was voor sommige poli-
tici al voldoende om te suggereren 
dat er corruptie in het spel was.

Onzeker jaar
Voor wie zich veelvuldig met de 
vrachtauto over het Franse wegen-
net begeeft , wordt 2014 een onzeker 
jaar. Voorlopig behoeft  er buiten de 
péages geen tol te worden betaald, 
maar hoelang deze toestand voort-
duurt, is onduidelijk. Voor de vele 
dienstverleners die zich voor ver-
voerders op de Franse markt hebben 
gestort, geldt hetzelfde. Zij kunnen 
voorlopig voor hun klanten geen tol-
kilometers inkopen, terwijl ze daar-
voor meestal wel een organisatie in 
Frankrijk hebben opgetuigd. 
En zo telt de ‘Hexagone’ nog steeds 
talloze tolpleinen. Maar een echt tol-
plein, zoals Duitsland, zal het dit 
jaar waarschijnlijk nog niet worden.

Wat moeten we dit jaar in onze Mautspaarpot stoppen? Is nog onbekend.

In Duitsland wordt 
Euro VI nu nog over 
één kam geschoren 

met Euro V.
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Wel Euro VI, geen tolvoordeel

D
e Europese vrachtauto-
markt lag er vorig jaar, net 
als het jaar daarvoor, be-

roerd bij. Tegen het einde van 2013 
was er een duidelijke opleving. Al-
gemeen werd aangenomen dat die 
vooral te danken was aan de aan-
staande invoering van de Euro VI-
emissienorm. Met ingang van 2014 
immers mochten geen nieuwe Euro 
V-trucks meer worden geregi-
streerd, er kan nu in de Europese 
Unie alleen nog in tweedehands 
Euro V-materieel worden gehan-
deld. Daarom zouden veel vervoer-
ders in de laatste maanden van 
2013 nog gauw in nieuwe Euro V-
trucks hebben geïnvesteerd. Die 
zijn immers vele duizenden euro’s 
in aanschaf goedkoper dan het 
schonere jongste Euro VI-model.
Bij nader inzien is dit niet het volle-
dige verhaal. Verscheidene vracht-
autofabrikanten hebben juist met 
Euro VI vorig jaar goede zaken ge-
daan. Zo zegt Daimler in de eerste 
elf maanden van 2013 de afzet met 
2% te hebben opgevoerd mede door 
de verkoop van voertuigen uit deze 
schoonste categorie. In Europa had 
Euro VI, in welke uitvoering Daim-
ler niet alleen zijn ‘vlaggenschip’ de 
Actros, maar vrijwel zijn hele assor-
timent kan aanbieden, zelfs al een 
aandeel van de helft  in alle verkopen. 
In Duitsland was dat aandeel al drie-
kwart.
MAN zegt dat het zijn marktaandeel 
in de Nederlandse vrachtautomarkt 
vorig jaar eveneens door de intro-
ductie van Euro VI heeft  opgevoerd, 
en wel met bijna drie procentpunt 
tot 14,8%. Deze eveneens Duitse 
vrachtautoproducent verhoogde zijn 
verkopen in Nederland met een der-
de. Ook MAN kan zijn hele assorti-
ment zware trucks in Euro VI-uit-
voering leveren en concurrenten van 
deze twee truckbouwers trouwens 
meestal ook. De markt voor Euro VI 

was in Europa vorig jaar dus wel de-
gelijk gunstig. De vraag is alleen of 
de afnemers in fi nancieel opzicht 
waar voor hun geld hebben gekre-
gen.

Tolvoordeel
Per slot van rekening gingen veel 
van die afnemers er nog van uit dat 
tegenover de extra kosten van Euro 
VI een tolvoordeel zou staan in uit 
dat oogpunt belangrijke landen als 
Duitsland en Frankrijk. Duitsland 
zou voor de schoonste milieuklasse 
immers een nieuwe, voordelige ta-
riefgroep invoeren voor de kilome-
terheffi  ng, de Maut. Frankrijk zou 
zijn écotaxe poids lourds introduce-
ren, met eveneens een aaanzienlijk 
lager tarief voor Euro VI. Van beide 
kwam evenwel door uiteenlopende 
oorzaken vooralsnog niets terecht.
Het probleem is voor wegvervoer-
ders uit West-Europa dat ze moeten 
optornen tegen de concurrentie uit 
het oosten van ons werelddeel. Die 
heeft  relatief veel minder moeite 
zich, door de toevoeging van Euro 
VI aan de vloot, ‘in het nieuw te ste-
ken’. De meerkosten daarvan vallen 
meer dan volledig weg tegen het 
loonkostenvoordeel dat ze genieten 
door de inzet van lager betaalde 
chauff eurs en vaak ook lagere diesel-
kosten in eigen land.
De invloed van die concurrentie van 
in Midden- en Oost-Europa geregi-
streerde concurrentie kan jaar in, 
jaar uit worden vastgesteld in de 
Mautstatistieken die het Duitse 
Bundesamt für Güterverkehr (BAG) 
publiceert. De zogenoemde ‘Mauts-
preizung’, de diff erentiatie van tarie-
ven naar de EU-milieucategorie van 
het voertuig, is geen enkel beletsel 
voor in Midden- en Oost-Europa ge-
kentekende voertuigen om een 
steeds groter aandeel in het bilatera-
le en het internationale wegvervoer 
voor zich op te eisen.

Zonneklaar
Deze Duitse tolstatistieken wijzen 
zonneklaar uit wat we al lang ver-
moedden. West-Europese vervoer-
ders verliezen de concurrentieslag 
waar ze met West-Europese chauf-
feurs tegen bedrijven met Oost-Eu-
ropese chauff eurs moeten optornen. 
De overige kostenfactoren – diesel, 
banden, materieel – maken in dat 
verband weinig uit. Het is een tijde-
lijk eff ect, de verschillen in loonkos-
ten zullen langzaam verminderen. 
Dat is echter een schrale troost voor 
bedrijven die in het internationale 
vervoer over de weg afzien van de in-
zet van Oost-Europese chauff eurs.
De BAG-cijfers spreken al jaren 
boekdelen. In het bilaterale vervoer 
tussen Duitsland en andere Europe-
se lidstaten is Duitsland in de mees-
te landenrelaties sinds jaren hevig 
op zijn retour. De veruit grootste 
vervoersprestatie op Duitse wegen 
wordt geleverd in de relatie met Po-
len. Pools gekentekende vrachtauto’s 

De Euro VI-truck is duizenden euro’s duurder en biedt nog niet het beloofde profi jt van een gunstiger toltarief.

FO
TO

 M
A

N
 T

RU
CK

S

Oost-Europese vervoerders hebben 
minder moeite op Euro VI over te gaan.

Woedend op Wenen
Het bedrijfsleven in Oostenrijk 

is razend over de zeer forse 

verhoging van de toltarieven 

in dat land. De tolverhoging 

zou bovendien onwettig zijn, 

want in strijd met de Europese 

voorschriften.

Gebrüder Weiss, misschien wel uw 
vervoerder in en door Oostenrijk, 
heeft  een vervelende mededeling. De 
logistieke dienstverlener ziet zich 

OOSTENRIJK

genoodzaakt zijn vrachtprijzen te 
verhogen nu Oostenrijk begin dit 
jaar de tarieven voor de kilometer-
heffi  ng voor vrachtverkeer met ge-
middeld 8,26% heeft  opgevoerd. Ge-
brüder Weiss weet hier voor zijn 
klanten, door meer Euro VI-materi-
eel in te zetten, 6,5% van te maken, 
maar ook die transportprijsverho-
ging staat natuurlijk niet in verhou-
ding tot de infl atie. ‘Bedankt voor 
uw begrip’, zeggen de gebroeders uit 
Vorarlberg, wij kunnen er ook niets 
aan doen.
Zo gingen er in de weken voor de 

nemen hiervan 90% voor hun reke-
ning, Duitse slechts 10%. Het Duitse 
aandeel in dit internationale vervoer 
is het grootst in de relatie met Dene-
marken, Zweden en België. België 
komt aan een onderlinge vervoers-
prestatie van ongeveer dertien mil-
jard tonkilometers per jaar van, naar 

en door Duitsland. Daarvan wordt 
nog steeds meer dan de helft  door 
Duits gekentekende vrachtauto’s ge-
leverd.

Koppositie
Nederland doet het verhoudingsge-
wijs nog goed, want het heeft  altijd 
nog om en nabij de helft  van het aan-
deel in het onderlinge verkeer. In het 
totale vervoer in en door Duitsland 

heeft  Nederland zijn koppositie als 
grootste buitenlandse vervoerder 
ook al lang verloren aan Polen, ter-
wijl andere landen uit het oostelijke 
deel van Europa op hun beurt de Po-
len bedreigen. ‘Mautspreizung’ heeft  
daarop geen enkele invloed, omdat 
vervoerders uit landen met lage lo-

nen, of vervoerders die van chauf-
feurs uit landen met lage lonen ge-
bruikmaken, relatief gemakkelijk 
voertuigen kunnen aanschaff en die 
aan de strengste Europese emissie-
normen voldoen. Het tolvoordeel is 
voorlopig veel geringer dan het 
loonkostenvoordeel.

jaarwisseling meer excuusbriefj es 
naar de verladers. Wie in Oostenrijk 
met vier of meer assen in Euro VI-
vrachtauto’s lading laat transporte-
ren, betaalt daarvoor ruim 34 euro-
cent per kilometer. Gebeurt dit met 
Euro IV- of V-trucks, dan komt de 
kilometerprijs op een kleine 39 eu-
rocent. Oudere en vervuilendere 
voertuigen betalen 44 eurocent.

Schadelijk
De transportafdeling van de Wirt-
schaft skammer Österreich is razend 
over de tariefstijging. ‘Deze extra 
kostenverhoging is voor de concur-
rentiepositie van de transportbran-
che absoluut schadelijk en in de ogen 
van de vervoersbranche een bijzon-

In veel landen was er eind vorig jaar een ‘run’ op 

de Euro V-vrachtauto. Vervoerders hadden gelijk: 

noch in Frankrijk, noch in Duitsland zou de nieuwe 

emissieklasse Euro VI voorlopig een voordeel in de 

tolkosten geven. Wie vorig jaar al Euro VI kocht, 

heeft pech gehad.

FOLKERT NICOLAI

der slechte start van de nieuwe wet-
gevingsperiode’, reageerde Alexan-
der Klacska, die de leiding over de 
transportafdeling heeft .
Klacska wijst er onder meer op dat 
alle tarieven fors omhoog gaan, zelfs 
voor de milieuvriendelijkste vracht-
auto’s (Euro VI). Dat staat haaks op 
de mededeling van verkeersminister 
Doris Bures dat het zou gaan om een 
‘ecologisering’ van de bestaande tol. 
Met die ecologisering bedoelt Bures 
dat de tarieven zo worden vastge-
steld dat er een prikkel van uitgaat 
om vooral schonere voertuigen in te 
zetten.

Opbrengstneutraal
Volgens Klacska is Bures daarbij, als 

wordt afgegaan op Europees recht, 
in de fout gegaan. De Europese re-
gels schrijven voor dat ecologisering 
van bijvoorbeeld tol opbrengstneu-
traal moet geschieden. De overheid 
moet er geen extra inkomsten door 
binnenhalen. Dat zal met de tolwij-
ziging die in Oostenrijk nu is door-
gevoerd wel gebeuren. Feitelijk gaan 
alle Euro-categoriën, inclusief de 
schoonste categorie, fors meer beta-
len.
Daarom dreigt de Wirtschaft skam-
mer Österreich zelfs met een gang 
naar het Europees Hof van Justitie 
met het verzoek de nieuwe regeling 
af te keuren. Daarna zou Wenen de 
maatregel moeten terugdraaien of 
aanpassen. | FN
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De Europese lappendeken

Europa mocht geen lappendeken van verschillende tolsystemen worden. Voorlopig is het dat echter wel.

FOLKERT NICOLAI
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gebouwd voor externe kosten zoals 
het veroorzaakte lawaai.
De Europese Commissie vaardigde 
ook al vroeg, in 2004, een richtlijn 
uit die moest zorgen voor harmoni-
satie van de technische kant van de 
tolheffi  ng. Er moest soft ware wor-
den ontwikkeld die het mogelijk 
maakte om met verschillende ‘on-
board units’ in meer landen tol te be-
talen, ongeacht bijvoorbeeld of de tol 
nu werd geheven via satellietcom-
municatie of door middel van mi-
crogolft echniek.

Ingehaald
De praktijk heeft  de politiek sinds-
dien natuurlijk volledig ingehaald. 
Duitsland voerde, met veel haken en 
ogen, zijn Maut in – alleen voor 
vrachtverkeer -, al spoedig gevolgd 
door Oostenrijk en steeds meer lan-
den in Midden- en Oost-Europa. 
Ook Zwitserland kwam met een tol 
voor vrachtverkeer, de LSVA. De in-
cassosystemen waren in al die lan-
den grofweg hetzelfde, met deze be-
langrijke uitzondering dat ze door 
verschillende leveranciers waren ge-
leverd en dat die er onderling geen 
standaard voor hadden ontwikkeld. 
Zodat ze, anders dan de Commissie 
in 2004 had bepaald, niet met elkaar 
konden ‘praten’ en je, zie boven, dus 
verschillende kastjes nodig had om 

T
ol is van alle tijden. In de 
Middeleeuwen voerde een 
verre reis door Europa langs 

tal van tolhuizen waar een kleine 
bijdrage voor het gebruik van de 
weg of het kanaal moest worden 
betaald. Het heffi  ngssysteem was 
daarbij meestal hetzelfde. De tol-
gaarder kwam de bijdrage incasse-

ren en maakte de toegang tot het 
tolplichtige weggedeelte vrij. Door-
gaans moest in bijna elk land in een 
verschillende munt worden betaald 
(zie kader).

Eenheidsmunt
Tegenwoordig is de situatie omge-
keerd. We hebben in Europa een 
eenheidsmunt waarmee we in veel 
landen onze tol kunnen betalen. 
Maar we zitten ook met heffi  ngssy-
stemen die in de meeste landen van 
elkaar verschillen. Een vrachtauto 
die een lange rit door veel Europese 
landen gaat maken, moet zich voor-
zien van alle in die landen gangbare 
systemen: de welbekende zeven kas-
tjes op het dashboard en de vijf ver-

schillende vignetten vastgeplakt op 
de voorruit.
De Europese Commissie zag al 
vroeg het onwenselijke van deze toe-
stand in en ging over tot daden. Toen 
de Duitse ‘Maut’ nog maar nauwe-
lijks was ingevoerd, gingen in Brus-
sel de gedachten al uit naar één ge-
standaardiseerd Europees systeem, 

dat aan tal van politieke wensen kon 
voldoen. Het systeem moest de weg-
gebruiker aanslaan voor de schade 
die hij aan het wegdek aanricht, voor 
de lengte van zijn reis over dat weg-
dek, voor de milieuvervuiling die hij 
veroorzaakt en mogelijk ook nog 
voor de fi les die hij mede zou veroor-
zaken als hij ervoor kiest in piektij-
den de weg op te gaan.

Andere beprijzing
In verscheidene landen werd op dat-
zelfde ogenblik aan zeer verschillen-
de tolsystemen gewerkt. In Neder-
land was er de discussie over de 
befaamde ‘andere beprijzing’ van 
het weggebruik. Ook in België, dat 
overigens al bij heel wat weggedeel-

ten en kunstwerken tol hief, kwam 
het maatschappelijke gesprek op 
gang over één systeem dat zich tot 
een groot deel of alle wegen zou uit-
strekken.
De grondgedachte van ‘moderne’ tol 
is dat de vervuiler en de gebruiker 
moeten betalen. In ruil daarvoor 
kunnen de vaste autolasten worden 
verlaagd of zelfs afgeschaft , zodat in-
voering van een landelijke kilome-
terheffi  ng eventueel budgetneutraal 
kan plaatsvinden. De overheid 
wordt er fi nanciëel niet beter van, 
maar krijgt wel een geweldig instru-
ment in handen om de automobili-
teit beter te sturen.

Mijlpalen
Tot op de huidige dag wordt deze 
discussie in de Europese instellin-
gen – de Commissie, de Raad van 
Ministers, het Europees Parlement – 
gevoerd. Daarbij zijn al enkele mijl-
palen gepasseerd. Het Europees Par-
lement en de Raad van Ministers 
werden het eens over de beginselen 
waaraan tolheffi  ng in een lidstaat 
moest voldoen. Een land kon ervoor 
kiezen alleen naar afgelegde afstand 
tol te heff en, eventueel met verschil-
lende tarieven voor verschillende ty-
pen voertuig (gewicht, aantal assen, 
milieuklasse). Maar er kon in het ta-
rief ook een vergoeding worden in-

op je reis meer landen te kunnen be-
zoeken.
De tolsystemen die zich als een olie-
vlek over ons werelddeel uitbreid-
den, lijken in technisch opzicht veel 
op elkaar. Toch was er tot voor kort 
niet één compatibel met een ander 
systeem. Pas in de loop van 2011 
kwam daar aarzelend verandering 
in. De exploitanten van de tolsyste-
men in Duitsland en Oostenrijk be-
sloten te gaan samenwerken in Toll-
2Go. Dit leidde eindelijk tot daden. 
Er kwam soft ware op de markt die 
de verschillende systemen in deze 
landen, het ene per satelliet, het an-
dere met microgolven, op elkaar 
aansloot.

Navolging
Dit initiatief is intussen geslaagd, 
maar heeft  nog niet tot navolging in 
andere landen geleid. Wel wordt ge-
werkt aan een European Electronic 
Toll Service, een elektronisch sy-
steem waarmee je in heel Europa 
straks terecht moet kunnen. Het is er 
nog niet, maar er worden tenminste 
vorderingen mee gemaakt. Daar-
over meer op de pagina hiernaast.
De beginselen, die door de Commis-
sie, het Europarlement en de Raad 
zijn geformuleerd, dreigen intussen 
te verwateren. In 2011 boog het Eu-
roparlement zich nog met enig en-
thousiasme over een voorstel van de 
Belgische rapporteur Said El Kha-
draoui (socialisten). Toch bleef van 
zijn voorstellen minder over dan was 
gehoopt. Een groot probleem was de 
bepaling dat de tolopbrengsten 
voortaan geheel zouden moeten te-
rugvloeien in de vorm van investe-
ringen in infrastructuur. Verder 
sneuvelde het voorstel van de Com-
missie om ook de fi lekosten als ex-
terne kosten in de tol te ‘internalise-
ren’.

Bron
Het grote probleem is dat afzonder-
lijke landen de tol vooral zien als een 
extra bron van inkomsten. Een deel 
daarvan wordt vaak weliswaar weer 
gebruikt om wegen en bruggen op te 
lappen of te vervangen. De rest ver-
dwijnt echter in de algemene kas, 
voor de bestrijding van heel andere 
kosten. En omdat de Brusselse ge-
standaardiseerde tolregels niet bin-
dend zijn, heerst op tolgebied in Eu-
ropa dus nog een hoge mate van 
‘vrijheid blijheid’.

Het grote probleem is dat veel lidstaten
tol vooral zien als bron van inkomsten.

In 22 landen van Europa wordt elektronisch tol geheven voor het vrachtverkeer. Dat gebeurt met 

allemaal verschillende systemen, die niet op elkaar aansluiten. Brussel zou dat graag anders zien.

De Europese Commissie wil het Europese tolsysteem standaardiseren, maar loopt daarbij tegen

het probleem op dat de lidstaten vaak liever hun eigen gang gaan.

THALER EN ECU
De euro heeft in de loop der Euro-
pese geschiedenis heel wat voor-
gangers gehad, die niet zelden suc-
cesvol waren, zoals de Thaler (of 
daalder) en de ecu, terwijl met de 
opkomst van de moderne natie-
landen ook het wisselverkeer een 
hoge vlucht nam. Toch moest voor 
een lange reis een fl inke voorraad 
deviezen worden meegenomen of 
onderweg gekocht om in de ver-
schillende landstreken tol te kun-
nen betalen.
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Parts Express, distributeurs 

van onder meer automotive 

onderdelen, heeft zijn wagen-

park uitgebreid met een aantal 

MAN TGL Euro VI-bakwagens. 

Het bedrijf in Vianen rijdt ook 

voor Pon Logistics en Continen-

tal, dat net als de MAN-impor-

teur deel uitmaakt van Pon. 

Sinds een kleine zeven jaar rijdt 

Parts Express met MAN-trucks. 

Verder maakt de distributeur 

gebruik van een aantal char-

ters, kleinere transportbedrij-

ven die onder contract met 

auto’s in de Parts Express-kleu-

ren rijden. 

Geodis publiceert de komende 

drie jaar zijn gehele vrachtaan-

bod op de vrachtenbeurs 

Teleroute van Wolters Kluwer. 

Het gaat om lading van Geodis 

Calberson en Geodis BM. 

Geodis gaat ook andere 

diensten op het gebied van 

transport en logistiek afnemen 

van Wolters Kluwer Transport 

Services.

Venloer Transport heeft er een 

topmodel van DAF bij: de DAF 

XF Euro VI. De opbouw van de 

koeloplegger is van de fi rma 

Schmitz. De nieuwe DAF XF 

Euro 6 is ‘non-stop’ onderweg 

en rijdt met een dubbele 

bemanning per jaar ruim 

200.000 km in voornamelijk 

Duitsland. Venloer transport is 

een volle dochter van het 

Duitse logistieke bedrijf Weyers 

Holding. 

Wezenberg Transport BV uit 

Kampen heeft de provinciale 

prijs voor Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen in 

de wacht gesleept. Het 

terugdringen van het brand-

stofverbruik en de CO2-uitstoot 

was aanleiding de prijs te 

gunnen aan het Kamper bedrijf. 

Het liet de andere fi nalisten, 

ATK-RKT-Kofferbak (Kampen) 

en Dermatologisch Centrum 

Isala (Zwolle), achter zich. De 

tweejaarlijkse Overijsselse prijs 

werd voor de tweede keer 

uitgereikt.

Transportbedrijf M. den 
Hollander B.V. uit Beekbergen 

heeft een nieuwe Scania in 

gebruik genomen, nummer 25 

sinds de oprichting in 1992. Het 

betreft een luxueuze Scania R 

480 Euro 6 Topline. Met een 

speciaal design op de zijaf-

scherming laat M. den Hollan-

der er geen twijfel over bestaan 

dat ze aan de schoonste 

emissienorm voldoen. 

Den Hollander doet diverse 

soorten transport met als 

voornaamste werkgebied de 

Benelux, Duitsland en Frankrijk.

Dit jaar bestaat Knapen 
Trailers 30 jaar. Omdat het 

25-jarig bestaan in 2009 

midden in de crisis viel vond 

Knapen Trailers dit geen gepast 

tijdstip om feest te vieren. 

Daarom wordt dit jaar het 

30-jarig jubileum gevierd. 

Knapen Trailers is gespeciali-

seerd in schuifvloertrailers. 

TNT Express heeft een 

exclusief contract gesloten met 

de befaamde Amerikaanse gita-

renfabrikant Gibson Brands. De 

onderneming gaat de instru-

menten en audio-apparatuur 

van Gibson bezorgen bij 300 

dealers in Europa, het Midden-

Oosten en Zuid-Afrika. TNT 

gaat ook de retourzendingen 

afhandelen van de dealers en 

klanten aan het Europese 

Gibson-distributiecentrum in 

het Nederlandse Vianen. De 

pakketjesbezorger neemt 

‘speciale maatregelen’ om de 

gevoelige muziekinstrumenten 

veilig te vervoeren.

Riedijk Transport uit Yerseke, 

gespecialiseerd in vers-aan-vers 

transport van schaal- en schelp-

dieren heeft twee Volvo FH 

Classic Final Edition 500 pk 6x2 

trekkers aangeschaft. Riedijk 

rijdt in vrijwel alle EU-landen, 

maar vooral veel in Nederland, 

België en Frankrijk. 

 BEDRIJFSNIEUWS  

Heeft u ook logistiek of transport-

nieuws over uw bedrijf? Mail naar:

redactie@nieuwsbladtransport.nl

ADVERTENTIE

Al in 2004 gaf de Europese 

Commissie een aanzet voor 

een gestandaardiseerd 

systeem voor tolheffi ng. Dat 

is er nog steeds niet.

Europa telt tweeëntwintig lidstaten 
die op delen van hun wegennet elek-
tronisch tol heff en voor zware 
vrachtauto’s. Nog eens twaalf lidsta-
ten kennen zo’n tol voor lichte voer-
tuigen. Van de in totaal 72.000 kilo-
meter aan tolwegen binnen de 
Europese Unie is 60% uitgerust met 
elektronische tol, terwijl de rest on-
der een vignetregeling valt. Op elek-
tronische tolsystemen zijn meer dan 
twintig miljoen weggebruikers aan-
gesloten via een abonnement.
Van de door de Europese Commis-
sie al in 2004 voorgestelde standaar-
disatie van die systemen is nog wei-
nig terechtgekomen. Vorig jaar bleek 
opnieuw dat op dit vlak maar weinig 
vorderingen worden gemaakt. De 
Ierse Europarlementariër John Hig-
gins stelde vast dat dit kwam door-
dat de Commissie aan een richtlijn 
dacht om deze technische materie in 
te regelen. Dat kan beter een veror-
dening worden, meent Higgins, om-
dat die bindend is en rechtstreeks in 
elke lidstaat toepasbaar.

Ernstig verdeeld
Maar dat houdt de politici ernstig 
verdeeld. Weinig landen zijn bereid 
op dit terrein hun bevoegdheden op 
te geven. Technisch is het ontwikke-
len van één European Electronic 
Toll Service (EETS) niet zo moeilijk. 
Het Duits-Oostenrijkse voorbeeld 
heeft  al uitgewezen dat verschillende 
systemen door enkele maatregelen 
met elkaar kunnen communiceren. 
In het Europarlement is echter fl inke 
verdeeldheid ontstaan over de vraag 
welk systeem moet worden inge-
voerd.
De liberale fractie bijvoorbeeld wil 
zo’n systeem voorlopig niet voor alle 
verkeer invoeren, maar slechts voor 

vrachtverkeer. Deze partij is voor-
stander van een satellietsysteem, 
maar tegelijk bevreesd voor de mo-
gelijke privacybezwaren die dit met 
zich meebrengt. Over de principes 
waaraan de heffi  ng naar Europees 
model zou moeten voldoen, zijn de 
partijen het wel redelijk eens. De 
vervuiler en de gebruiker moeten 
betalen.

Dienstverleners
Voor aanbieders van diensten die 
voor de weggebruiker het betalen 
van tol moeten vergemakkelijken is 
het uitblijven van het EETS-systeem 
enerzijds een gunstige zaak, omdat 
ze immers verdienen aan de huidige 
lappendeken aan verschillende sy-
stemen. Toch zijn ook die dienstver-
leners uiteindelijk wel degelijk voor-
stander van één EETS-systeem. De 
verschillende bedrijven hebben in-
middels namelijk zelf ook uniforme 
systemen ontwikkeld voor de beta-
ling van tol.
De introductie van EETS staat op de 
agenda voor de periode 2013-2015. 
Inmiddels zitten we al midden in die 
periode en is er nog niet veel van het 
eenheidssysteem te bespeuren. Zo-
als alles in Europa gaat ook dit pro-
ces langzamer dan Brussel eigenlijk 
wenselijk vindt. Het blijft  dus in de 
verschillende lidstaten nog even be-
helpen met uiteenlopende systemen 
waarvoor men telkens een gespecia-
liseerde dienstverlener in de arm 
moet nemen.
Wat de zaak ook niet vooruithelpt is 

de aanhoudende onzekerheid over 
de invoering van nieuwe systemen, 
nieuwe tarieven en nieuwe tarief-
groepen in de tol. Zo was er her-
nieuwd uitstel van de ‘écotaxe poids 
lourds’ in Frankrijk. De al genoemde 
dienstverleners hadden hun zaakjes 
zelf keurig op orde en stonden dus 
klaar om het wegvervoer met raad 
en daad terzijde te staan. En nu 
schuift  alles mogelijk weer een jaar 
op.

Riante vergoeding
Grote onrust is in dat land trouwens 
ontstaan over de riante vergoeding 
die Ecomouv’ heeft  bedongen voor 
de exploitatie van de tol. Ecomouv’ 
zou wel een vijfde van de totale op-
brengst van de tol in zijn zak mogen 
houden. De exploitant heeft  trou-
wens, zonder dat nog maar één 
vrachtauto op zijn weggebruik is af-
gerekend, de eerste nota al in Parijs 
ingediend. Die exploitatiekosten 
waren eerder in Nederland al een re-
den om de kilometerheffi  ng af te ge-
lasten. In Portugal zouden ze, blijkt 
uit de praktijk, vrijwel alle tolin-
komsten opsouperen.
In Duitsland is het gissen wanneer 
er nieuwe tarieven worden vastge-
steld en wat de vervoerder er met de 
aankoop van Euro VI-materieel nu 
eigenlijk mee vooruitgaat. In andere 
landen – België, het Verenigd Ko-
ninkrijk – zijn er nog lang niet uitge-
kristalliseerde plannen voor tol. Het 
onderwerp tol zal Europa nog lang 
in onzekerheid houden.  | FN

EETS laat nog op 
zich wachten
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Eén omgekochte chauffeur en je 

Ook transportbedrijven die alleen in Nederland rijden doen dat soms onder 

de internationale CMR-voorwaarden. Maar vaak weet men niet wat dit 

betekent: meer risico voor de vervoerder.

A
ls transporteur Jansen een 
grove schatting moet maken 
van zijn anti-diefstalmaatre-

gelen, dan bedragen die jaarlijks een 
ton. Hoogwaardige sloten, training 
aan chauff eurs, inhuur van bewa-
kers van opslagruimten – ze vormen 
een stevige kostenpost voor een 
transportbedrijf met 120 werkne-
mers en 70 vrachtwagens. 
Maar de resultaten zijn er naar. De 
voorbije vijf jaar is bij zijn bedrijf 
niets van betekenis gestolen. Het ri-
sico daarop is ook niet heel groot. 
Maar het hoeft  maar één keer te ge-
beuren. Als maar één keer een lading 
van grote waarde wordt verduisterd, 
kan dat het einde betekenen van zijn 

transportbedrijf.
Bij Jansen daagde dat besef toen een 
van zijn klanten wilde overstappen 
van de nationaal geldende Algemene 
Vervoerscondities (AVC) naar de in-
ternationaal gebruikelijke CMR 
(Conventie voor het Internationaal 
Vervoer van Zaken over de Weg). 
Dat een vervoerder onder het CMR-
verdrag voor 10 euro per kilo lading 
aansprakelijk is, en niet voor €3,40 
zoals bij de AVC, was hem al bekend. 
Maar er zat nog een addertje onder 
het gras: als de lading meer waarde 
heeft  dan 10 euro per kilo, en een van 
zijn medewerkers of een onderver-
voerder is nalatig, dan kan zijn op-
drachtgever hem voor het gehele be-

drag aansprakelijk stellen.
‘Wij vervoeren van oudsher levens-
middelen’, zegt Jansen (een gefi n-
geerde naam, hij wil omwille van de 
risico’s liever niet onder eigen naam 
in de krant, maar zijn gegevens zijn 
bekend bij de redactie). Hij is direc-
teur van een familiebedrijf dat sinds 
enkele jaren is gevestigd in de buurt 
van Schiphol, waarvandaan het 
steeds meer hoogwaardige lucht-
vracht is gaan rijden. 

Gat van 1,4 miljoen
Het bedrijf vervoert bijvoorbeeld af 
en toe iPads, die bij elkaar een smak 
geld waard zijn. Hij maakt een re-
kensommetje. Bij een lading van 

tienduizend kilo is hij in beginsel 
aansprakelijk voor een ton (tiendui-
zend keer tien euro), het bedrag 
waarvoor hij ook was verzekerd. 
Maar als de lading in werkelijkheid 
anderhalf miljoen waard is, en de 
verlader hem verantwoordelijk stelt 
voor een mogelijke verdwijning er-
van, dan kampt hij met een gat van 
1,4 miljoen. Een grote diefstal kan 

het bedrijf zo in een klap te gronde 
richten.
Een belangrijk verschil tussen de 
AVC en de CMR is dat de vervoerder 
onder de eerstgenoemde, nationale 
voorwaarden alleen voor deze an-
derhalve miljoen euro aansprakelijk 
kan worden gesteld wanneer hijzelf 
opzettelijk fout heeft  gehandeld of 
bewust roekeloos is geweest. Terwijl 
de CMR-voorwaarden hem ook 

aansprakelijk maken voor anderhalf 
miljoen euro, indien er betrokken-
heid is van een kwaadwillende werk-
nemer of een ingehuurde onderver-
voerder.
‘Er hoeft  maar één chauff eur omge-
kocht te worden door een heler, en ik 
ben de klos. Als hij de vrachtwagen 
heeft  geparkeerd op een plek die niet 
voldoet aan de voorwaarden, en al 

helemaal als uit een rechercherap-
port later blijkt dat hij betrokken is, 
dan kan de opdrachtgever mij ver-
antwoordelijk houden voor de gehe-
le waarde van de lading.’
Doorbreking van de in de CMR 
vastgestelde maximale aansprake-
lijkheid van 10 euro per kilo lading 
gebeurt steeds vaker, zegt Hélène 
Minderman, beleidsadviseur bij 
Transport en Logistiek Nederland. 

Deze vervoerder besloot zich bij te 
verzekeren. ‘Ik heb nachtrust gekocht.’

Een grote diefstal kan een bedrijf in één klap te gronde richten.
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e bent de klos

Vooral in omringende landen ziet de 
rechter eerder opzet of grove schuld 
van de vervoerder, waardoor hij on-
beperkt aansprakelijk is. Ook trans-
portbedrijven die alleen in Neder-
land vervoeren, opereren sinds een 
jaar of tien vaker veelal op verzoek 
van de opdrachtgever onder CMR-
voorwaarden. Bewust roekeloos 
handelen van een chauff eur, een 
planner of ingehuurde onderver-
voerder is binnen deze afspraken ju-
ridisch gezien hetzelfde als bewust 
roekeloos handelen van de vervoer-
der. Dus ook dat betekent: onbe-
perkte aansprakelijkheid.
Volgens Minderman zijn veel trans-
portbedrijven zich hier niet altijd 
even goed van bewust, vooral als ze 
gewend zijn aan de Nederlandse 
AVC. Ondernemers laten de kleine 
lettertjes van een overeenkomst nog 
wel eens voor wat ze zijn. ‘Als ik bij-
voorbeeld een presentatie geef over 
dit onderwerp, merk ik dat dit on-
voldoende bekend is’, zegt Minder-
man. ‘Vervoerders moeten zich 
vooral goed realiseren dat zij ook 

verantwoordelijk zijn wanneer ze 
het vervoer uitbesteden aan een on-
dervervoerder.’

Failliet
De beleidsadviseur van Transport 
en Logistiek Nederland kent voor-
beelden van transportbedrijven die 
na een ladingdiefstal failliet zijn ge-
gaan doordat de verlader de gehele 

waarde op hen verhaalde, terwijl 
maar een klein deel verzekerd was. 
Zoals de vleesvervoerder wiens 
chauff eur zijn aanhangwagen niet 
juist had beveiligd. Hij werd voor 
vier ton aansprakelijk gehouden, 
terwijl de verzekeraar maar een ton 
uitkeerde.

Buitensporig
Het advies van TLN: weet goed aan 

wie je een opdracht uitbesteedt. En 
ten tweede: lees goed de voorwaar-
den en kijk of de rit verantwoord is 
in relatie met de risico’s. ‘Als je ver-
antwoordelijk bent voor een miljoen 
moet dat wel in verhouding staan tot 
de vrachtprijs. Iedere opdracht is er 
één, dat begrijp ik, maar als het risi-
co buitensporig hoog is, moet je mis-
schien niet rijden.’ 

Marktleider op het gebied van trans-
portverzekeringen en vervoerders-
aanprakelijkheidspolissen, TVM 
verzekeringen, ziet net als Minder-
man dat verladers van diefstalgevoe-
lige goederen vaak kiezen voor de 
makkelijke weg: ze leggen het risico 
bij de vervoerders. Het is heel nor-
maal dat een vervoerder duizend 
euro betaald krijgt voor een trans-
port van een lading ter waarde van 

een miljoen. (of 2,45 euro voor het 
transport van een iPad voor een in-
ternetwinkel!) ‘Als de volledige aan-
sprakelijkheid in zo’n geval wel bij de 
vervoerder ligt, dan is dat natuurlijk 
niet redelijk’, zegt René Nobels van 
TVM.
Een vervoerder kan kapitalen inves-
teren in tracking & tracing, bewaak-
te bedrijfsterreinen, geofencing en 
wat al niet meer, zegt Nobels, maar 
hij heeft  slechts beperkt controle op 
de medewerker die uiteindelijk 
zwicht voor de verleiding van crimi-
nelen.
Jansen besloot zich tenslotte bij te 
verzekeren. Dat is goed mogelijk, al 
gaat dat wel gepaard met extra kos-
ten. ‘Ik heb daarmee nachtrust ge-
kocht.’

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

@havenrotterdam bedankt! 
Sportvissers blijven welkom in 
Rotterdamse haven http://
www.sportvisserijzwn.nl/
actueel @MarcvanHekke 

In 2013 ging 1 transportbedrijf 
op 35 over de kop. Het Belgisch 
gemiddelde over alle sectoren 
bedroeg 1 op 80. @tm_be

Als de #binnenvaart al 
jarenlang onder water staat en 
banklimiet als water boven de 
lippen staat, dan houd ik het 
ook niet meer droog. Help!
@roelof60

Gastdocenten en taalgidsen 
gezocht voor het havenproject 
Port Rangers. http://www.
eic-mainport.nl @NTnl

Port of Twente verwelkomt 
nieuw lid: Eurol lubricants. 
Succesvol van Twente tot in 
#Dakar2014 @PortofTwente 

Directeur Harm Post van @
GroningerHavens pleit terecht 
voor energie- en industriepoli-
tiek ten gunste van #Eemsdel-
ta. @Kloosterhof 

Raffi naderijen in havengebied 
#Rotterdam hebben grotere 
overlevingskans. @FD_Nieuws: 
“Oliebedrijven in de knel. 
http://nws.fd.nl/1cJ4gdo  #FD”
@Havenzaken 

Met Havenbedrijf Rotterdam 
slaan wij de handen ineen 
voor baggeren van vaargeulen 
en havens: http://bit.ly/
JMOwfB @Rijkswaterstaat

Beetje professional in trans-
port & logistiek doet mee aan 
dit onderzoek: http://ow.ly/
swByR @Arie_van_Dijk

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

Husa stapt uit 
spoorvervoer 

Dakar 2014: langer, 
hoger en zwaarder 

Meer vertraging voor 
superkranen ECT

Ook chauffeurs Bakker 
Logistiek gevraagd ontslag 
te nemen

Evergreen Cargo vraagt 
surseance aan

Belgische diesel goedkoper

Maersk stoft naam 
SeaLand af

Verladers leggen het risico vaak bij de 
vervoerders. Niet redelijk, vindt TVM.

Het aantal diefstallen lijkt na een lichte stijging stabiel.

MARCEL VAN ENGELEN
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In Nederland wordt naar schatting voor 350 miljoen euro per jaar aan 
lading gestolen in de transportsector. Uit de laatste politiecijfers blijkt 
dat in het tweede kwartaal van 2013 elf keer aangifte is gedaan van 
beladen vrachtwagens, opleggers of trekkers die in hun geheel gestolen 
werden. Het aantal aangiften van diefstal van alleen lading, uit wagens 
die geparkeerd stonden op de openbare weg en op bedrijfsterreinen, lag 
in diezelfde periode op 90. De populairste locaties: Venlo, Eindhoven, 
Breda en Rotterdam. Gewilde spullen: kleding/textiel, computer, 
geluids- en beeldapparatuur en cosmetica.
De diefstal van lading liep in Nederland op, totdat de inzet van een 
speciaal rechercheteam in het zuiden van het land en een landelijke 
offi cier van justitie voor ladingdiefstal deze stijging een halt toeriepen. 
Vergelijk het aantal aangiften van diefstal uit geparkeerde wagens in het 
tweede kwartaal van 2011 (221) met hetzelfde kwartaal in 2013 (90).
Per 2013 werd het bovenregionale rechercheteam opgeheven en ging de 
bestrijding van transportcriminaliteit over naar het Landelijk Parket 
Rotterdam. De eerste helft van 2013 liet een lichte stijging zien van het 
aantal diefstallen. Nu lijkt het te stabiliseren.

POPULAIR DOELWIT
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TEr is er een jarig

NICO SCHOONEN, CONSULTANT
nico@schoonen-am.nl

Ik zat een paar weken geleden op 
een verjaardagspartijtje. U weet 
wel, zo een waar de mannen aan 
één kant van de kamer een halve 
kring vormen en de vrouwen aan 
de overkant de andere helft  voor 
hun rekening nemen. Meestal 
ben ik geneigd tussen de vrouwen 
te gaan zitten, maar in dit gezel-
schap was dat ongepast. 

De aanwezige familieleden van de jarige waren zonder 
uitzondering allemaal in de binnenvaart werkzaam, of 
geweest, zoals opa, en daar mengt de echte man zich 
niet onder het vrouwvolk. Nu is binnenvaart een stok-
paardje van me dus geen straf om bij de mannen aan te 
schuiven. Misschien hoor je nog eens wat. 

Inmiddels hebben de schippers in dit gezelschap mij, na 
een jaar of zes de kat uit de boom gekeken te hebben, ge-
accepteerd als ‘wel oké’. Daar ben ik uiterst trots op 
want als consultant ben je bij voorbaat zeer verdacht en 
als je, net als ik, ook nog voor de brancheverenigingen 
en het crisisberaad werkzaamheden hebt verricht, kun 
je het meestentijds helemaal wel vergeten.

Naast me zat een jonge blozende schipper met een bier-
tje in de hand. Buiten stormde het behoorlijk, dus ik be-
gon maar eens met een opening over het weer. Na wat 
nautisch technische informatie ontvangen te hebben 
heb ik het gewaagd te informeren naar de business. 
Voorzichtig natuurlijk, want ik verwachtte een ‘kom-
mer en kwel’-verhaal. Maar niets was minder waar. 
Deze schipper, en naar bleek nog een andere in het ge-
zelschap, voeren voor een ‘vaste’ bevrachter. En ja, het 
aanbod was beperkt maar er viel nog genoeg te varen 
voor deze zand- en grindschippers met kleinere sche-
pen. Mijn buurman keek me tevreden aan, een volgend 
fl esje bier opentrekkend. 

Doorvragen leerde me dat de partijgrootte per versche-
ping vaak niet genoeg was voor volle capaciteitsbenut-
ting. Daarnaast bleek dat de tarieven, zij het weliswaar 
iets stijgende, nog ver onder het gewenste niveau liggen. 
Hoe los je dat dan op, vroeg ik verbaasd. Gewoon meer 
uren maken, was het antwoord. 

Met kromme tenen in mijn schoenen hoorde ik aan, dat 
de gemiddelde schipper ruim 50 (!) procent meer uren 
moet varen om hetzelfde resultaat te boeken als in de 
jaren tot aan de crisis. En dan rekent men alleen nog 
maar de variabele kosten, bemanningskosten en rente 
en afl ossing mee. Dat door het vele varen het onderhoud 
en de afschrijving op termijn een probleem zal opleve-
ren, daar stonden deze mannen liever niet bij stil. 

Voorzichtig opperde ik dat de nieuwe branchevereni-
ging misschien soelaas kan bieden door beter voor hun 
belangen op te kunnen komen dan voorheen. Dat lever-
de me een lachsalvo op: ‘Daar hebben we het wel mee 
gehad hoor.’ ‘Neem nog een biertje, er is er een jarig!’

STC-Group Bedrijvendag 
24 januari 

Een aantal locaties van de STC-Group (Rotterdam, Brielle, Katwijk 

en Stellendam) opent de deuren voor het bedrijfsleven uit de ma-

ritieme, logistieke, procestechnologische en havensector. Er zijn 

diverse sectorspecifi eke programma’s ontwikkeld. Kijk voor het 

volledige programma van deze dag op de website.

• www.stc-bv.nl/bedrijvendag  

RORO Shipping Conference
20 en 21 februari  

Uitgebreid evenement in Kopenhagen met vele conferenties over 

ro/ro. Op de agenda onder andere een analyse van toekomstige 

regionale hotspots, waaronder Turkije en Afrika, alternatieven 

voor de Ballast Water Conventie en toekomstige brandstoffen 

voor de roro vloot. 

• www.informamaritimeevents.com/FKT2649DYN1 

Dutch Maritime Industry 2014 
11 maart  

Hoe kijken de reders naar de toekomst? Welke marktverwachtin-

gen hebben zij en hoe gaan zij hierop inspelen? Is innoveren de 

belangrijkste pijler om in de toekomst te overleven? Tijdens deze 

dag hoort u de visie van vele ceo’s uit de Nederlandse maritieme 

industrie. Locatie: Hotel Nhow Rotterdam (Kop van Zuid).

• www.managementproducties.com
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Verspreid spoorve
Te elfder ure heeft de 

Belgische regering de 

subsidie voor het 

verspreid en 

gecombineerd 

spoorvervoer in ere 

hersteld. Het 

bedrijfsleven vreesde 

ernstige achteruitgang 

in vooral de havens en 

bij de industrie als de 

subsidieregeling voor 

deze twee activiteiten  

defi nitief zou zijn 

weggevallen. De 

subsidie is nu weer voor 

een jaar gegarandeerd. 

Wat daarna gebeurt, 

staat nog te bezien.

H
et spoorvervoer in België 
mag voorlopig weer reke-
nen op subsidie voor één 

van de minst rendabele activiteiten: 
het zogenoemde verspreide vervoer. 
Van heinde en ver moeten kleine 
ladingeenheden uit de haarvaten 
van het Belgische spoorwegnet wor-
den gehaald om er op de emplace-
menten treinen uit samen te stellen. 
Spoorbedrijven, de NMBS voorop, 

leggen al jaren geld op dit werk toe. 
Maar zouden ze er hun handen van 
aft rekken, dan zou dat veel Belgi-
sche ondernemingen in grote pro-
blemen brengen.
De subsidie voor het verspreid ver-
voer, ook wel wagenladingvervoer 
genaamd, werd verstrekt onder de 
voorwaarde dat bedrijven die ervoor 
in aanmerking wilden komen, effi  -
ciënter moesten gaan werken, zodat 

ook met deze activiteit ooit zwarte 
cijfers konden worden geschreven. 
Medio vorig jaar werd de staatsbij-
drage echter gestaakt, hoewel de 
spoorsector nog meldde ‘belangrijke 
inspanningen te hebben geleverd’ en 
‘positieve resultaten’ had geboekt. 
Als argument voor de stopzetting 
voerde de regering budgettaire 
gronden aan. De bedrijven die voor 
verspreid vervoer subsidie ontvin-

gen, waren NMBS Logistics en 
Crossrail Benelux.
In juli bracht het bedrijfsleven een 
verklaring uit waarin de ernstige ef-
fecten van de stopzetting voor de 
toekomst van industriële bedrijven 
in de (petro)chemie en de metaalin-
dustrie werden belicht. Ook de con-
currentiepositie van de Vlaamse 
zeehavens zou onder druk komen te 
staan. Onder de verklaring stonden 

de namen van de havens van Ant-
werpen, Gent en Zeebrugge, de be-
langenverenigingen van de staal- en 
de chemische industrie, CMA CGM 
Belgium en de containerterminal 
Athus.

200.000 ritten
Het verspreid vervoer is in België 
misschien niet een grote, maar eco-
nomisch wel belangrijke activiteit. 
Het gaat – de cijfers dateren uit 2011 
– jaarlijks om zowat acht miljoen ton 
aan goederen die van en naar meer 
dan driehonderd industriële be-
stemmingen worden vervoerd. 
Daarmee worden naar schatting 
jaarlijks 200.000 vrachtautoritten 
uitgespaard, de fi les verminderd en 
de uitstoot van broeikasgassen be-
perkt. Dit vervoer is bovendien van 
belang voor het overige spoorver-
voer. Bijvoorbeeld voor het gecom-
bineerd vervoer, dat eveneens werd 
gesubsidieerd.
Toen de subsidie daarvoor, net als 
voor verspreid vervoer, werd ge-
staakt, waren de gevolgen daarvan 
onmiddellijk merkbaar. België telt 

Het Belgische verspreide vervoer is weer een jaar onder de pannen, al gaat het ook met      

AGENDA

‘Veel lading gecombineerd vervoer werd 
van het spoor naar de weg gebracht.’
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De Jong & Schalkwijk 
Transport BV

Bunnik

Rechtbank Midden-Nederland

Challenger Shipping B.V.
Gorinchem

Rechtbank West-Brabant

Marcel Post Transporten B.V.
De Lier

Rechtbank Den Haag

Cjm-Trucking BVBA
Deurne (Antwerpen)

Rechtbank Antwerpen

Bib Logistics SPRL
Frameries

Rechtbank Bergen

B.K. Trans SPRL
Courcelles

Rechtbank Charleroi

Erik Schiphorst 
treedt per 1 

februari toe tot 

de hoofddirectie 

van de Nijhof-

Wassink Groep. 

Zijn aandachts-

gebied wordt de Nijwa Groep 

met haar Volvo Truck Dealer-

schap activiteiten. Samen met 

de operationele directeuren, 

Michiel Poel en Gerwin de Wit, 

wordt er leiding gegeven aan de 

dertien vestigingen in Neder-

land en Polen. Ook VB-Trailer-

bouw valt onder de  eindverant-

woordelijkheid van de nieuwe 

directeur. Schiphorst (45 jaar) 

heeft diverse functies binnen de 

Volvo Truck organisatie bekleed. 

Zo was hij onder andere 

algemeen directeur van het 

toenmalige Volvo Truck & Bus 

Nederland B.V. en Volvo Trucks 

Oostenrijk. 

Jos van Wese-
mael, nu nog 

algemeen 

directeur bij de 

dienst Sociale 

Zaken en 

Werkgelegen-

heidsprojecten van de gemeen-

te Den Haag, wordt hoofddirec-

teur Financiën, Management en 

Control bij het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu. In zijn 

nieuwe functie is hij verant-

woordelijk voor de bedrijfsvoe-

ring van het ministerie. Hij 

maakt deel uit van het manage-

mentteam van het ministerie.

Langelaar Klinkhamer Advoca-

ten heeft er een nieuwe partner 

bij: Maarten 
Bosman. Het 

kantoor, dat zich 

tot zijn komst 

vooral richtte op 

zaken in de 

(internationale) 

maritieme handel- en transport-

sector, breidt daarmee zijn 

dienstverlening uit naar het 

behandelen van claims in de 

‘droge praktijk’. Bosman volgt 

momenteel de nodige opleidin-

gen in de maritieme sfeer.

Jan Heebink, oprichter en 

directeur van J. Heebink Logistic 

Services, is op 6 januari op 

vijfenzestigjarige leeftijd na een 

langdurige ziekte overleden. 

Heebink richtte zijn bedrijf in 

1970 in Veenendaal op. Ondanks 

zijn ziekte bleef hij de laatste 

jaren nauw betrokken bij de 

dagelijkse bedrijfsvoering.

Knut Ørbeck-
Nilssen is 

benoemd tot 

president van 

DNV GL 

Maritime. Hij 

opereert vanuit 

Hamburg. Ørbeck-Nilssen begon 

zijn carrière bij DNV in Oslo in 

1990 als bouwkundig ingenieur. 

Zijn ervaring omvat een 

verscheidenheid aan technische 

disciplines, projectmanagement 

en verschillende management 

posities. Hij werkte ook voor 

DNV in Japan en was coo bij de 

divisie in Noorwegen, Finland en 

Rusland. 
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rvoer België gered

een vijft al grote operators in het 
combivervoer: NMBS-dochter Inter 
Ferry Boats IFB), TRW, Crossrail 
Benelux, CFL Multimodal en Ce-
mat. Deze vijf ontvingen de afgelo-
pen 8,5 jaar subsidies. Van hen 
kwam de eerste, IFB dus, meteen in 
problemen. In oktober vorig jaar zag 
het zich genoodzaakt zijn verliesla-
tende terminal in Antwerpen, die 
jaarlijks 250.000 containers ver-
werkt, te sluiten. Eerder gebeurde 
dat al met de terminals in Moes-
kroen en Charleroi.
Volgens ingewijden zal zeker 20% 
van de in die terminals behandelde 
lading bij concurrerende terminals 
in het buitenland terechtkomen of 
weer van het spoor naar de vracht-
auto verhuizen.
Datzelfde dreigt ook te gebeuren 
met de lading die nu verspreid over 
het spoor wordt vervoerd. Mocht dit 
vervoer wegvallen, dan komt logi-
scherwijs de vrachtauto weer in 
beeld als alternatief. Op het versprei-
de vervoer legde NMBS in 2012 der-
tig miljoen euro toe. Het afgelopen 
jaar ontving het bedrijf voor deze ac-

tiviteit in de eerste zes maanden nog 
7,1 miljoen euro, maar het sloot het 
jaar vermoedelijk opnieuw af met 
een fors verlies op het verspreid ver-
voer. Een onderneming kan natuur-
lijk niet jaar in, jaar uit toeleggen op 
een deel van zijn activiteiten zonder 
zijn overige activiteiten in gevaar te 
brengen.

Het maatschappelijk debat over de 
voor verspreid vervoer gewenste 
subsidie hield de hele tweede helft  
van vorig jaar aan. Onder meer Eddy 
Bruyninckx, de topman van het 
Antwerpse havenbedrijf, noemde 
dit spoorvervoer van cruciaal be-
lang voor zijn haven en de erin ge-

vestigde staal- en chemische indu-
strie. Uiteindelijk vonden de 
voorstanders van subsidie gehoor bij 
de politiek.
Eind vorig jaar kon de federaal Mi-
nister van Overheidsbedrijven, 
Jean-Pascal Labille, in de Kamer 
melden dat de Belgische regering 
onderzocht of de subsidie voor dit 
vervoer en voor het combivervoer 
moest worden heringevoerd. Hij 
zegde toe dat zijn collega Melchior 
Wathelet, staatssecretaris voor Leef-
milieu, Energie en Mobiliteit, spoe-
dig een ‘initiatief ’ zou nemen om de 
vraag van de verlenging van de sub-
sidies ‘op de regeringstafel te leggen’. 
De regering liet er geen gras over 
groeien, want slechts enkele dagen 
erna werd het besluit naar buiten ge-
bracht dat de subsidieregeling voor 
zowel verspreid spoorvervoer als ge-
combineerd vervoer in 2014 zou 
worden heringevoerd, zij het slechts 
voor één jaar. De regering trekt hier-
voor vijft ien miljoen euro uit.
Onlangs bracht Wathelet de ant-
woorden naar buiten op een reeks 
Kamervragen die eerder over de 
kwestie op hem waren afgevuurd. 
Uit vrij veel hoeken kreeg hij kritiek 
over zich heen. Ten eerste werd hem 
verweten te lang te hebben getalmd 
met de hervatting van de subsidie. 
Volgens Tanguy Veys van Vlaams 
Belang bijvoorbeeld zou in de zes 
maanden waarin de subsidie niet 
gold, 10 tot 20% van de trafi ek in de 
betrokken havens verloren zijn ge-
gaan.
Zijn collega Willem-Frederik Schiltz 
van de Open VLD wees erop dat IFB 
per behandelde maritieme container 
een staatstoelage ontving en de ter-
minal in Antwerpen moest sluiten 
toen de subsidie voor gecombineerd 
vervoer werd gestaakt. Volgens 
Schiltz is het omringende buiten-
land ruimhartiger. In Frankrijk 
wordt een derde van de behande-
lingskosten via een toelage gecom-
penseerd en in Duitsland wordt de 
bouw van spoortunnels voor 80% 
gesubsidieerd.
Jef Van den Bergh (CD&V) betreur-
de dat de subsidie slechts tot eind 
2014 is heringevoerd. Van den Bergh 
zou ook graag zien dat het systeem 
van subsidiëring wordt gewijzigd. 
Nu zijn er subsidies voor spooron-
dernemingen, in de toekomst zou-
den er eerder subsidies moeten ko-
men om de kosten van infrastructuur 
te verminderen. In zijn antwoord liet 
Wathelet weten dat ook hij nog eens 
kritisch wil kijken naar het systeem 
van subsidiëring.

 subsidie nog steeds beroerd.

Intrekken subsidie 
was nekslag voor 

combiterminal van 
NMBS-dochter IFB.

FOLKERT NICOLAI
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De top van ECT in Rotterdam ijsbeerde 
op de kade. De berichten spraken el-
kaar tegen. Het schip met de nieuwe 
kranen bevond zich in de Golf van Bis-
kaje. Het zou zijn opgehouden voor de 
kust van Marokko. Of nee, het voer al 
ter hoogte van Rotterdam, maar zou 
voor de storm bij het vasteland tijdelijk 
naar de Engelse kust zijn uitgeweken. 
Ik doe dit stukje nu op de elektronische 

post en weet de uitslag nog niet.

Raar idee eigenlijk dat kranen om containers in en uit het 
ruim van megacontainerschepen te tillen, zelf op een schip 
een lange reis moeten aanvaarden om op hun bestemming te 
komen. ECT bereidt zich voor op de opening van de Tweede 
Maasvlakte die, hoewel ze er straks de ruimte hebben, kort-
heidshalve ook wel MV2 wordt genoemd. De enorme kranen 
moesten uit Azië komen.

Sinds het transport van bij het Amsterdamse ACT – ook ECT 
– overbodig geworden kranen over zee weten we dat er op het 
zeetraject van alles kan misgaan. Er schijnt er nog steeds een-
tje te worden vermist. Vermoedelijk fungeert die nu, op de 
bodem van de zee, als peuterspeelzaal voor jonge krabben en 
kreeft en en als aanhechtplaats voor mosselen en alikruiken.

Het grote avontuur begint natuurlijk als de kranen straks vei-
lig en wel bij de terminal zijn afgeleverd. Het Amsterdamse 
voorbeeld bewijst ook nog maar eens dat van zinnige prog-
noses over de overslagontwikkeling in de nabije toekomst 
meestal geen sprake is. Zullen de nieuwe ECT-kranen wél het 
werk te doen krijgen waarvoor ze zijn ontworpen en ge-
bouwd?

De minst rooskleurige voorspellingen wijzen op een fl inke 
overcapaciteit in Rotterdam als de MV2 opengaat. Pas in la-
tere jaren zou die, dankzij de groei van de wereldhandel en 
verdere containerisatie van lading, geleidelijk kunnen ver-
dwijnen. Dat zijn veel premissen met wrakkige conclusies. De 
huidige prognoses van de ladingvolumes op korte termijn lij-
ken nog nergens naar.

We zien de Rotterdamse ECT-top nerveus over de rede uitkij-
ken. Komt dat schip er nu, of is het inmiddels met kraan en 
muis vergaan? Houd dit beeld even vast. Het is symbolisch 
voor wat we met onze nieuwe MV2 vaker gaan beleven.
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FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl
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QUOTE VAN DE WEEK

Raymond Riemen, 
president-directeur 
van de Broekman 
Groep en Haven-
man van het Jaar.

Die dozen 
moeten ook 
worden 
uitgepakt.

Ouders, opgepast!

Een papegaai op de schou-
der en een haak aan zijn 
arm ontbreken nog, maar 
wie van piraten én televisie 
houdt heeft  mazzel.

Ja, de favoriet van Marge heeft  alle 
kenmerken van een zeeschuimende 
piraat. Met baard en woeste tatoea-
ges. Dolle Dries, wereldberoemd in 
Vlaardingen en omstreken, is straks 
ook bekend bij de kijkers van Man 
bijt hond. 
Velen zullen bij de naam Dolle Dries 
in eerste instantie denken aan de 
schaatser Dries van Wijhe, de man 
uit Oosterwolde die twee keer Ne-
derlands kampioen marathon-
schaatsen werd en die ook wielren-
ner was. Legendarisch is het verhaal 
waarbij Van Wijhe in gewonnen po-
sitie door een lekke band getroff en 
werd. Hij zou op een damesfi ets als-
nog als eerste de fi nish bereikt heb-
ben. Maar dit terzijde.
De varende Dolle Dries heet eigen-

lijk Dries van der Velden en is de ko-
mende tijd op dinsdagavond te be-
wonderen, in totaal acht afl everingen 
lang. De 64-jarige bracht liefst 42 
jaar door op zee en maakte daar naar 
eigen zeggen de nodige avonturen 
mee. ‘Het zijn uiteraard smeuïge ver-
halen, op zee gebeurt natuurlijk wel 
eens wat’, zegt hij tegen het Alge-
meen Dagblad. En dat is precies wat 
televisiemakers zoeken, zo onder-
vond de BN’er in de dop: ‘In de seri-
euze exemplaren had men weinig in-
teresse. Ach, die bewaar ik wel voor 
mijn eigen boek.’
Dries werd opgegeven door zijn ka-
meraden met wie hij samen in Maas-
sluis de zeesleper de Elbe aan het res-
taureren is. Een fraaie klus, want 
volgens de website van de Elbe is zij 
‘het grootste zeevarende monument 
van Nederland’. In 1959 was ze een 
van de sterkste zeeslepers ter wereld, 
varend voor Smit, om na een lange 
reis via onder meer Greenpeace 
huiswaarts te keren. 
Misschien doen z’n maten het ook 

wel om van Dries af te zijn, want ze 
reageren quasi-lollig op de vraag of 
ze gaan kijken: ‘Natuurlijk niet, wij 
moeten de hele dag al de sterke ver-
halen van die man aanhoren!’

Meebrullen
Marge gelooft  er niets van. Die zitten 
in stamkroeg Het Melkhuisje te 
Brielle mee te brullen. Want dáár 
(‘In Vlaardingen en Maassluis zijn 
geen zeemanscafés meer, maar het 
Melkhuisje is geweldig, daar zou ik 
zo gaan wonen’) worden de zee-
mansverhalen opgenomen. Vast vol 
cliffh  angers over superstormen en 
megahaaien. Plus ongetwijfeld en-
kele erotische escapades, getuige de 
tip van Van der Velden aan het adres 
van alle ouders met kleintjes. ‘Die 
kunnen op dinsdagavond beter even 
huiswerk gaan maken, want ik heb 
de ongecensureerde versies van mijn 
verhalen verteld. Geen idee of daar-
in is geknipt.’ 

 DOLLE DRIES  Vlaardingse zeeschuimer op de buis

De Rooy klem tussen de Russen, 
maar (nog) fi er aan kop in Chili
Gevangen zitten tussen ene meneer 
Sotnikov en Karginov en toch de 
leiding in het algemeen klassement 
behouden. Nazdrovje!

Een korte update van het front in 
Dakar. Nou ja, Dakar, zeg maar lie-
ver Zuid-Amerika. Doet er niet toe. 
Waar de rally ook wordt gehouden, 
de Brabanders zijn voorin te vinden, 
vroeger Jan, nu zoon Gerard. Ook in 
2014 staat het team fi er aan kop in 
het vrachtwagenklassement, bij het 
ter perse gaan van deze krant. 
Begonnen in Argentinië raasden ze 
maandag door het zand in Chili, 
waar een ‘verraderlijke proef ’ werd 
gehouden, zoals Team De Rooy zelf 
verhaalt op z’n blog. ‘Ook nu is het 
een razendsnelle WRC-achtige 

proef met hoge snelheden. Gerard 
haalt vandaag net zoals gisteren een 
gemiddelde over de gehele proef van 
ruim 101 kilometer per uur.’
Het mag dan vorig jaar het Neder-
land-Ruslandjaar geweest zijn, en we 
gaan met alle hoge piefen gezellig 
aan de polonaise-met-wodka in 
Sotsji, maar intussen gonst het van 
de geruchten dat De Rooy ruzie heeft  
met het Russische team Kamaz. 
Felle competitie is er zeker, zo blijkt 
ook uit het eigen verslag: ‘Gerard zit 
op de smalle pistes gevangen tussen 
beide Kamaz rijders. Sotnikov rijdt 
stevig door maar kan iets onder het 
maximum rijden, Gerard volgt en 
ondertussen mag Karginov lang-
zaam naar het tweetal toe rijden.’ 
Gesandwiched. Maar ach, dat is 

sport en voor de rest ging het weer 
prima. En veel woestijn, wat ook zijn 
voordelen heeft : ‘Niets kapot aan de 
auto, geen bandenproblemen. Geen 
boom gezien vandaag, dus ook de 
voorruit kunnen sparen.’ 
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Dries van der Velden in café Het Melkhuisje. ‘Ik zou er zo gaan wonen.’
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