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De nieuwe Franse milieuminis-
ter, Ségolène Royal, wil een 
‘grondige herziening’ van de 
plannen voor de kilometerhef-
fi ng voor vrachtverkeer. Ze heeft  
zelfs gesuggereerd dat de heffi  ng 
er niet moet komen.

Nieuw uitstel of zelfs afstel dreigt voor de 
‘écotaxe poids lourds’, de al enkele keren 
uitgestelde kilometerheffi  ng voor vracht-
auto’s van 3,5 ton en zwaarder op nu nog 
tolvrije Franse snelwegen en departemen-
tale wegen.
Minister Ségolène Royal, die in het nieuwe 
kabinet van premier Manuel Valls de mi-
lieuportefeuille beheert, heeft  openlijk 
haar afk eer uitgesproken van deze heffi  ng. 
De tol zou onrechtvaardig zijn voor weg-
gebruikers voor wie een alternatief in de 
vorm van een duurzamere modaliteit ont-
breekt. Royal wil nog eens zeer grondig 

sing over de heffi  ng samen met de andere 
kabinetsministers zal nemen. Uiteindelijk 
zal ook premier Valls zich erover moeten 
uitspreken. Maar volgens de EELV is de 
beslissing feitelijk al gevallen en is hier 
sprake van een ‘eersteklas begrafenis’.
De invoering van de kilometerheffi  ng is al 
enige keren uitgesteld, de laatste keer in re-
actie op luid volksprotest ertegen in met 
name Bretagne. De toenmalige premier, 
Jean-Marc Ayrault, besloot toen tot her-
nieuwd uitstel om eerst, samen met de te-
genstanders, nog eens grondig over de hef-
fi ng en over een mogelijk andere opzet 
daarvan, te discussiëren. Later werd dit 
uitstel - ‘geen afstel’, benadrukte Ayrault - 
verlengd tot 2015.
Meer over de toekomst van de tol zal over 
ruim een week bekend worden als het 
Franse parlement zich over de details van 
de heffi  ng heeft  gebogen.

onderzocht hebben of er andere mogelijk-
heden zijn om geld voor infrastructuur 
vrij te maken.
In de media en in het parlement vielen de 
milieubeweging en de ‘groene’ partij 
EELV over Royal heen. Beide zijn fervent 
voorstander van de écotaxe, omdat die 
weggebruikers ertoe zou brengen zo 
schoon en zuinig mogelijke voertuigen te 
gebruiken. De Groenen zaten wel in het 
vorige kabinet, maar zitten nu in de oppo-
sitie. Ze vrezen dat de nieuwe regerings-
ploeg nu ook een eind wil maken aan een 
van de kroonjuwelen van hun partij.

Strafmaatregel
Volgens Royal mag ecologie niet ‘bestraf-
fend’ zijn. Zij verzet zich er tegen dat on-
geveer de eerste maatregel die het nieuwe 
kabinet zou nemen, de invoering van de 
écotaxe zou zijn, die zij niet alleen ziet als 
een nieuwe belasting, maar ook als een 
strafmaatregel.
Ze benadrukte overigens dat ze de beslis-
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 ÉCOTAXE   Nieuwe Franse milieuminister zint op afstel kilometerheffi ng 

Doek dreigt te vallen
voor Franse trucktol

FOLKERT NICOLAI

SCHEEPVAART
Vorig jaar is het aantal 
schepen dat het Suez-
kanaal passeerde met 
4% afgenomen tot 
16.516 stuks. Dat blijkt 
uit cijfers van Dynali-
ners. Het scheepvaart-
verkeer door het Suez-
kanaal bestaat voor meer dan een derde (35%, 6014 
stuks) uit containerschepen. Hun aandeel is afgeno-
men, want een jaar eerder was het nog 37%. Dat hoeft 
niet te betekenen dat ook het containervervoer zou zijn 
afgenomen. Containerschepen worden immers steeds 
groter en het Suezkanaal is in 2010 aangepast om ook 
die steeds grotere schepen te kunnen ontvangen.

Minder schepen door Suezkanaal

DIESELACCIJNS
De inkomsten uit brandstofdiesel voor de Nederlandse 
schatkist zijn in maart verder teruggelopen. Dat komt 
doordat na de laatste accijnsverhoging mensen en be-
drijven massaal over de grens tanken, zeggen Bovag en 
Nove. Uit door deze organisaties vergaarde cijfers blijkt 
dat waar de accijnsverhoging dit jaar 280 miljoen euro 
extra had moeten opleveren, de staat in de eerste drie 
maanden al 153 miljoen euro mis is gelopen. De afzet 
van diesel lag in maart 13% onder de afzet in dezelfde 
maand vorig jaar. In de grensstreken was zelfs sprake 
van een daling met tussen ruim 21 en meer dan 35%. 
Volgens Bovag en Nove zetten wegvervoerders de die-
selpomp op hun terrein nu buiten werking om over de 
grens te tanken.

Tanken over de grens neemt toe

miljoen euro is de totale 
schuld die de Amster-
damse containertermi-
nal ACT in de boeken 
heeft staan. Dat blijkt 

uit het recent gedeponeerde jaarverslag over 2012. Het 
zusterbedrijf van het Rotterdamse ECT heeft sinds de 
opening in 2002 nooit een jaar zonder rode cijfers ge-
kend. In 2010 vertrok het laatste grote containerschip 
van de Grand Alliance, terwijl in 2012 de terminal op slot 
ging. ACT betaalt nog jaarlijks 2,1 miljoen euro aan huur 
voor het braakliggend terrein. De oude huursom van 
Haven Amsterdam lag op vier miljoen euro.  
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ACT ZIET SCHULD GROEIEN

LUCHTVRACHT
Limburg wil de nieuwe vrachtloods van luchthaven 
Maastricht (MAA) overnemen. Dat zegt gedeputeerde 
Twan Beurskens (Economische Zaken) in een interview 
met deze krant (pagina 2). Doordat de provincie straks 
bij de overname van MAA voor 80% eigenaar wordt 
van het businesspark wil ze met de andere aandeel-
houder Volker Wessels, grootaandeelhouder van de 

vrachtloods, komen tot 
een uitruil. Daarbij zou 
Volker Wessels in ruil 
voor de vrachtloods 
delen van het 
bedrijvenpark kunnen 
krijgen, aldus Beurs-
kens.

Limburg wil overname vrachtloods
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 NIEUWE POLL:  Tankt u over de grens?

Ja, P3 is een feit

Nee, ze willen de Chinese rederijen beschermen 

Je weet het nooit met die Chinezen  

Anders

29 %

46 %

22 %

3 %

Gaat China P3 goedkeuren? 

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 1140 mensen op de stelling van 26 MAART

Iedere week in Nieuwsblad Transport, 

altijd online via www.nieuwsbladtransport.nl/dossiers

25 april:  
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De provincie Limburg wil voor 
het symbolische bedrag van 1 
euro het noodlijdende Maas-
tricht Aachen Airport (MAA) 
kopen. Volgens de Limburgse 
gedeputeerde Twan Beurskens 
(Economische Zaken en Grond-
bedrijf) is de overname vooral 
een politiek besluit. ‘Geld gaan 
we er zeker niet mee verdienen.’   

Waarom dan de luchthaven 
kopen? 
Het is een principiële keuze. Ben je  
als Limburg bereid er overheids-
geld in te stoppen? Wij hebben 
daar als provinciebestuur ja op ge-
zegd. Anders hou je geen enkele re-
gionale luchthaven in de lucht. 
Daarnaast investeren wij als pro-
vincie in alle modaliteiten, zoals 
weg, water en rail. Dan is het ook 
logisch dat je de luchthaven open-
houdt.

Dit kan Limburg veel geld gaan 
kosten. 
We nemen het exploitatietekort 
van de luchthaven over. Dat wordt 
gewoon van de provincie. Zoals 
dat ook gebeurt bij een binnen-
vaartterminal, railterminal of een 
museum. Dat geeft  heel veel rust en 
vertrouwen naar alle partijen toe 
en vergroot de kans dat zich een 
nieuwe professionele exploitant 
voor de luchthaven meldt voor de 
lange termijn, maar garanties krijg 
je alleen op stofzuigers. 

Wat is het plan?
We gaan straks allereerst het ach-
terstallig onderhoud aanpakken. 
Daarnaast zit er in de luchthaven 
zelf ook geld in de strategische 
vastgoedposities. In totaal gaat het 
om 180 hectare. We schatten dat 
met de verkoop van bepaald vast-
goed zeker nog eens vijft ien mil-
joen euro vrijkomt. Deze middelen 
ploegen wij terug in de luchthaven 
via de investeringspot van het rijk 
voor zogeheten luchtzijdige inves-
teringen. Daar zit nog tien miljoen 
euro in. Verder hebben de regioge-
meentes zes miljoen euro toege-
zegd en moet het personeel in het 

nieuwe bedrijfsplan een loonoff er 
brengen van vijf miljoen. Dan 
spreek je in totaal al over een fors 
investeringsbedrag waarmee wij 
aan de slag kunnen om een lucht-
haven af te leveren die uiteindelijk 
spic en span is, maar we gaan er 
nooit geld aan verdienen. Dat zeg 
ik gewoon heel eerlijk.

Maastricht gaat eventueel verder 
als vrachtluchthaven? 
Je kunt natuurlijk vraagtekens zet-
ten achter het personenvervoer 
met zeven luchthavens in de regio, 
maar we hebben ook een vrachtli-
centie, de kleine luchtvaart en een 
maintenance boulevard, waar een 
groeiplan ligt van 20 miljoen euro 
dat aan 500 mensen werk kan bie-
den. De vrachtluchthaven is dan 
ook een terugvaloptie, omdat de 
kernwaarde van de luchthaven veel 
meer is dan alleen het passagiers-
vervoer. Je geeft  daarmee aan de 
overige bedrijven de garantie dat 
de luchthaven openblijft .

MAA heeft  een nieuwe vracht-
loods laten bouwen, maar die kan 
door het ontbreken van een 
platform en taxibaan niet worden 
gebruikt. Een miskleun volgens de 
vrachtsector.
Dat verhaal wil ik wel nuanceren. 
Directeur Jan Tindemans van 
MAA heeft  gezocht naar andere 
verdienmodellen omdat er met 
passagiers geen rode cent viel te 
verdienen. Daarom  is er met par-

ticuliere partijen geïnvesteerd in 
een vrachtloods, maar toen stag-
neerde plotseling de vrachtmarkt.

Tindemans had de loods ook zelf 
kunnen bouwen. Nu huurt MAA 
de lege loods voor 500.000 euro 
per jaar van eigenaar ALDC, 
waarin Volker Wessels zit. 
Tindemans kon daar helemaal 
niks aan doen. Het is de Britse ei-
genaar Omniport van MAA ge-
weest die er geen geld in wilde 
stoppen. Daarom is gekozen om de 
loods door derden te laten bouwen 
en vervolgens te huren. Tindemans 
valt niets te verwijten. Hij heeft  in 
een moeilijke tijd geprobeerd om 
de luchthaven in de lucht te hou-
den zonder overheidssubsidie. 

Wat gebeurt er met die lege loods? 
We gaan allereerst het dak van de 
oude vrachtloods herstellen. Daar-
na kijken we wat we gaan doen met 
die nieuwe afh andelingsloods, 
want die hebben we straks wel no-
dig als we naar de 100.000 ton 
groeien. Dat zal met alle procedu-
res zeker nog een tot twee jaar du-
ren. We geven een opdracht voor 
de aanleg van het noodzakelijk as-
falt ook pas als er een nieuwe ex-
ploitant voor de loods is gevonden.  

Maar die huur loopt door zonder 
dat er inkomsten zijn. 
We krijgen door de overname van 
de luchthaven ook een belang van 
80% in het businesspark en daar-
mee een overheersende positie te-
genover de andere aandeelhouder 
Volker Wessels. Dan kun je uitein-
delijk tot een soort uitruil komen 
waarbij wij de vrachtloods krijgen 
en zij het bedrijventerrein of delen 
daarvan of strategische posities 
aan de A2.  

In mei besluit Provinciale Staten 
van Limburg over de overname.  
Optimistisch?
In de politiek is een en een nooit 
twee, maar ik ben positief gestemd. 
Ik heb er een goed gevoel bij.  

TWAN BEURSKENS, GEDEPUTEERDE LIMBURG 

‘Garanties krijg je alleen

op stofzuigers’ 

JOHN VERSLEIJEN
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PETER WIERENGA
peter.wierenga@nieuwsbladtransport.nl

De laatste die na het zuur het zoet be-
loofde, was meen ik Balkenende, maar 
die werd keihard ingehaald door een 
crisis die de afgelopen jaren ’s lands 
schatkistbewaarders steeds dichter op 
de hielen zat. Het schijnt dat je bij hui-
ze De Jager en huize Dijsselbloem ’s 
nachts de wanhoopskreten kon horen 
opstijgen: ‘O nee, niet weer een prog-
nose van het CPB!’ 

En toen zaten we anno 2014 ineens in andere tijden. Een voor-
zichtig zonnestraaltje schijnt aarzelend op de begroting en 
langzaamaan durven we weer te dromen van wat zoet.

Het eerste lekkers is al uitgedeeld in de vorm van de ruil tus-
sen PvdA en VVD: géén strafb aarstelling van illegaliteit le-
vert de achterban van laatstgenoemde partij een bedrag van 
500 miljoen euro op aan arbeidskorting, hetgeen vooral de 
hoge en middeninkomens ten goede zal komen.

Als we dan toch aan het uitdelen zijn, dan weet ik nog wel een 
inkopper. Volgens de berekeningen van Bovag en Nove, die 
net bekend zijn geworden, is de Nederlandse staat in het eer-
ste kwartaal van dit jaar 153 miljoen aan inkomsten uit 
brandstofaccijns misgelopen. Doel was juist een verhoging 
van die inkomsten met 280 miljoen euro in heel 2014.

Eigen onderzoek van deze organisaties wijst uit dat ook weer 
in maart de afzet van onder meer diesel in Nederland sterk is 
gedaald. Veel consumenten en bedrijven tanken over de 
grens. Volgens Bovag en Nove, die zich baseren op gegevens 
van ruim vijfh onderd tankstations, liep de dieselafzet in heel 
Nederland in maart met 13% terug. Pomphouders in de na-
bijheid van de landsgrenzen met België en Duitsland zagen 
de dieselafzet met ruim 20 tot soms wel 35% dalen.

Ook de afzet van benzine, LPG en tabakswaren daalde met 
forse percentages. Als we de cijfers extrapoleren (toegegeven, 
ze komen van de brancheorganisaties die er belang bij heb-
ben, dus enige voorzichtigheid is geboden) kom je voor het 
hele jaar op zo’n 600 miljoen aan misgelopen accijnzen. En 
dat terwijl het kabinet-Rutte in 2014, door de accijnzen op au-
tobrandstoff en fl ink te verhogen, 280 miljoen euro extra voor 
de schatkist hoopt binnen te hengelen.

Volgens directeur Koos Burgman van Bovag zijn er zelfs 
transportbedrijven met een eigen pomp op het terrein die van 
deze pomp geen gebruik meer maken, maar hun chauff eurs 
waar mogelijk over de grens laten tanken. De algemene da-
ling van de afzet van diesel in Nederland is volgens hem maar 
ten dele op een zuiniger wagenpark terug te voeren. 

Intussen zit staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes 
(VVD), de opvolger van Frans Weekers, nog steeds met een 
grote stapel bonnetjes op zijn bureau te rekenen hoe de ac-
cijnsverhoging heeft  uitgepakt. Eerder dit jaar, toen Bovag en 
Nove de afzetcijfers over de maand januari bekendmaakten, 
trok de oppositie al aan de bel in de Tweede Kamer. Wiebes 
verwachtte toen in mei de uitslag van de toegezegde evaluatie 
te kunnen brengen.

Laat hem er in mei dan meteen een cadeautje bij doen, met 
een grote strik eromheen. De accijns weer naar het oude ni-
veau, en iedereen is blij. De vervoerders zijn minder brand-
stofk osten kwijt of hoeven niet meer om te rijden, en de schat-
kist krijgt juist meer binnen. Wat zal de diesel zoet smaken. 
Alleen in onze buurlanden zal getreurd worden. Ach, soms is 
een verre vriend beter.

Zoete diesel
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David Hart neemt Ter 
Haak Logistics over 

LOGISTIEK

Staking Aviapartner ten 
einde, ‘maar acties niet’

loods van 20.000 vierkante meter 
weegt te zwaar op de exploitatie en 
wij verwachten dit niet de komende 
tijd winstgevend te kunnen exploite-
ren’, aldus Ter Haak. In totaal rustte 
er een huurlast van 8,5 miljoen euro 
op het pand.

Schuldenberg
Ter Haak bezit in Almere nog een 
leeg dc van 11.000 vierkante meter, 
dat al enkele jaren te koop staat voor 
een bedrag van 3,2 miljoen euro.
Met de verkoop van THL heeft  de 
Ter Haak Groep zich grotendeels 
ontdaan van de hoge schuldenberg. 
Eerder werden de dochteronderne-
mingen CCA, CCY en exploitatie-
maatschappij Amerikahaven ver-
kocht.  | JOHN VERSLEIJEN

David Hart Groep (DHG) heeft  de 
activiteiten van Ter Haak Logistics  
(THL) overgenomen op het Am-
sterdamse Atlaspark. 
 
De overname past in de strategie van 
het vastgoedbedrijf uit Schiedam 
om ‘met creatieve oplossingen meer 
synergie te creëren tussen enerzijds 
het vastgoed en anderzijds de dage-
lijkse logistieke gebruiker’.
De logistieke activiteiten zullen wor-
den voortgezet onder de naam AWL 
Atlaspark Warehousing & Logistics. 
De Amsterdamse Ter Haak Groep, 
eigenaar van de USA-terminal, gaf 
in februari van dit jaar al aan THL te 
willen verkopen en al een strategi-
sche partner te hebben gevonden. 
‘Het huidige huurcontract op de 

uitweg zocht om na twintig dagen de 
staking te beëindigen. ‘Ze hebben 
overal bot gevangen. Alles is op niets 
uitgelopen’, aldus Andela.

Rustdagen
De eerste stakers hebben begin van 
deze week de werkzaamheden her-
vat, zegt hij verder. Vakbond FNV 
Bondgenoten legde het werk plat bij 
Aviapartner voor een looneis van 3% 
en twaalf atv-dagen. De afh andelaar 
wees er in de onderhandelingen op 
dat vorig jaar alle atv-dagen werden 
ingeruild door het personeel om de 
werkweek van veertig uur naar 38 
uur te reduceren. Voor mensen met 
zware ploegendiensten wilde Avia-
partner nog wel vier extra rustdagen 
toezeggen.  | JV

Na bijna drie weken is de staking 
voor onbepaalde tijd bij vrachtaf-
handelaar Aviapartner Cargo op 
Schiphol voorbij.
 
Dat deelt de directie van de vracht-
afh andelaar meee na een brief te 
hebben ontvangen van FNV Bond-
genoten. Daarin meldt de vakbond  
de staking voor onbepaalde tijd af te 
breken maar dat acties zullen wor-
den voortgezet. ‘Er ligt dus geen ak-
koord’, zegt Douwe Andela, mana-
ger human resources bij Aviapartner. 
De vrachtafh andelaar moet gissen 
naar de redenen achter de koerswij-
ziging van FNV Bondgenoten, maar 
zegt dat vorige week al vijft ien tot 
twintig stakers de werkzaamheden 
hebben hervat en dat de bond een 

LUCHTVRACHT

London Gateway 
op de schop

Verbrede 
Amazonehaven open

Palletways Benelux 
zoekt meer leden 

Deutsche Bahn schrapt 
eindejaarsbonus

SCHEEPVAART
London Gateway gaat de komen-
de twintig maanden op de schop. 
Er worden herstelwerkzaamhe-
den uitgevoerd aan de kademuur 
van de onlangs geopende termi-
nal op de noordelijke oever van de 
Theems. Na de werkzaamheden 

aan de 1,2 kilometer lange kade-
muur, moet London Gateway een 
jaarlijkse capaciteit van 2,6 mil-
joen teu kunnen afhandelen. De 
scheepvaart ondervindt geen 
hinder van de bouwactiviteiten.

SCHEEPVAART
De ‘CMA CGM Marco Polo’ (16.020 
teu) is als eerste zeer grote schip 
de verbrede Amazonehaven op de 
Maasvlakte binnengelopen. De 
verbreding van die insteekhaven 
is begin april afgerond. Het 2400 
meter lange havenbekken aan de 

zuidzijde van de Delta Terminal 
van ECT is verbreed tot 310 meter. 
De toegankelijkheid van de termi-
nal voor de jongste generatie su-
perschepen van 18.000 teu en 
meer is daarmee sterk verbeterd. 

WEGVERVOER
Palletways Benelux, het Europese 
netwerk van palletdistributeurs, 
wil meer leden aan zich binden 
om dat netwerk uit te breiden. 
Het netwerk is op zoek naar aspi-
rant-leden in zowel het nationale 
als het internationale palletver-
voer. Samenwerking in het net-
werk helpt de aangesloten leden 
het aantal lege kilometers terug 
te dringen. Bovendien kunnen ze 
via het netwerk pan-Europees dis-
tributievervoer aanbieden.

SPOORVERVOER
De 300.000 medewerkers van 
Deutsche Bahn krijgen over het 
afgelopen jaar geen eindejaarsbo-
nus. Daarvoor was het fi nanciële 
resultaat van de onderneming 
niet goed genoeg. Het concern 
zag ondanks hogere tarieven en 
een groei van het aantal passa-
giers de winst met meer dan de 
helft inzakken tot 649 miljoen 
euro. Dat kwam onder meer door 
hogere loon- en energiekosten.

KORT145 miljard euro waard
 TOEGEVOEGDE WAARDE   Rapport moet scheepvaart zichtbaar maken voor beter beleid

De Europese scheepvaart 
levert Brussel en Europa 
veel geld op. Die boodschap 
wil de overkoepelende 
redersvereniging ECSA de 
Europese politiek meegeven 
met een studie naar de 
toegevoegde waarde van de 
sector. 

‘De scheepvaart moet meer zicht-
baar worden’, zegt secretaris-gene-
raal Patrick Verhoeven van de Euro-
pean Community of Shipowners’ 
Associations (ECSA). ‘Dat is belang-
rijk om ervoor te zorgen dat er in de 
politiek juiste beslissingen over
de scheepvaart worden genomen.’ 
Want de Europese reders, die toch al 
in een fi nancieel moeilijke tijd zit-
ten, voelen zich door regelgeving in 
een moeilijke hoek ingedrukt.
Daarom heeft  ECSA aan onder-
zoeksinstituut Oxford Economics 
gevraagd onderzoek te doen naar de 
toegevoegde waarde van de Europe-
se scheepvaart. Het resultaat mag er 
zijn. 
Uit het rapport blijkt dat de Europe-
se Unie een frontrunner binnen de 
wereldwijde scheepvaartindustrie 
is. Tussen 2005 en 2014 groeide de 
Europese vloot met 70% en in ter-
men van brutogewicht beheert Eu-
ropa nu 40% van de totale wereld-
vloot. 60% van alle containerschepen, 
52% van alle multi-purpose sche-
pen, 43% van ’s werelds olietankers 
en 37% van alle off shore schepen is 
in handen van leden van de EU. 
De Europese scheepvaart zorgt voor 
590.000 directe banen en in totaal 
2,3 miljoen banen wanneer ook het 
werk dat voortvloeit uit de scheep-
vaart wordt meegerekend. In fi nan-
ciële termen levert de sector direct 
56 miljard euro aan opbrengsten en 
6 miljard aan belastingen op. In to-
taal zijn dat respectievelijk 145 mil-
jard en 41 miljard euro. De bood-
schap is daarmee duidelijk, Brussel 
moet zijn best doen om die sector 

hier te houden. En dat kan door 
meer rekening te houden met de be-
drijven. Als voorbeeld noemt CEO 
Niels Smedegaard van ferrymaat-
schappij DFDS de zwavelregelge-
ving die per 2015 strenger wordt. 
‘Toen deze regelgeving in 2008 van 
kracht werd, was niemand op de 
hoogte wat deze zou betekenen. We 

verkeerden in een diepe slaap. Nu 
pas zien we de ernstige gevolgen.’  De 
zwavelregelgeving vormt een pro-
bleem voor shortsea reders die veel 
actief zijn op Noordzee en Baltische 
Zee, zoals DFDS. In plaats van 1% 
mogen zij zo nog maar 0,1% zwavel 

uitstoten, wat betekent dat er of ge-
investeerd moet worden in dure 
techniek of de hele dure ultralaag-
zwavelige brandstof moet worden 
gebruikt. ‘Wij kunnen deze kosten 
niet alleen dragen en zullen die 
doorrekenen aan onze klanten. Af-
hankelijk van de route betekent dat 
een prijsstijging van 9 tot 15% per 

trailer.’ Smedegaard vreest dat deze 
prijzen zijn klanten naar de weg zul-
len doen uitwijken. Ook zal het be-
drijf vijf routes sluiten. ‘We moeten 
veel beter worden in het gecoördi-
neerd samenwerken bij het opstellen 
van regelgeving’, zegt Smedegaard. 

‘Een vroege dialoog is belangrijk. 
Want toen deze regelgeving werd 
aangenomen waren de technische 
mogelijkheden nog nauwelijks aan-
wezig.’ De slechte samenwerking 
tussen regelgever en industrie zorgt 
ervoor dat reders omvlaggen naar 
het buitenland. ‘Ik heb Cunard om-
gevlagd naar Bermuda toen de ge-
lijkheidswet werd aangenomen’, 
zegt CEO David Dingle. ‘Ik wil met 
Europeanen werken, maar als ik ie-
dereen naar Britse maatstaven moet 
betalen kan dat niet.’ De boodschap 
is daarom simpel. De Europese 
schepvaart brengt een hoop geld en 
werkgelegenheid op, daarmee moe-
ten beleidsmakers in hun regelge-
ving rekening houden. 

Volgens Oxford Economics is de Europese scheepvaart en alles wat eruit voortvloeit goed voor 2,3 miljoen banen.  

‘We moeten veel beter samenwerken
bij het opstellen van regelgeving.’

TOBIAS PIEFFERS
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Met de Europese harmoni-
satie schiet het nog niet erg 
op. De regels in Europa 
verschillen nog steeds van 
land tot land. Ze worden op 
verschillende manieren 
gehandhaafd. Europarle-
mentariër Peter van Dalen 
organiseerde een bijeen-
komst om de problemen te 
inventariseren.

Dik Methorst brengt het ‘probleem 
Europa’ kernachtig onder woorden. 
Het bedrijf waarvan hij directeur-ei-
genaar is, Dimetra-Holland in 
Scherpenzeel, is gespecialiseerd in 
wegvervoer tussen Nederland en 
Zwitserland. Zijn ruim veertig 
vrachtauto’s hebben voor de reis tus-
sen beide landen elk drie ‘on-board 
units’, cabinekastjes voor de verre-
kening van tol, nodig. Eén voor de 
Duitse Maut, één voor de Zwitserse 
LSVA en ook nog één voor de Oos-
tenrijkse kilometerheffi  ng, omdat 
sommige Zwitserse bestemmingen 
beter via Oostenrijk kunnen worden 
bereikt.
Methorst heeft , dit vooropgesteld, 
geen enkel probleem met Europa, 
maar wel met het feit dat de lidstaten 
van de Unie in de praktijk allerlei 
communautaire regelgeving ver-
schillend uitleggen en, zie boven, 
verschillende technische systemen 
gebruiken. Weliswaar kunnen de 
Duitse en Oostenrijkse tolkastjes nu 
met elkaar ‘praten’, van elk van die 
landen heeft  Dimetra nog zo’n kastje 
in de auto nodig. ‘En dat’, zegt Met-
horst, ‘terwijl een voorruit er toch 
voor is om doorheen te kijken.’
Methorst is gastheer van een bijeen-
komst die Peter van Dalen, Europar-
lementariër namens de Christen-
Unie en lijsttrekker van zijn partij en 
de SGP bij de komende verkiezingen 
voor het Europees Parlement, heeft  
belegd over de toekomst van het 
wegvervoer in ons werelddeel. Ter-
wijl beneden Dimetra-voertuigen 
lading staan uit te wisselen of in-
schakelen op weg naar Zwitserland, 
wordt boven in een vergaderzaal ge-
debatteerd over alles wat zogezegd 
‘nog niet af ’ is in de vervoerspolitiek 
van de Unie.

Kinderschoenen
Er is nog heel wat ‘niet af ’, constate-
ren de sprekers uit het wegvervoer 
die Van Dalen voor zijn bijeenkomst 
heeft  uitgenodigd. Godfried Smit, 
beleidsmedewerker bij verladersor-
ganisatie EVO, vat het mooi samen. 
Aanvankelijk, toen de Europese 
Unie nog in de kinderschoenen 
stond, werd een succesvol commu-
nautair vervoersbeleid gevoerd. 
‘Maar is dat nog zo? Transport lijkt 
nu eerder achter te lopen’, aldus 
Smit.

een paar rondjes om de kerk vol-
staan.’
Een bron van narigheid is verder de 
handhaving van de geldende cabo-
tageregels. Van Dalen vermoedt dat 
cabotage ‘gigantisch wordt mis-
bruikt’, en hij is allerminst de enige 
in het zaaltje in Scherpenzeel die dat 
denkt. Met algemene stemmen 
wordt zijn voorstel aangenomen om 
net als in de binnenvaart een ‘reële 
band’ te vereisen in het wegvervoer 
tussen de vervoerder en de landen 
waarin hij vervoert. Vaak is die band 
in het wegvervoer ver te zoeken. Zo 
kwam Van Dalen een geval op het 
spoor waarin Letse en Cypriotische 
uitzendkrachten via een Pools bu-
reau werden ingezet in het vervoer 
tussen Amsterdam en Antwerpen.
Wat die binnenvaart betreft : weg-
vervoerders worden, zo constateert 
EVO-man Smit, in steeds meer lan-
den aangeslagen voor hun wegge-
bruik. ‘De binnenvaart echter niet, 
want die geniet op grond van de 
Akte van Mannheim belastingvrij-
dom. Dat is toch niet meer van deze 
tijd?’

Criminaliteit
Myriam Jans, die voor Transport en 
Logistiek Nederland in Brussel 
werkt, pleit er onder meer voor een 
Europese geharmoniseerde aanpak 
te ontwikkelen voor de bestrijding 
van transportcriminaliteit. ‘Oost-
Europese bendes schuimen nu doel-
gericht de parkeerplaatsen af op 
zoek naar buit.’ Daartegen moet ge-
coördineerd, op Europese schaal  
worden opgetreden. Jans breekt ook 
een lans voor veel meer beveiligde 
parkeerplaatsen.
En dan is er de ecocombi. Die mag 
nog steeds de grens tussen twee lid-
staten niet overschrijden, zelfs niet 
als beide lidstaten de ecocombi op 
hun wegen toelaten. Dat was on-
langs de uitspraak van de transport-
commissie van het Europees Parle-
ment. Hier lijken het vooral de 
zuidelijke lidstaten die de noordelij-
ke landen de voet dwarszetten, tot 
algemene verontwaardiging van de 
aanwezigen op Van Dalens kleine 
verkeerconferentie aan de rand van 
de Veluwe.
Werkt Nederland al aan een agenda 
voor het komende voorzitterschap? 
Ja, secretaris-generaal Siebe Ried-
stra van Infrastructuur en Milieu 
heeft  al contacten gelegd met zijn 
collega’s uit België, Frankrijk, Duits-
land, Polen en het Verenigd Konink-
rijk. ‘We willen toe naar intelligen-
tere en beter handhaafb are wet- en 
regelgeving. We bereiden dat nu 
voor met deze landen.’ Niet met de 
zuidelijke lidstaten omdat die ‘dui-
delijk niet staan te springen’. Je moet 
in Europa ‘coalities sluiten’ om din-
gen vooruit te brengen.

Van Dalen, die campagne voert voor 
zijn herverkiezing, noemt de ge-
brekkige handhaving van regels in 
de verschillende lidstaten de ‘achil-
leshiel van de interne markt’. Hier 
moet meer gelijkheid en eerlijkheid 
in komen en dat zou Nederland 
moeten bevorderen als dit land in de 
eerste helft  van 2016 het EU-voorzit-
terschap voor zijn rekening neemt. 
Van Dalen heeft  alvast een ‘route-

kaart’ naar dat voorzitterschap op-
gesteld.
De handhaving, bijvoorbeeld van de 
rij- en rusttijden, is nog altijd niet op 
orde. In sommige landen worden 
onredelijk hoge boetes uitgedeeld 
voor kleine vergrijpen. Daarbij moe-
ten we niet alleen denken aan landen 

als Italië en sommige landen in 
Oost-Europa, die het vooral op bui-
tenlandse overtreders gemunt lijken 
te hebben en die forse bekeuringen 
uitschrijven. Van Dalens partij heeft  
een ‘zwartboek’ opgesteld over de 
verschillende handhavingsregimes 
in ons werelddeel.
Uit dat zwartboek blijkt bijvoor-
beeld dat een chauff eur die in Est-
land een lichte overtreding van de 

rijtijdenregeling beging, 586 euro 
boete mocht betalen. Maar dichter 
bij huis, in Frankrijk, gaan stemmen 
op om voor een eender klein vergrijp 
een boete van dertigduizend euro en 
een voorwaardelijke gevangenis-
straf van één jaar in te voeren.
En zo zijn er talloze andere voorbeel-

den van overdreven boetes en discri-
minatie. ‘Chauff eurs worden in het 
buitenland vaak anders behandeld 
dan chauff eurs uit dat land’, merkt 
Arne Schaddelee van de christelijke 
chauff eursvakbond RMU op. ‘Dat is 
dan goddelijk cashen voor de her-
mandad.’ Volgens hem hebben bijna 
alle chauff eurs die bij zijn bond zijn 
aangesloten grote problemen met 
collega’s uit Oost-Europa, omdat die 
massaal de hand zouden lichten met 
de regels.

Fraude
Er moet ook worden gewerkt aan be-
strijding van fraude bij de opstelling 
van allerlei offi  ciële documenten die 
in het wegvervoer nodig zijn. Vol-
gens een onderzoek van Europol is 
met die fraude in de Europese Unie 
jaarlijk 100 miljard euro gemoeid. 
En dan zijn er de grote verschillen in 
eisen waar spelers in het wegvervoer, 
of het nu bedrijven zijn of chauf-
feurs, aan moeten voldoen. Van Da-
len: ‘Hier vergt het verkrijgen van 
het groot rijbewijs een fl inke inspan-
ning, maar in Hongarije kun je met 
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Krankzinnige boetes voor kleine overtredingen, schimmige constructies om goedkope chauffeurs
in dure landen te laten werken, drie of meer tolkastjes in de cabine, georganiseerde misdadigers

die het op vrachtauto’s en lading gemunt hebben, tol die alleen door het wegvervoer moet worden
 opgebracht - er deugt nog veel niet in Europa. Een inventarisatie, met de verkiezingen in zicht.

Europese Unie nog lang niet af
 HARMONISATIE   Voor Nederland, Europees voorzitter in 2016, is er nog handenvol werk te doen

FOLKERT NICOLAI

‘Gebrekkige handhaving is 
achilleshiel interne markt.’
Peter van Dalen, Europarlementariër ChristenUnie
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Nederlanders maken
steeds kortere ritten

WEGVERVOER

Minder fi les in Botlek 
door servicecentrum

schrijdende vervoer binnen drie-
honderd kilometer gelegen.
De gemiddelde ritlengte is in de loop 
der jaren steeds verder afgenomen. 
Bijna 85% van alle vervoerde tonnen 
legt minder dan driehonderd kilo-
meter af. Tweederde van de lading 
wordt vervoerd over een afstand van 
minder dan honderdvijft ig kilome-
ter. Die zijn voor 90% bestemd voor 
de binnenlandse markt.
In 2012 vervoerden Nederlandse 
wegvervoerders samen 538 miljoen 
ton.
De bevindingen van het CBS komen 
overeen met de Mautstatistieken in 
Duitsland. Die laten al jaren achter-
een zien dat West-Europese vervoer-
ders op de Duitse snelwegen een 
steeds kleiner aandeel hebben. | FN

Nederlandse wegvervoerders heb-
ben in het internationale vervoer 
steeds minder te zoeken als gevolg 
van de concurrentie uit Oost-Euro-
pa.

Dat bleek onlangs weer uit recente 
cijfers van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS). Het vervoer door 
Nederlandse bedrijven over lange 
afstanden is tussen 2005 en 2012 
meer dan gehalveerd. Het komt nog 
maar zelfden voor dat die bedrijven 
ritten maken met een lengte van 
meer dan duizend kilometer.
Het grensoverschrijdende vervoer 
vindt vooral plaats van en naar de 
directe buurlanden: België en Duits-
land. Veelal, in 60% van de gevallen, 
is de bestemming in dat grensover-

pakketjes, voor Huntsman en de an-
dere bedrijven moeten nu eerst langs 
het servicecentrum. Volgens de twee 
bedrijven behoren de fi les op de 
Merseyweg met de komst van het 
centrum tot het verleden. Verder zou 
de afstand tot de bedrijven, fabrie-
ken en de spoorterminal bekort 
worden. 
Het centrum beschikt over zo’n hon-
derd parkeerplekken. Volgens Pieter 
den Hartogh van Den Hartogh ver-
betert de veiligheid in het gebied. 
Het bedrijf gaat met een team van 
chauff eurs en andere medewerkers 
de toegangscontrole, het vervoer op 
de site, het laden en lossen van tank-
wagens en tankcontainers en de lo-
gistieke werkzaamheden voor ande-
re goederen verzorgen. | RM

Den Hartogh Logistics en chemie-
producent Huntsman hebben in 
het Rotterdamse Botlekgebied het 
Logistiek Service Centrum 5210 in 
gebruik genomen.

Alle vervoer van en naar het tachtig 
hectare grote chemiecluster 5210 
loopt voortaan via dit centrum. Den 
Hartogh Logistics gaat het grootste 
deel van het vervoer op de site ver-
zorgen. Daarop zijn behalve Hunts-
man ook Wilmar, Invista, Evides, 
Lucite International, Air Liquide, 
Ducor Petrochemicals en Plant One 
gevestigd.
Volgens de partijen levert de nieuwe 
werkwijze een besparing van 35.000 
site-kilometer per jaar op. Alle goe-
deren, zowel in bulk als verpakt en 

CHEMIELOGISTIEK

Scheepswerf failliet, 
honderd man op straat 
BEDRIJVEN

Peters Shipyards in Kampen is fail-
liet verklaard door de rechtbank in 
Zwolle. Reden: de economische 
crisis. Door het faillissement staan 
ruim honderd personeelsleden op 
straat. Zij zijn vorige week woens-
dag al naar huis gestuurd. De 
meer dan 100 jaar oude werf met 
locaties in Kampen en Kroatië 
heeft een gemiddelde jaaromzet 
van 50 miljoen euro. De werf 
bouwt gemiddeld vier vracht-
schepen per jaar.

Sluis Evergem 
langer dicht 
BINNENVAART

De provisorische reparatie van de 
grote sluis van Evergem gaat 
hoogstwaarschijnlijk nog tot in de 
loop van volgende week duren, 
meldt het Havenbedrijf Gent. La-
ter dit jaar volgt nog een defi ni-
tieve reparatie om de technische 
problemen op te lossen. Schepen 
moeten tussen de vijf en tien uur 
wachten voor ze door de sluis kun-
nen varen. De sluis werd op 20 
maart gestremd.

KORT

Ruim honderd 
banen weg bij TNT 
LOGISTIEK

Bij pakket- en expresvervoerder 
TNT in Nederland worden ten 
minste 130 arbeidsplaatsen ge-
schrapt. De zogenoemde support 
depots in Leidschendam, Kapelle, 
Nieuwegein, Drachten en Echt 
worden gesloten. Er verdwijnen 

ook banen bij de hoofddepots in 
Arnhem, Dordrecht, Eindhoven, 
Schiphol-Rijk en Zwolle. Het werk 
zal worden uitbesteed aan onder-
aannemers. De bonden overwe-
gen acties.

Exporteurs optimistisch 
over omzet 
DE MARKT

Nederlandse exporteurs verwach-
ten gemiddeld dat hun omzet dit 
jaar met 11% groeit, na een toena-
me van 8% in 2013. Dat meldden 
kredietverzekeraar Atradius en 
exportvereniging Fenedex op ba-
sis van hun jaarlijkse onderzoek. 

De verwachtingen voor 2014 zijn 
hooggespannen. Ruim twee 
derde van de exporteurs verwacht 
een groeiende exportomzet te re-
aliseren. Slechts 3% verwacht een 
daling. 

Mansveld kijkt over grens
 SPOORAGENDA   ‘Het wordt voor buitenlandse vervoerders aantrekkelijker om hier zaken te doen’

Met de Lange Termijn 
Spooragenda (LTSA) heeft  
staatssecretaris Wilma 
Mansveld (I en M) ‘een goed 
en doordacht verhaal’ naar 
de Tweede Kamer gestuurd, 
vindt brancheorganisatie 
KNV Spoorgoederenver-
voer.

Die LTSA is een visiestuk van het de-
partement voor de komende vijft ien 
jaar. Met de strekking ervan gaan 
voor KNV ‘enkele langgekoesterde 
wensen in vervulling’ omdat het 
stuk over de landsgrenzen heen 
kijkt. De organisatie denkt dat het 
voor buitenlandse vervoerders aan-
trekkelijk wordt om hier zaken te 
doen, mede omdat Mansveld voor-
rang geeft  aan de ontwikkeling van 
de drie Europese spoorcorridors van 
en naar Nederland (Milaan/Genua, 
Lyon/Basel en Berlijn/Warschau). 
Ze heeft  het Aanvalsplan Spoorgoe-
derenvervoer, dat de sector op aan-
drang van KNV een half jaar gele-
den heeft  opgesteld, als bijlage naar 
de Kamer gestuurd. Die bevat een 
lijst met actiepunten om de kosten 
van het Nederlandse spoorvervoer 
omlaag te brengen. Die liggen op dit 
moment 10 tot 20% boven die in Bel-
gië en Duitsland. 
‘Daarop wordt nu de aanval ingezet, 
onder meer door het wegnemen van 
technische en administratieve be-
lemmeringen. Dat kan door het Ne-
derlandse spoornet beter te integre-
ren in dat van Europa, ofwel door 
het stimuleren van Europese inter-
operabiliteit’, aldus KNV. 
Mansveld laat verder weten dat ze 
pas na de zomer een ‘Omleidingen-
plan’ voor de periode 2015–2022 
naar de Kamer stuurt. Dan wordt in 
Duitsland het derde aansluitspoor 
op de Betuweroute gebouwd, die dan 
regelmatig met stremmingen te ma-
ken krijgt. Partijen als Keyrail, Pro-
Rail, verladers en vervoerders over-
leggen momenteel onder leiding van 

het ministerie van I en M over dat 
plan. Uitgangspunt blijft  dat het goe-
derenvervoer naar Duitsland zoveel 
mogelijk over de Betuweroute gaat.
Ze wil ‘structureel een centrale goe-
derenvervoertafel inrichten’ die de 
uitvoering van de LTSA, het Aan-
valsplan en het Omleidingenplan in 

de gaten moet houden. Die goede-
rentafel moet ook overleg voeren 
met een landelijke tafel voor open-
baar vervoer.
Over de verhouding tussen de alge-
mene infrabeheerder ProRail en 
Keyrail (Betuweroute) zegt ze dat de 

publieke taken, zoals verkeerslei-
ding, capaciteitsmanagement en in-
frastructuurbeheer ‘allemaal bij 
ProRail liggen’. Ze somt vervolgens 
een aantal taken op die nodig zijn 
om de capaciteit beter te benutten en 
de concurrentiepositie en klantge-
richtheid te verbeteren. Hoe de twee 

beheerders die gaan verdelen, moe-
ten ze onderling uitmaken: ‘De con-
crete vormgeving moet door betrok-
ken partijen zelf tot stand komen.’ 
Mansveld zegt ook haar zeggen-
schap bij benoemingen van bestuur-
ders en commissarissen bij ProRail 

‘actiever te gaan invullen’. Opmer-
kelijk genoeg stapte CEO Marion 
Gout kort na het verschijnen van de 
LTSA op. De staatssecretaris stelt 
ook een investeringscommissie in 
die het ministerie gaat adviseren 
over grote investeringsprojecten op 
het spoor. Bovendien moet ProRail 
intensiever samenwerken met Rijks-
waterstaat over gezamenlijke weg- 
en spoorprojecten. 
Daarmee onderstreept ze de ‘scher-
pere sturing’ in het spoorvervoer, 
die Den Haag beoogt. Het kabinet 
wil de ‘weeff out’ uit het verleden her-
stellen van de ‘te strikte’ scheiding 
tussen infrastructuur en vervoer-
ders. ‘NS en ProRail krijgen een ste-
viger brug tussen hen in’, aldus het 
kabinet.

Tijdens de uitbreidingswerkzaamheden die volgend jaar beginnen blijft de Betuweroute zoveel mogelijk in gebruik.

Weeffout van te strikte scheiding tussen 
infrastructuur en vervoer hersteld.

ROB MACKOR
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DHL: ‘3D-printer en 
 LOGISTIEKE VERNIEUWING   Marktkansen innovaties worden volgens Duitse  

3D-printers en pakketdro-
nes zullen zeker geen 
revolutie inluiden in de 
logistiek. ‘De toepassingen 
en prestaties zijn eerder 
teleurstellend’, zegt direc-
teur Markus Kückelhaus 
van het Reseach en Innova-
tiecentrum van DHL.

De specialist liet vorige week op een 
congres van kennisinstituut Dina-
log over logistieke innovaties in Eu-
ropa geen spaan heel van de hoogge-
spannen verwachtingen rond de 
komst van 3D-printers en drones in 
de transportwereld. Het gebeurt wel 
vaker dat de gevolgen van nieuwe 
technologische ontwikkelingen 
schromelijk worden overschat, zegt 
Kückelhaus, maar ‘in de praktijk 
heeft  hij nog geen commercieel inte-
ressante businesscase gezien’.
De pakketvervoerder heeft  de afge-
lopen twee jaar in alle stilte de veel-
belovende innovatieve snufj es in het 
eigen laboratorium in het Duitse 
Troisdorf en in een ‘praktijkomge-
ving’ grondig aan de tand gevoeld, 
‘maar een verdienconcept en prakti-
sche toepassingen hebben wij niet 
kunnen ontdekken’, aldus de DHL- 
expert. De prestaties vat de onder-
zoeker samen met de woorden  
‘slecht en een desillusie’.  
Drones doet hij voor het Nederlands 
gehoor dan ook af als een pr-stunt 
van Amazon, terwijl achter het eer-
ste 3D-printcentrum van concur-
rent UPS in San Diego volgens hem 
heel veel gebakken lucht moet wor-
den gezocht. ‘Ze doen daar wat met 
prototypes, meer niet.’
Kückelhaus gelooft  dan ook niet dat 
de 3D-printers straks het merendeel 
van de warehouses van reserveon-
derdelen in Europa overbodig ma-
ken. ‘Die claim is onzin. Voor dat 
toekomstscenario hebben wij geen 
enkele onderbouwing kunnen vin-
den in onze tests.’ 

DHL heeft  de afgelopen twee jaar de 
meest geavanceerde 3D-printers 
aangeschaft  om te kijken wat er alle-
maal mee kan worden gedaan en 
welke businesscase er vervolgens 
aan kan worden gekoppeld voor de 
logistiek. Uitgangspunt daarbij was 
niet dat iedereen een eigen 3D-prin-
ter zou installeren thuis, maar het 
opzetten van gespecialiseerde print-
winkels die een hoogstaande kwali-
teit konden leveren. ‘We waren echt 
gedesillusioneerd over wat je eigen-
lijk met die printers kunt maken. 
Dat was erg beperkt. Slechts 10% van 
de producten die wij hadden gedefi -

nieerd, kon ook daadwerkelijk wor-
den gefrabiceerd. Voor de reserve-
onderdelen, waarvan wij er veel in 
onze dc’s opslaan, was dat zelfs 8%. 
Daarnaast waren er veel technische 
en kwalitatieve beperkingen aan de 
afgeleverde kopieën.’ 
Ook de productiekosten waren veel 
hoger dan bij de conventionele pro-
ductie. 3D-printen legt het dan af te-
gen de kosten in de massaproductie. 
DHL Research ontdekte ook veel an-
dere hindernissen zoals juridische 
aspecten bij de 3D-printproductie. 
‘Wie is eigenaar van het patent? Wie 
is verantwoordelijk als er met de ko-

De Dana Gothia op de Baltische zee

Rusland houdt strenge 
stikstof-eisen tegen

SCHEEPVAART

moeid met het voldoen aan de stren-
gere eisen, waardoor gevreesd wordt 
dat schepen gaan uitwijken en de 
handel op de Baltische Zee wordt be-
invloed. Sint-Petersburg is de enige 
haven aan de westkant waar het land 
grote schepen kan ontvangen. 
De milieuorganisaties zijn ont-
stemd, zegt Edo Donkers van Stich-
ting De Noordzee. ‘Niet zozeer om 
het besluit maar vooral vanwege de 
wijze waarop dat genomen is. Tij-
dens de vergadering werd ons – het 
samenwerkingsverband van milieu-
organisaties Clean Shipping Coaliti-
on – tot tweemaal toe de microfoon 
geweigerd. Er is zelfs geprobeerd om 
ons commentaar uit het rapport te 
houden. Dit is schandalig, dit is geen 
democratie.’ 

Plannen om per 2016 strengere ei-
sen aan de uitstoot van stikstofoxi-
de op de Noordzee en de Baltische 
Zee te stellen zijn tijdens een IMO-
meeting van tafel geveegd. Rusland 
krijgt daarmee zijn zin.

De International Maritime Organi-
zation (IMO) vergaderde deze week 
in Londen over onder meer de in-
voering van een zogenoemde NOx 
Emission Control Area (NECA), 
waarin de uitstoot van stikstofoxi-
den wordt teruggedrongen door 
strengere eisen aan de uitlaatgassen 
te stellen. Rusland is fel tegen de in-
voering van zo’n gebied op de Balti-
sche Zee en pleitte al langer voor uit-
stel. 
Voor reders zijn hoge kosten ge-

Veel reders vreesden hoge kosten. 
De invoering van het NECA-gebied 
zou betekenen dat schepen hun uit-
laatgassen moeten behandelen, bij-
voorbeeld met een katalysator die de 
stikstof eruit verwijdert. Dit zou niet 
direct voor alle schepen gaan gelden, 
maar alleen voor nieuwe scheeps-
motoren die in of na 2016 worden ge-
bouwd. 
Veel landen en partijen zijn vóór de 
invoering van het NECA-gebied. Zo 
spraken de havenbedrijven van Rot-
terdam en Amsterdam en de EVO 
zich onlangs uit tegen uitstel. Overi-
gens blijft  voor het reeds aangewe-
zen NECA-gebied in Noord-Ameri-
ka de invoeringsdatum van 1 
januari 2016 wél staan, en kunnen 
nieuwe NECA’s zelf bepalen wan-
neer de strenge normen voor hun re-
gio ingaan. Volgens een woordvoer-
der van het ministerie van I en M is  
dit een bevredigend compromis. 
‘Rusland had voorgesteld om de nor-
men uit te stellen naar 2021 of later, 
en dat is nu van tafel.’ | TOBIAS PIEFFERS

Van een kale kip
kun je niet plukken

ANALYSE VRACHTAFHANDELING

telijkheid van de directie van Avia-
partner Cargo, die het eisenpakket 
van de bond ziet als een rechtstreek-
se aanslag op het voortbestaan van 
het afh andelingsbedrijf dat meer 
dan vijft ig jaar van pieken en dalen 
op Schiphol heeft  overleefd. Met die 
traditie valt niet te spotten, merkt 
FNV Bondgenoten nu. Met tweeder-
de van de bezetting wist Aviapartner 
Cargo de afgelopen weken de dienst-
verlening aan de vrachtmaatschap-
pijen bijna vlekkeloos voort te zet-
ten.  

Shake-out
De vrachtafh andeling op Schiphol 
verkeert al jaren in een crisis. Wat de 
sector nodig heeft  is geen generieke 
looneis, maar maatwerk van de bon-
den. Winstherstel is daarbij naast 
betere arbeidsvoorwaarden het uit-
gangspunt. Daarvoor is ook een 
structuurverandering nodig. Zowel 
op prijsgebied, waar het verdienmo-
del anders dient te worden ingevuld, 
maar ook op sociaal gebied waar be-
drijven zonder cao, zoals Swissport, 
op loon concurreren met bedrijven 
die er wel een redelijk sociaal loon-
gebouw op nahouden, zoals Avia-
partner Cargo en Menzies. 
Het is daarbij extra zuur dat de FNV 
allereerst actie voert bij een afh ande-
laar die een groot voorstander is van 
een sectorcao om de grootste uit-
wassen op loongebied tegen te gaan. 
Daarnaast zou ook de vraag centraal 
moeten worden gesteld of Schiphol 
met zes spelers niet te veel vrachtaf-
handelaars heeft . Huisbaas Schiphol 
heeft  meer dan twintig jaar geleden 
de deur wagenwijd opengezet voor 
de vrije marktwerking, maar ner-
gens in EU is die marktliberalisering 
zo ver doorgeschoten als in Neder-
land. Het heeft  lage tarieven opgele-
verd, maar ook een sector die zich 
amper kan bedruipen. Het wachten 
is dan ook op fusies of overnames, 
maar  gezien de slechte resultaten in 
de sector ligt een shake-out eerder 
voor de hand. | JOHN VERSLEIJEN

FNV Bondgenoten heeft  het de af-
gelopen weken hard gespeeld in het 
loonconfl ict met vrachtafh ande-
laar Aviapartner op Schiphol. Of-
schoon de staking is opgeschort, 
blijft  de bond via prikacties 3% ex-
tra eisen. Een loopgravenoorlog 
dreigt. 

De vraag is of de FNV zich met deze 
acties niet in de eigen voet heeft  ge-
schoten. Een sectorcao voor de 
vrachtafh andeling op Schiphol met 
betere arbeidsvoorwaarden voor ie-
dereen lijkt verder weg dan ooit. 
Volgens FNV-bestuurder Jan van 
den Brink is de vrachtafh andeling 
op Schiphol door en door verziekt en 
daar heeft  hij zeker een punt. Ner-
gens in het bedrijfsleven heeft  een 
sector zich zo makkelijk naar de 
slachtbank laten leiden als in de 
vrachtafh andeling op Schiphol. De 
luchtvaartmaatschappijen hebben  
onder druk van oplopende verliezen 
en minder vrachtaanbod deze 
vrachtbedrijven tegen elkaar uitge-
speeld en daardoor zijn de tarieven 
in de vrachtafh andeling tot op het 
bot toe uitgekleed.  
Via verdere kostenbesparingen, effi  -
ciency-slagen, maar ook een rem op 
de arbeidsvoorwaarden hebben de 
afh andelaars het hoofd de afgelopen 
jaren boven water weten te houden 
in afwachting van betere tijden. 
Nu die tijden langzaam lijken te zijn 
aangebroken, heeft  FNV Bondgeno-
ten gekozen voor de aanval om de  
constante erosie van prijs en lonen in 
deze sector een halt toe te roepen. 
Daarbij is het wel vergeten dat het 
prille marktherstel nog niet heeft  ge-
leid tot winstherstel. Daarvoor zijn 
de tarieven de laatste jaren te veel ge-
daald . Dat KLM Cargo 2013 afsloot 
met een verlies van 200 miljoen euro 
spreekt hier boekdelen.
Voor de afh andelaars op Schiphol 
geldt hetzelfde en de looneis van  
FNV Bondgenoten haalt het zicht op 
mogelijk toekomstig winstherstel 
onderuit. Vandaar ook de onverzet-
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Bundeltarieven voor de 
vrachtdata op Schiphol

LUCHTVRACHT

pak waarin alle verbeterpunten zul-
len worden meegenomen. De Doua-
ne onderzoekt verder de 
mogelijkheden om eLink te integre-
ren in de eigen controle, terwijl KLM 
de digitale dienstverlening opneemt 
in haar project eFast Delivery. Car-
gonaut wil eLink tevens opnemen in 
de voorwaarden voor het Ready for 
Carriage (vluchtgereed) aanleveren 
van lading op Schiphol.

Drempels
Daarnaast komt er een herziening 
van de tarievenstructuur waarbij  er  
bundeltarieven worden geïntrodu-
ceerd. ‘Hiermee worden drempels 
weggenomen voor grootschalig ge-
bruik van eLink en House Airway-
bill informatie’, stelt Cargonaut.| JV

Vrachtdatabedrijf Cargonaut op 
Schiphol is met marktpartijen be-
gonnen aan een herstart van het
digitale berichtenverkeer voor de 
vrachtsector (eLink). Onderdeel 
daarvan is een nieuwe tarieven-
structuur.
 
Een projectgroep heeft  de knelpun-
ten geïnventariseerd die een brede 
invoering van het digitale berichten-
verkeer in de weg stonden binnen de 
luchtvrachtsector. Uit dit onderzoek 
zijn tien verbeterpunten gekomen, 
waaronder een eCargo Security De-
claration en de koppeling met de EU 
database voor automatische contro-
le op de status van Erkend Agent.
Cargonaut werkt aan de hand van 
voorstellen aan een Plan van Aan-

HES staat controle Ovet 
af na overname Atic

HERSCHIKKING BULKTERMINALS

Belgische Sea-Invest. De laatste is 
de grootste bulkstuwadoor van 
België en Frankrijk.
Verder zou HES met de overname 
van Atic volledig eigenaar worden 
van OBA in Amsterdam. HES heeft  
al 50%, de andere 50% zit in Ovet 
Holding. Door daarvan 50,1% van 
de hand te doen geeft  HES de helft  
van de eigendom plus de controle 
over de Zeeuwse terminals uit han-
den en een kwart van de eigendom 
en de zeggenschap over de grootste 
bulkterminal in Amsterdam.

Hestya
De Rotterdamse havengroep heeft  
de opbrengst van de Ovet-deal bo-
vendien nodig voor de fi nanciering 
van de overname van het 78%-aan-
deel in Atic. Het restant van de 
koopsom wordt met bankleningen 
gefi nancierd. HES en staalgigant 
Arcelor-Mittal onderhandelen al 
bijna een half jaar over de Atic-
transactie. Zoals bekend wordt 
HES op zijn beurt mogelijk overge-
nomen door het investeringsfonds 
Hestya Energy.
Het principe-akkoord met Atic 
lijkt de overname van HES Beheer 
door de investeringsgroep van de 
Nederlandse ondernemer Marcel 
van Poecke en het Amerikaanse 
Riverstone een stap dichterbij te 
brengen. Een groep aandeelhou-
ders, die 58% van HES in handen 
heeft , gaf Hestya vorige maand nog 
tot medio mei de tijd om de over-
name af te ronden, op voorwaarde 
dat het boekenonderzoek bij HES 
geen onaangename verrassingen 
oplevert. 
De laatste benadrukt dat er over 
zowel de Atic- als de Ovet-deal 
nog geen defi nitief akkoord is ge-
sloten, omdat er over een aantal 
punten ‘nog discussie wordt ge-
voerd’. De gesprekken zijn echter 
dermate ver gevorderd dat er een 
adviesaanvraag aan de onderne-
mingsraad moest worden voorge-
legd. | ROB MACKOR

HES Beheer heeft  na maanden van 
onderhandelingen met staalfabri-
kant ArcelorMittal een principe-
akkoord bereikt over de overname 
van diens belang van 78% in de 
Franse logistieke dienstverlener 
Atic Services.

De Nederlandse havengroep heeft  
al 22% in handen en zou dus volle-
dig eigenaar worden van Atic, dat 
onder meer bulkterminals heeft  in 
Foss sur Mer, Duinkerke en Le Ha-
vre. De Fransen hebben bovendien 
twee derde in handen van de 
Zeeuwse overslaggroep Ovet Hol-
ding, die bulkterminals in Terneu-
zen en Vlissingen exploiteert. HES 
heeft  de andere 33% in zijn bezit.
‘Om de transactie haalbaar te ma-
ken uit het oogpunt van mededin-
gingsrecht’ wil HES direct na de 
overname van Atic 50,1% in Ovet 
Holding verkopen aan Oxbow 
Coal BV, een Nederlandse dochter 
van de Amerikaanse Oxbow-
groep. Die heeft  onder de naam 
Ovet Screening al een joint venture 
met het Zeeuwse bedrijf.

Haalbaar
Directeur Speciale Projecten Elly 
Groenendijk van HES Beheer zegt 
dat dat voornemen gebaseerd is op 
een eigen inschatting, niet op een 
aanwijzing van de toezichthouder: 
‘Wij denken dat het zo haalbaar 
moet zijn.’ De transactie behoeft  
volgend haar alleen de goedkeu-
ring van de Nederlandse Autoriteit 
Consument en Markt (ACM) en 
niet die van Europese toezichthou-
ders.
De overname zou HES de controle 
opleveren over EMO, dat op de 
Maasvlakte de grootste bulktermi-
nal van Europa exploiteert. Atic 
heeft  daarvan 26% in handen. Ge-
voegd bij de eigen 31% komt HES 
op 57%. De resterende 43% is in 
handen van de SNV-groep, wat 
weer een 50/50-combinatie is van 
het Duitse Th yssen Krupp en het 

VOORJAAR GOED BEGONNEN VOOR DE TRANSPORTSECTOR

De Transportindex heeft het hoge niveau van vorige week vastgehouden. De index kwam de laatste weken uit 
boven de 106 punten. Dat was bijvoorbeeld bijna achttien punten meer dan precies een jaar geleden. Alle 
modaliteiten doen het momenteel ook veel beter dan in het voorjaar van 2013. De binnenvaart bereikte begin 
deze week een stand van 128,80, een record sinds de index tweeënhalf jaar geleden het licht zag.

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 
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drone stellen teleur’    
  pakjesvervoerder schromelijk overschat en zijn pr-stunt van Amazon en UPS

pie wat misgaat? Dat is allemaal on-
duidelijk. Wij hebben als DHL dan 
ook afscheid genomen van het on-
derwerp 3D-printen. Wij zien voor 
de logistiek geen echte marktkan-
sen.  Er is gewoon geen businesscase.

Laadvermogen
Over de toekomstkansen van drones 
is Kückelhaus nog somberder. ‘Aller-
eerst moet je ze uitrusten met elek-
tromotoren, want de kleine benzine-
motoren maken gewoon veel te veel 
lawaai voor een stedelijke omgeving. 
Dat zorgt weer voor een beperking 
van het laadvermogen en het vlieg-

bereik. Dat ligt bij de meest geavan-
ceerde drones op maximaal twee 
kilo en een vliegtijd van negentig 
minuten. 
De ontwikkeling van betere drones 
in de toekomst zou hier soelaas bie-
den, maar ook daar ziet de DHL-ex-
pert weinig mogelijkheden voor ver-
beteringen. ‘Het vliegvehikel mag 
maximaal niet meer wegen dan 25 
kilo, anders wordt het gezien als een 
vliegtuig  met de daaraan gekoppel-
de stringente regelgeving. Er is dus 
al heel snel een grens bereikt.’
Een ander groot probleem voor de 
praktische toepassing van de drones 

is dat er altijd  visueel contact moet 
zijn tussen het apparaat en de be-
stuurder in het geval dat er iets ge-
beurt. ‘Dat is in een stedelijke omge-
ving met pakjes moeilijk te 
realiseren. Wat kun je dan nog doen? 
Niet veel. Voor de laatste mijl is de 
drone dan ook geen alternatief ’,  
zegt Kückelhaus. 

Xbox
De Duitse onderzoeker ziet meer 
marktkansen voor de logistiek in 
nieuwe applicaties die rechtstreeks 
uit de consumententechnologie zijn 
gehaald. Een voorbeeld  is sensor-
technologie, die onder meer de hui-
dige dure RFID-toepassingen in de 
logistiek kan vervangen. ‘Wij ge-
bruiken daarvoor gewoon applica-
ties die op de iPhone of de iPad zit-
ten’. DHL verricht verder veel 
onderzoek naar goedkope technolo-
gie die uit de Xbox is gesloopt om 
driedimensionale foto’s te maken en 
waarmee volumescans kunnen wor-
den gemaakt van zendingen. ‘Je kunt 
zo heel snel zien hoeveel ruimte een 
zending in beslag neemt, maar ook 
voor je prijsbeleid bij bijvoorbeeld 
luchtvracht is het een geschikt hulp-
middel. Daarnaast kost een volume-
sensor slechts 120 euro, tegen een 
volumelaser van 60.000 euro is dat 
een schijntje. DHL koestert ook hoge 
verwachtingen van het gebruik van 
big data. ‘Zo hebben wij als koerier 
veel gegevens over adressen en wie er 
thuis is en wie niet. Daarnaast kijken 
wij naar het bezoekersverkeer bij 
Google en Amazon en kunnen aan 
de intensiteit van de bezoeken afl e-
zen wanneer wij meer bestelorders 
kunnen verwachten. Zo hebben wij 
onze dienstverlening met 3% kun-
nen verbeteren.’ DHL verzamelt 
daarnaast informatie over mogelijke 
stakingen en andere verstoringen en 
kan zo de meest betrouwbare ver-
voersroutes aanwijzen voor de eigen 
besteldienst en voor derden. 
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Alles over de nieuwe 
De tol in Duitsland gaat omhoog/omlaag. Er moet op sommige 

wegen meer, op andere minder worden betaald. Voor meer voertuigen, 

dat staat wel ongeveer vast. Maar de rest van de Mautplannen van 

verkeersminister Alexander Dobrindt is omgeven door onzekerheid.

S
chone vrachtauto’s, van 
de milieuklasse Euro VI, 
gaan straks iets minder 
kilometertol betalen op 
Duitse autosnelwegen. De 

Maut wordt uitgebreid naar lichte-
re vrachtauto’s: de tolplicht wordt 
voortaan van kracht voor trucks 
met een totaalgewicht vanaf 7,5 
ton, in plaats van de nu geldende 12 
ton. En de kilometrage aan vier-
baans Bundesstrassen waarop ook 
een kilometerheffi  ng moet worden 
afgedragen, wordt ruwweg verdub-
beld. Op die Bundesstrassen moet 
trouwens per afgelegde kilometer 
veel meer tol worden betaald dan 
op de snelwegen.
Dat was de nog vrij overzichtelijke 
boodschap die de nieuwe bondsver-
keersminister, Alexander Dobrindt, 
vorige week in de wereld bracht. De 
werkelijkheid is evenwel veel inge-
wikkelder, zoals uit tal van reacties 
op het plan-Dobrindt meteen al 

bleek. Want wanneer kan dat plan 
worden uitgevoerd? Wat levert het 
per saldo aan extra staatsinkomsten 
op die aan de instandhouding en 
aanleg van weginfrastructuur kun-
nen worden besteed? En wat zijn 
eventuele volgende stappen?

Euro VI
Voor vervoerders die overwegen 
Euro VI aan te schaff en of in te zet-
ten voor hun Duitslandvervoer is al-
leen al van groot belang wanneer er 
eindelijk een afzonderlijk, lager, ta-
rief voor dit schoonste materieel zal 
worden ingevoerd. Menige vervoer-
der is bij zijn investeringsbeslissing 
hierover op het verkeerde been gezet 
door de vertraging bij de Duitse 
Maut-herziening en bijvoorbeeld 
ook door het aanhoudende uitstel 
van de Franse ‘écotaxe poids lourds’, 
die eveneens voorziet in een lage ta-
riefgroep voor Euro VI.
Om te beginnen dit: Dobrindt ba-

seert zich op een rapport dat zijn 
voorganger Peter Ramsauer (ook 
CSU) bij drie samenwerkende on-
derzoeksbureaus heeft  besteld en 
waarvan de eerste versie eind vorig 
jaar op de Berlijnse ministeriële 
schrijft afel belandde. Dit rapport, 
het zogeheten Wegekostengutach-
ten, bevat een heldere analyse van de 
kosten die moeten worden gemaakt 
om het huidige verkeersnet tot en 
met 2017 in stand te houden. Die 
kosten opgeteld kun je als Duitse 
staat toerekenen aan alle individuele 
weggebruikers waarvan je vindt dat 
ze voor hun weggebruik in kilome-
ters moeten worden aangeslagen.
Voor het eerst zijn in dit rapport, dat 
soortgelijke rapporten uit voorgaan-
de jaren vervangt, ook de zoge-
noemde externe kosten meegeno-
men. Het betreft  de kosten van 
maatregelen van de wegbeheerder - 
de federale overheid dus, die over het 
bondswegennet gaat - om de gevol-

gen van luchtvervuiling en geluids-
overlast van verkeersdeelnemers te 
bestrijden. In de Europese Unie be-
staat er overeenstemming over, zul-
ke kosten net als de kosten van aan-
leg en onderhoud voortaan mee te 
wegen bij de kilometerheffi  ng.
Je kunt erover van mening verschil-
len of die externe kosten niet allang 
in de huidige tarieven zijn verdis-
conteerd. Het Verband der interna-
tionalen Kraft fahrzeughersteller 
(VDIK) wijst erop dat door de 
‘Mautspreizung’, waarbij Euro V 
veel minder Maut betaalt dan oude-
re Euroklassen, eigenlijk al extra mi-
lieukosten zijn toegerekend aan 
meer vervuilende voertuigen.

Geluidsoverlast
Maar het Euroklassesysteem houdt 
geen rekening met maatregelen te-
gen geluidsoverlast en die laatste 
slorpen, zo blijkt uit het ‘Gutachten’, 
jaarlijks een aardig bedrag op, onge-

veer de helft  van de 400 miljoen euro 
aan ingeboekte externe kosten per 
jaar. Op een totaalbedrag aan Maut-
inkomsten van jaarlijks een kleine 
drie miljard euro valt dat trouwens 
nog mee. Dat de tarieven op het, dus 
te verdubbelen, tolnet van Bundes-
strassen blijkens het rapport veel ho-
ger gaan uitvallen, heeft  ten dele wel 
die internalisering van externe kos-
ten als achtergrond.
Wat gaan we straks per kilometer 
betalen? Daartoe pakken we het 
Gutachten erbij. Het staat op de web-
pagina van het Bundesverkehrsmi-
nisterium, dat tegenwoordig Bun-
desministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur (BMVI) heet. 
In de samenvatting staat op pagina 
22 een overzicht van de bij volledige 
kostendoorberekening per kilome-
ter te hanteren tarieven.
In de huidige situatie wordt door 
zwaar vrachtverkeer gemiddeld iets 
meer dan 17 eurocent per kilometer 
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Maut - en niets is zeker

aan tol afgedragen. Oude Euro-
voertuigen zitten daar ruim boven, 
de jongste en schoonste categorie - 
Euro V en EEV - betalen een stuk 
minder. In de toekomst gaat Euro VI 
al naar gelang van het aantal assen 
9,7 tot 10,5 eurocent per kilometer 
betalen op de Autobahn. Dat komt 
neer op een voordeel van ongeveer 
een derde in vergelijking met het 
huidige Euro V-tarief, waaronder 
ook Euro VI nu nog valt.

Assen
Het tarief op de Bundesstrassen 
komt voor Euro VI uit op 15,3 tot 
23,5 cent, ook weer afh ankelijk van 
het aantal assen. Voor Euro V wordt 
dat tussen de 18,9 en 28,5 cent. Wie 
nog met Euro I tot en met III de 
Duitse tolplichtige weg op wil, een 
generatie die op Duitse snelwegen 
bijna is uitgestorven, mag op Bun-
desstrassen op een Maut-tarief van 
30,7 tot zelfs 47 eurocent rekenen.

Dat laatste zal vooral lokale vervoer-
ders in Duitsland pijn doen. Die ma-
ken gemiddeld meer gebruik van 
Bundesstrassen om bij hun, vaak 
veel dichterbijgelegen, bestemming 
te komen. Voor doorgaand vracht-
verkeer, over lange afstanden of in 
transito, is er juist een voordeel te 
behalen. Wordt met Euro VI over 
lange trajecten op de snelweg gere-
den, dan ontstaat een kostenvoor-
deel, terwijl ook Euro V, met een 
voorgesteld tarief van rond de 13 
cent, nog relatief wordt gespaard. 
Van alle tolplichtige vrachtauto’s op 
het Duitse wegennet behoorden er 
acht op de tien tot de Euro V-klasse.
Waarom krijgen vervoerders op de 
Autobahn dit kleine voordeeltje toe-
gespeeld? Dat heeft  er niets mee te 
maken dat de Duitse staat plotseling 
ruim voldoende middelen zou heb-
ben om het wegennet aan de eisen 
des tijds te laten blijven voldoen. Het 
tegendeel is waar: Dobrindt wil het 

aantal tolplichtige Bundesstrassen 
uitbreiden om meer inkomsten te 
genereren. Het helpt hem maar ten 
dele, want deskundigen stellen dat 
zijn tolherziening onvoldoende geld 
zal opbrengen voor alle rijkswegen 
en -bruggen die aan vernieuwing, 
uitbreiding of vervanging toe zijn.

Vergroening
Het ogenschijnlijke douceurtje voor 
‘schone’ vervoerders wordt mede 
voorgeschreven door Europese re-
gelgeving. Zo is alleen al de rente die 
Duitsland moet betalen voor het 
voor wegonderhoud ingezette kapi-
taal sterk gedaald. Dat rentevoordeel 
moet aan wegvervoerders worden 
doorgegeven. Daarbij speelt ook de 
‘Mautspreizung’ weer een rol. Dat de 
inkomsten uit tol op de Autobahn de 
laatste jaren onder druk stonden, 
kwam niet alleen door de economi-
sche crisis, maar vooral door de ver-
groening van het wagenpark dat van 

Duitse snelwegen gebruikmaakte.
Nu nog het tijdschema. Dobrindt 
heeft  zich zonder twijfel verzekerd 
van politieke steun voor zijn tolplan-
nen, ook bij coalitiepartners CDU en 
SPD. Sommigen willen nog verder 
gaan. Zijn eigen CSU is voorstander 
van een tol voor personenauto’s, in 
de vorm van een ‘Vignette’, in te voe-
ren in 2016, dat buitenlandse auto-
mobilisten voor hun weggebruik in 
Duitsland laat betalen. Komt deze 
heffi  ng er, dan zal uiteraard ook de 
‘Mautlücke’ moeten worden gedicht. 
Het zou immers wonderlijk zijn als 
de klasse bedrijfsvoertuigen tussen 
3,5 en 7,5 ton tolvrij zou kunnen blij-
ven rondrijden terwijl lichtere en 
zwaardere voertuigen wel voor hun 
weggebruik worden aangeslagen.
Er gaan ook stemmen op om niet 
nog eens duizend kilometer Bundes-
strassen, maar direct alle bijna 
40.000 kilometer aan zulke secun-
daire autowegen maar onder te bren-

gen in het Maut-systeem. Dat gaat, al 
zou het de staatskas voor infrastruc-
tuur geweldig spekken, naar ver-
wachting veel tijd kosten. Voor de 
verdubbeling van het tolplichtige 
Bundesstrassennet moeten naar 
schatting 80.000 vrachtauto’s met 
on-board units worden uitgerust, 
voor een uitbreiding naar alle Bun-
desstrassen zijn dat er veel meer.
Daar speelt doorheen dat de Duitse 
federale overheid een ruzie uitvecht 
met tolexploitant Toll Collect. Het 
contract tussen die twee loopt vol-
gend jaar af. De ruzie heeft  als inzet 
de ongeveer drie miljard euro die 
Duitsland misliep toen de invoering 
van de trucktol pas in 2005 kon 
plaatsvinden, na anderhalf jaar uit-
stel. Hoe dit afl oopt is volstrekt on-
duidelijk. Dobrindt heeft , als Chine-
se schoteltjesartiest, nog een 
moeilijke circusact voor de boeg.

FOLKERT NICOLAI
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Meer dan 
boeven 
vangen

FO
TO

’S
 D

RE
A

M
ST

IM
E

C
riminaliteit is niet goed voor 
het imago van de Rotter-
damse haven én het onder-

mijnt de veiligheid van bedrijven 
en werknemers in het gebied, daar-
van zijn de verschillende instanties 
zich goed bewust. Tegelijkertijd lij-
ken criminelen steeds inventiever 
te worden. Het antwoord van justi-
tie en andere betrokken instanties 
daarop is het toepassen van nieuwe 
methodes, naast de geijkte opspo-
ringsmiddelen. Samenwerking tus-
sen verschillende partijen is daarbij 
het sleutelwoord.
Zo vormen de Zeehavenpolitie, 
Douane en Fiod sinds 1996 een zoge-
noemd Hit-and-Run-Cargo (HARC) 
team om drugssmokkel tegen te 
gaan. Vorig jaar boekte het team een 
recordvangst van meer dan tien ton 
verdovende middelen. Over de werk-
wijze van het speciale team wil een 
woordvoerder van de Douane zich 
niet uitlaten. ‘Vanwege de multidis-
ciplinaire aanpak is deze werkwijze 
succesvol. Over concrete aanpak en 
resultaten doen we geen publieke 
uitspraak.’

Cameratoezicht
Van meer recente datum is de op-
richting van het Platform Camera-
toezicht Rotterdam Seaport, een ini-
tiatief van het Havenbedrijf, de 
havenondernemersvereniging Del-
talinqs, Douane, politie en gemeen-
te. Binnenkort begint een proef met 
cameratoezicht op de Sluisjesdijk. 
Bas Janssen, plaatsvervangend di-
recteur van Deltalinqs, licht toe: ‘Dit 
komt voort uit de ervaringen op 
Schiphol. Na een grote diamantroof 
zijn tien jaar geleden de opsporende 
instanties en de bedrijven rond de 
tafel gaan zitten. Daarbij is goed be-
keken wat de belangen zijn van de 
verschillende partijen en wat wel en 
niet mag. Wat wil je zien en wat mag 
je zien? De Douane is bij ons geko-

De bestrijding van 

criminaliteit in de 

Rotterdamse haven 

gaat verder dan het 

vangen van boeven. 

De autoriteiten zetten 

in op preventie, 

onder meer door 

camerasystemen. Ook 

is er het programma 

Integere Haven voor 

bedrijven en hun 

werknemers.
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Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl

PETER WIERENGA
peter.wierenga@nieuwsbladtransport.nl

Een kwart tot bijna de helft  van de in 
West- en Centraal Europa geconsu-
meerde cocaïne komt via Rotterdam 
Europa binnen, berichtte Nu.nl on-
langs. Het blijkt om een schatting te 
gaan, die weer gebaseerd is op wat er 
vorig jaar daadwerkelijk aan drugs 
werd aangetroff en in de Rotterdamse 
haven, te weten 10 ton coke, tegenover 
4,8 ton in Antwerpen. 

Enige nuancering is wel op z’n plek, als je beseft  dat de ver-
houdingen in 2012 nog ongeveer omgekeerd waren. In het ar-
tikel hiernaast wijst Loes van der Wees, offi  cier van justitie 
bij het Openbaar Ministerie Rotterdam, er dan ook terecht op 
dat de statistieken van 2013 net zo goed kunnen betekenen 
dat de opsporing sterk is verbeterd. En dat het aantal besmet-
te containers, gelet op de miljoenen containers die jaarlijks 
de haven passeren, eigenlijk best meevalt.

Van der Wees leidt vanuit het OM het programma Integere 
Haven, waarbij intensief wordt samengewerkt met het be-
drijfsleven, mede omdat gebleken is dat criminelen vaak hulp 
krijgen van ‘binnenuit’. Ze hoopt dat het programma ook op-
gepikt wordt op andere plekken, Antwerpen zou al belang-
stelling hebben getoond. 

Ook de Douane is betrokken bij een project om de veiligheid 
in de haven naar een hoger niveau te brengen. Camera’s spe-
len daar een belangrijke rol in, al worden er uiteraard niet al 
te veel details weggegeven, we weten tenslotte niet zeker wie 
er allemaal Nieuwsblad Transport lezen.

Het is in ieder geval niet gek dat zeehavens, als cruciaal 
knooppunt in de logistiek en als locatie voor elektriciteitscen-
trales en andere onderdelen van de vitale infrastructuur, het 
doelwit vormen van kwaadwillenden. En die bad guys hebben 
een hoog nerd-gehalte vandaag de dag. Ook de digitale bevei-
liging dient daarom op orde te zijn, betoogt cybersecurity-
goeroe Jaap Schekkerman (pagina 14-15).

Niet voor niets hackten mafi osi in Antwerpen al het contain-
terlogistieke systeem met als doel om drugs te smokkelen. En 
dan hebben we het nog niet eens over potentiële aanslagen 
vanuit terroristische hoek.  

Aanslagen, drugssmokkel - u kunt gerust zijn, we belichten 
ook de andere kant van de wereld die Douane heet. Er wor-
den gelukkig nog steeds meer legale dan illegale producten 
doorgevoerd en daarin is het juist zaak om de boel zo eenvou-
dig en effi  ciënt mogelijk te laten verlopen.

Zo is de Nederlandse Douane een koploper als het gaat om de  
de verlegging van btw (zie pagina 12-13). Fijn voor de logis-
tieke sector, die dit kan inzetten in de hevige concurrentie-
strijd met andere knooppunten. En het zijn dus in elk geval 
niet alleen bekende namen als U2 en Google die de Lage Lan-
den opzoeken om fi scale redenen. Al is het woord belasting-
paradijs in dit verband taboe, zo heb ik begrepen. Dat hebt u 
mij dus ook niet horen zeggen.  

Van binnenuit
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KARIN KOSMEIJER  

men met de vraag of dat hier ook toe-
pasbaar zou zijn.’
De Sluisjesdijk (nabij de Waalhaven) 
wordt uitgerust met twaalf camera’s. 
Dit gebied is uitgekozen, omdat het 
geografi sch gezien goed behapbaar 
is en er verschillende (grote en klei-
ne) criminaliteit voorkomt, uiteen-
lopend van straatraces tot diefstal 
uit vrachtwagens. Janssen wil niet te 
veel details prijsgeven. ‘We gaan ui-
teraard geen kaartjes ophangen bij 
de exacte locatie van de camera’s.’ 
Trigion, een privaat beveiligingsbe-
drijf, neemt het bekijken van de beel-
den voor zijn rekening.
De proef moet uitwijzen of het een 
eff ectief middel is. Janssen: ‘Geble-
ken is dat in gebieden waar camera’s 
hangen de criminaliteit fors af-
neemt. Het is niet de oplossing van 
alle problemen, maar het onder-
steunt de veiligheid.’ Volgens de 
Douane gaat er eveneens een preven-
tieve werking van uit.

Rip-off deals
De camera’s helpen in ieder geval bij 
het registreren van verdachte hande-
lingen. Dit is ook van belang bij de 
bestrijding van zogenoemde rip-off  
drugssmokkel; een toenemend ver-
schijnsel. Daarbij worden drugs in 
kleinere hoeveelheden, meestal ver-
pakt in sporttassen, bij reguliere la-
ding verstopt, verspreid over ver-
schillende containers. Loes van der 
Wees, offi  cier van justitie bij het 
Openbaar Ministerie Rotterdam, 
zegt over de groei van dit fenomeen: 
‘Ik gok dat het te maken heeft  met ri-
sicospreiding. Als je duizend kilo in 
één container stopt en dat wordt ont-
dekt, dan ben je alles in één keer 
kwijt.’ De laatste paar jaar is het aan-
tal rip-off  deals sterk toegenomen. In 
2013 kreeg Van der Wees bijna weke-
lijks een mail van het HARC-team 
over vondsten van kleine partijen 
cocaïne. Dit jaar is dat veel minder. 

De bestrijding van drugssmokkel is 
het eerste aandachtsgebied van het 
programma Integere Haven, geleid 
door Van der Wees. Daarin werken 
publieke en private partijen, waar-
onder Deltalinqs, samen. ‘Crimina-
liteit ondermijnt de samenleving en 
we willen dat gezamenlijk aanpak-
ken. We hebben begin 2013 gekeken 
wat er als eerste moet worden aange-
pakt. Dat zijn de rip-off s. Al snel is 
gezegd dat we daarbij het bedrijfsle-
ven nodig hebben, ook voor een pre-
ventieve werking.’
Integere Haven richt zich onder 
meer op voorlichting aan bedrijven 
en werknemers. Gebleken is dat cri-
minelen geregeld hulp van binnenuit 
krijgen, oft ewel van havenwerkne-
mers. Afgelopen najaar speelde bij-
voorbeeld een zaak bij de rechtbank, 
waarbij 188 kilo cocaïne in sporttas-
sen tussen cacaobonen uit Panama 
was gevonden. Er werden negen 
mensen aangehouden, onder wie vijf 
medewerkers van een overslagbe-
drijf. Van der Wees: ‘Je kunt een con-
tainer waar zo’n tas in zit, moeilijk 
vinden op een terminal als je niet 
weet waar hij staat. Daarvoor heb je 
informatie van binnenuit nodig. Een 
werknemer geeft  die informatie door 
of leent zijn pas uit en kan daarvoor 
duizenden euro’s krijgen. Het zijn 
niet alleen mensen in dienst bij een 
bedrijf, maar ook anderen die zich 
op het bedrijfsterrein bevinden, zo-
als een uitzendkracht of een vracht-
wagenchauff eur.’
Werknemers worden erop gewezen 
dat ze hiervoor kunnen worden be-
naderd, maar ook op de gevaren. 
Ook wordt de mensen verteld waar 
ze verdachte zaken kunnen melden. 
Eveneens krijgen ze het advies voor-
zichtig te zijn in hun uitlatingen op 
social media. Van der Wees: ‘Het 
gaat om het vergroten van de aware-
ness. Dat zie je nu duidelijk bij be-
drijven. Ze denken ook meer na over 

Customs in Control? We KNOW HOW! 

WDS, your independent partner 
for all Customs Affairs, such as:

For more information visit: 
www.wds-customs.nl

Customs services
Import, export and transit declarations;
Fiscal representation;
Temporary import/export;
Documents of origin;
Veterinary Inspection Process;
Phytosanitary Inspection Process.

 

Customs consultancy
Application for licenses;
Custom warehouses;
Intrastat;
Objection and appeal procedures;
Procedures and internal controls;
Any other issue related to customs.

ANTWERPEN 
Noorderlaan 117
Tel. +32 (0)3 541 52 45
wdsantwerpen@waalhaven-group.be

BORN
Holtum Noordweg 9
Tel. +31 (0)88 944 05 00
wdsborn@waalhaven-group.nl

ROTTERDAM 
Waalhaven Westzijde 62
Tel. +31 (0)88 944 05 50
wds@waalhaven-group.nl

de beveiliging van hun terrein en 
over screening van personeel bij-
voorbeeld.’ Het aantal meldingen 
over verdachte situaties is inmiddels 
toegenomen.

Cybercrime
Integere Haven is bewust gegoten in 
de vorm van een duurzaam pro-
gramma in plaats van een tijdelijk 
project. Van der Wees en Janssen 
van Deltalinqs zien mogelijkheden 
het uit te breiden naar andere terrei-
nen. Janssen: ‘Ik zie het als een kap-
stok met verschillende haken. Cy-
bercrime is ook een onderwerp waar 

we gezamenlijk tegen kunnen optre-
den. We moeten er constant aan wer-
ken om het niveau van integriteit te 
verhogen. Dat is goed voor de haven, 
voor bedrijven én werknemers.’
Van der Wees wil overigens graag 
het beeld wegnemen van Rotterdam 
als een haven die vergeven is van de 
cocaïne. Het recente bericht dat Rot-
terdam de voornaamste invoerha-
ven van drugs in Europa is gewor-
den, verwijst ze naar het land der 
fabelen. ‘Er worden zeven miljoen 
containers overgeslagen. Het aantal 
‘besmette’ containers valt heel erg 
mee. Bovendien verschillen de aan-

tallen kilo’s per jaar heel veel. Hoe 
dat komt weten we niet. Komt er 
meer, of vinden we door onze geïn-
tensiveerde opsporing en de signa-
len van bedrijven meer?’
Ze vindt het erg bemoedigend dat 
andere havens, waaronder Antwer-
pen, belangstelling hebben getoond 
voor het Integere Havenprogramma. 
‘Een van onze doelstellingen is dat 
Rotterdam niet de enige haven moet 
zijn die hiermee bezig is. Daarom 
vinden we het contact met andere 
havens erg belangrijk.’
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De fiscale topattractie van Nederland: 

Logistiek scoort 
met btw-verlegging

Voor bedrijven als Google, Starbucks, Apple, Ikea, Coca-Cola, McDonald’s, Walt Disney, maar ook voor 

Madonna en U2 is Nederland al een belastingparadijs door de lage ‘royalty’-belasting van 0,2%.

 Ook de unieke btw-verlegging in Nederland kent veel internationale 

fans van buiten de EU-grenzen. Logistiek 

Nederland profi teert daar dankbaar van. 
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tot een bepaalde bankgarantie die is 
afgegeven, zeggen de managers. De 
fi scus kan dan nooit méér claimen 
bij de logistiek dienstverlener dan de 
hoogte van die bankgarantie. Daar-
naast heeft  de buitenlandse partij bij 
deze constructie wel de verplichting 
zich te registeren voor de btw en 
heeft  de klant ook een aangift eplicht. 
Hoofdzakelijk grote ondernemin-
gen maken volgens het tweetal ge-
bruik van deze voorziening en beste-
den dan de verdere administratie en 
logistieke formaliteiten uit aan de 
expediteur  of transporteur.

Buitenbeentje
Nederland is met de btw-verlegging 
in de Europese Unie nog steeds een 
buitenbeentje. Ramautarsing: ‘Het is 
nergens zo makkelijk als in Neder-
land. Je ziet in een paar EU-landen 
wel wat beweging richting ons sys-
teem, maar in de meeste landen be-
perkt het zich nog tot een discussie 
om de fl exibele regeling van Neder-
land over te nemen.’
Als er al wat is geregeld bij de btw 
gaat het hoofdzakelijk om een soort 
uitstel van betaling, vult Van Veen 
aan. Zo geeft  Duitsland respijt tot de 
zestiende van de maand die op de 
importdatum volgt. ‘Ze blijven op 
dat gebied nog vrij conservatief de 
belastingwetgeving naleven. Je hebt 
bovendien bij dit uitstel nog steeds 
een grote voorfi nanciering nodig is. 
Bovendien moet je ook garanties ge-
ven om er gebruik van te maken. 
Daarom zitten veel niet EU-bedrij-
ven met de handen in het haar als het 
om de administratie van de btw in 
Duitsland gaat. Het is dan ook niet 
voor niets dat zoveel lading via Rot-
terdam en niet via Hamburg naar 
Duitsland wordt verscheept.’
België is van alle buurlanden het 
verst met aanpassingen die veel op 
het Nederlandse btw-model lijken. 
‘Je moest eerst nog aan een groot 
aantal voorwaarden zoals bankga-
ranties voldoen, maar die worden nu 
versoepeld. Ze zijn er nog niet, maar 
ze werken duidelijk naar een systeem 
dat vergelijkbaar is aan Nederland.’

S
chiphol en Rotterdam 
trekken deels ladingstro-
men aan door de btw-ver-
legging, een simpele fi sca-
le faciliteit die ooit is 

bedacht door experts op het minis-
terie van Financiën om van veel 
administratieve rompslomp af te 
zijn bij de doorvoer van goederen. 
Sommige logistieke dienstverleners 
beweren zelfs dat het succes van Ne-
derland Distributieland voor een 
deel is toe te schrijven aan deze btw-
verlegging, die voor niet EU-bedrij-
ven grote fi nanciële voordelen biedt 
vergeleken met rechtstreekse export 
naar landen als Duitsland, dat nog 
steeds een bijzonder conservatieve 
belastingkoers vaart op btw-gebied.
‘Het voorfi nancieren van de 21% btw 
is een grote aanslag op de cashfl ow 
van de exporteurs of degene die in 
Nederland fi scaal aansprakelijk is. 

Als je bedenkt dat de inhoud van een 
zeecontainer al snel miljoenen euro’s 
aan btw kost, kun je bedenken dat 
importeren via Nederland grote 
voordelen biedt’, zeggen de belas-
tingexperts Raoul Ramautarsing en 
Ralph van Veen van Deloitte Belas-
tingadviseurs. Schattingen om wel-
ke bedragen het jaarlijks gaat, dur-
ven zij niet te geven. ‘Hou het maar 
op een gigantische pot met geld’, al-
dus Ramautarsing.
Van Veen: ‘Concreet moet voor goe-
deren die vanuit het EU-buitenland 
op de Europese markt worden ge-
bracht een behoorlijke nota aan in-
voerrechten, accijnzen, BPM tot aan 
btw worden betaald. Dat hoort bij 
het importspel. Apart is de btw. Die 
zou eigenlijk niet op de ondernemers 
mogen drukken, maar alleen op de 
eindgebruikers. Daarom kunnen de 
bedrijven de btw weer terugvragen, 

maar dat is een complex en tijdro-
vend proces. Als je pech hebt, moet 
je voor een container al heel snel en-
kele miljoenen euro’s voorschieten 
om het na een paar maanden weer 
terug te krijgen. Dan gaan we nog 
even voorbij aan het feit dat je die 
miljoenen ook nog eens ergens op de 
bank moet hebben staan. Anders 
moet je dat via bankgaranties voor-
fi nancieren. Dat is een cashfl ow-pro-
bleem dat bij de grote goederenstro-
men zijn weerga niet kent.’

Laptops
De Nederlandse Belastingdienst 
heeft  daar iets handigs op gevonden 
om Nederland als distributieland op 
de kaart te zetten en te houden: het 
verleggen van de btw, zegt de fi scaal 
expert. ‘De Belastingdienst heeft  ge-
zegd dat je de btw niet hoeft  te beta-
len als je als partij kunt aantonen dat 
de geïmporteerde goederen bestemd 
zijn voor een andere ondernemer. Je 
mag dan met het verzoek om terug-
gave van de btw ook de btw betalen. 
Je stelt in feite het moment van beta-
len net zo lang uit tot het tijdstip dat 
je de btw kunt terugvragen. Op je 
aangift e geef je dan aan de goederen 
te hebben ingevoerd en vraag je per 
direct teruggave zodat je per saldo 
niks betaalt. De heffi  ng wordt ver-
legd naar het moment dat je de aan-
gift e doet.’
Meestal stelt een buitenlandse verla-
der van transitolading een beperkt 
fi scaal vertegenwoordiger in Neder-
land aan om de fi scale klus te klaren. 
Dat is meestal een expediteur of 
transporteur. ‘Voordeel voor de bui-
tenlander is dan dat hij zich niet be-
hoeft  te registreren in Nederland 
voor de btw en hij kan gebruikma-
ken van de invoerverleggingsver-
gunning van de fi scaal vertegen-
woordiger. Dan is er voor de 
buitenlandse partij geen cashfl ow-
probleem en geen registratie-aangif-
teplicht. Dat scheelt een hoop admi-

nistratief  gedoe’, zegt Ramautarsing. 
De logistiek dienstverlener wordt via 
deze constructie wel geheel aanspra-
kelijk  voor de volledige fi scale schul-
den en dus ook voor de verlegde btw 
indien de ladingsaanbieder in gebre-
ke zou blijven. ‘Die fi scale vertegen-
woordiger moet dus wel weten met 
wie hij zaken doet. Daar zit voor de 
transportbedrijven, bijvoorbeeld op 
Schiphol, een zeker risico, want de 
fi scus is natuurlijk niet gek’, onder-
streept btw-expert Van Veen. ‘Als er 
iets onregelmatigs gebeurt en een 
bepaalde zending laptops wordt 
doorverkocht aan particulieren in 
de EU en de exporteur steekt de btw 
in eigen zak, stapt de Belastingdienst 
naar de logistieke dienstverlener met 
de btw-rekening. Je moet er dan ook 
als logistieke dienstverlener wel voor 
zorgen dat je die btw ook terecht niet 
behoeft  te betalen. Wij adviseren de 
transporteurs dan ook goed te chec-
ken of die klant bonafi de is. Zorg er 
voor dat je die klant goed kent. Dat 
kan simpel door te checken of ze een 
website hebben met de noodzakelij-
ke informatie. Kijk ook of ze zijn in-
geschreven bij de lokale Kamer van 
Koophandel  als het een nieuwkomer 
is. Dat zijn logische checks.’ 

Risicoprofi elen
De belastingadviseurs van Deloitte 
geven ook de raad om risicoprofi elen 
te maken van de klanten. ‘De aard 
van de goederen spreekt ook heel 
vaak voor zich. Een handelaar in 
bulkgoederen zal niet snel de pro-
ducten aan de consument verkopen, 
maar iemand die in iPads handelt, 
kan dat wel. Als je daar een keer met 
je ogen knippert, zijn ze verdwenen. 
Indien je het niet vertrouwt, kun je 
om contractgaranties vragen waarin 
je risico’s zijn afgedekt of om een 
waarborgsom. Je kunt ook eerst wat 
proefzendingen doen zonder verleg-
ging, waarbij de exporteur gewoon 
netjes de btw voorfi nanciert’, advi-
seert Ramautarsing.
De transporteur kan ook kiezen 
voor een andere variant: het alge-
meen fi scaal vertegenwoordiger-
schap. Dan wordt het risico beperkt 

JOHN VERSLEIJEN

www.deAEOadviseur.nl

de AEO adviseur
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Het gevaar uit 
cyberspace

Terroristen en criminelen die containers in de 

haven hacken, het is allang geen fi lmscenario 

meer. Cyberexpert Jaap Schekkerman legt uit waar 

de gevaren zitten en wat havens kunnen doen om 

de zwakke plekken te versterken. 

‘I
n april 2013 heeft  een tot 
nog toe onbekende 
groep het eerste deel van 
de beveiliging van een 
elektriciteitsonderstati-

on in de VS onklaar gemaakt. 
Daarna zijn met zware wapens 37 
isolatoren tussen de hoogspan-
ningsmasten uitgeschoten, met 
kortsluiting en stroomuitval tot ge-
volg. Dat is onlangs bekend gewor-
den; de autoriteiten hebben het 
lang stil gehouden, omdat ze geen 
aanknopingspunten voor de daders 
hadden. Er is alleen speculatie – 
misschien was het wel een proef-
aanval van terroristen, om te kijken 
hoe de overheid zou reageren, en 
willen ze zoiets herhalen maar dan 
op meerdere plekken tegelijk.’ 
Aan het woord is Jaap Schekkerman 
(61), director global cyber security 
voor de internationale consultancy-
fi rma CGI. Infrastructuur kan zo 
het doelwit van een aanval zijn, wil 
hij maar zeggen met het voorbeeld. 
Zijn boodschap: scherm ook de digi-
tale kant goed af. ‘Ik kan geen na-
men van klanten noemen, want daar 
willen ze zelf meestal niet mee te 
koop lopen uit oogpunt van marke-
ting. Bovendien zijn er altijd hackers 
die als ze zo’n bedrijfsnaam zien, dat 
meteen willen testen... Er zitten mul-
tinationals onder, maar ook kleinere 
bedrijven, overheden en defensie.’

Maar wat houdt zijn werk eigenlijk 
in? ‘Voor CGI houd ik me vooral be-
zig met de beveiliging van critical 
infrastructures. Dat is namelijk fun-
damenteel anders dan hoe bijvoor-
beeld banken en websites worden 
aangevallen. Het grootste verschil is 
dat de technologie die achter proce-
sautomatisering zit, bijvoorbeeld 
van de kranen in de haven, of van 
onbemande voertuigen, niet altijd 
maar soms gedateerde ICT bevat. Ie-
dereen heeft  het nu over Windows 
XP, maar ik kom nog geregeld MS-
DOS tegen. Dat is goed verklaarbaar, 
omdat het van oorsprong min of 
meer geïsoleerde processen zijn.’
Inmiddels worden die processen ge-
koppeld aan logistieke systemen, zo-
als een enterprise resource planning 
(ERP), zodat meteen ook de voorra-
den of grondstoff en in de gaten ge-
houden kunnen worden. ‘Dat houdt 
een risico in, omdat industriële pro-
cessen van een andere orde zijn. Die 
werken niet alleen met gegevens, 
maar ook met besturingscomman-
do’s – bijvoorbeeld dat kleppen iets 
moeten doen’, aldus Schekkerman.
Je zou toch zeggen dat iedereen, na 
alle onthullingen over hackers en de 
NSA, zich nu wel bewust is van die 
gevaren? ‘Het bewustzijn begint te 
groeien, maar de industrie weet vaak 
niet wát ze moeten doen. Het is ten 
dele ook een ontwerpvraagstuk: de 

facturing en 5% op transportation 
and logistics.’ 
‘En dat is nog maar het topje van de 
ijsberg’, stelt Schekkerman fi jntjes. 
‘Als CGI beveiligen we veel netwer-
ken van bedrijven en organisaties, 
en wij krijgen dagelijks rond de 43 
miljoen alerts in onze Security Ope-
rations Centers. Dat zijn meldingen 

van alles wat afwijkt van de stan-
daardprocedure, dus het overgrote 
merendeel heeft  niet betrekking op 
een hackerspoging, maar het geeft  
wel een beeld van de omvang.’

Uitwaaierend
‘Wat de zaken nog eens compliceert 
in de haven, is dat goederen binnen-
komen via zeetransport, maar via 
andere kanalen doorgaan naar het 
achterland. Dat is een uitwaaierende 
keten, die je in zijn geheel in de gaten 
dient te houden. Neem die drugs-
zaak in Antwerpen: het was uitein-
delijk de bedoeling om die contai-
ners ook met vrachtwagens van het 
terrein af te krijgen.’ 
De vraag dringt zich op hoe je dat 
nou kunt beveiligen. ‘Wij hebben 
een methode ontwikkeld om indu-
strial control systemen (ICS) te be-
schermen tegen cyberaanvallen,
SECURE-ICS geheten,’ vertelt 
Schekkerman. ‘Dat betekent dat je 
het systeem opsplitst in functionele 
lagen en die dan afzonderlijk be-
schermt, beginnend bij het laagste 
niveau, de meetsensoren, tot en met 

systemen zijn niet designed with se-
curity in mind, zoals het heet. Dat 
compliceert het nemen van maatre-
gelen: zo is er vaak nog sprake van 
proprietary ofwel eigen industriële 
protocollen, in plaats van ingekoch-
te IP (internet protocol, red.) bij gro-
te soft ware-aanbieders, of zitten ze 
op een smalbandig netwerk.’
In de haven spelen bovendien nog 
specifi eke zaken, stelt Schekkerman. 
‘Daar zie je twee vraagstukken. Zo is 
in het najaar 2013 in de haven van 
Antwerpen het containerlogistieke 
systeem gehackt, met als doel om 
drugs containers te laten passeren. 
Daarbij speelt dataprotectie een rol, 
ofwel het voorkomen van het mani-
puleren dan wel stelen van gegevens. 
Het andere vraagstuk speelt op ni-
veau van de procesbesturing, en 
daar gaat het om het frustreren van 
industriële processen, bijvoorbeeld 
het stopzetten of verplaatsen van 
hele groepen containers. Dat laatste 
kan zelfs uitgevoerd worden met een 
terroristisch oogmerk, door een ter-
reurgroep. Soms zitten daar zelfs 
landen achter, dan wel nation state 
sponsored groups. Die landen heb-
ben dan belang bij het uitschakelen 
van de infrastructuur, onder meer 
door aanvallen op de elektriciteits-
voorziening.’

Problematisch
Volgens de CGI-consultant is het 
problematisch wie verantwoordelijk 
is voor de elektriciteitsvoorziening, 
want dat zijn – net zoals in het geval 
van de logistieke keten in de haven – 
voor het grootste deel private partij-
en. ‘Vorige week heb ik een werk-
groep van de Europese Commissie 
hierover gesproken, dat er weliswaar 
regulering is, maar geen controle 
over de grenzen heen.’
Niet dat er nog helemaal niets ge-

beurt. ‘Defensie loopt altijd voorop 
in dit soort zaken, en voor Neder-
land geldt dat zeker. Zo beschikt ons 
land al over een cyber defense-een-
heid in het leger.  Een van de redenen 
waarom veel Navo-landen zo’n een-
heid opzetten is de verwachting dat 
in een confl ict een fysieke aanval al-
tijd voorafgegaan zal worden door 

een cyberaanval op de critical infra-
structure, zoals de energievoorzie-
ning, maar ook het transport en de 
logistieke keten.’
Het roept de vraag op hoe het in de 
Rotterdamse haven is geregeld. ‘In 
Rotterdam is er een prachtig sys-
teem voor informatie-uitwisseling 
in de haven, het Port Community 
System, waar zo’n 2500 bedrijven bij 
zijn aangesloten. Maar de beveili-
ging staat of valt met de zwakste 
schakel van die 2500. Ze zeggen dat 
het prima beveiligd is, maar heel eer-
lijk: ik kan daar geen duidelijk beeld 
van krijgen. Ik heb in Rotterdam 
nog geen voorbeeld gezien zoals die 
drugs-hack in Antwerpen, maar we 
moeten ons ook realiseren dat in Eu-
ropa ook heel weinig in de open-
baarheid komt. In Amerika daaren-
tegen hebben ze een speciale 
instantie in het leven geroepen, de 
ICS-CERT (Industrial Control Sys-
tems – Cyber Emergency Response 
Teams), en die rapporteren over 
2013 zo’n 600 gevallen. Van de aan-
vallen heeft  58% betrekking op de 
energiesector, 19% op critical manu-

Ze zeggen dat het prima beveiligd 
is, maar ik heb er geen beeld van.
Jaap Schekkerman, director global cyber security CGI
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Extra 
mankracht 
nodig?
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J. Stam Transport b.v. is met 35 

eenheden gespecialiseerd in 

het geconditioneerd vervoer 

van bloemen, planten en 

stukgoederen naar en van 

Duitsland. De onderneming 

heeft onlangs twee Volvo’s FH 

460 pk 4x2 trekkers en een 

Volvo FH 460 pk 6x2 bakwagen 

aangeschaft. Met deze nieuwe 

Euro VI-trucks hoopt het bedrijf 

op termijn, bijvoorbeeld qua 

tolheffi ng, een voordeel te 

behalen. 

Een nieuwe naam, een nieuwe 

huisstijl en een nieuwe web 

portal. T Comm Tracking & 
Tracing gaat voortaan als T 
Comm Telematics door het 

leven. Met de nieuwe naam wil 

het bedrijf duidelijker aangeven 

dat de focus ligt op het 

realtime monitoren van 

ladingdragers en de grote 

variatie aan sensoren die 

afgelezen kunnen worden.

T Comm Telematics is specialist 

in het draadloos meten,  

registreren en realtime inzich-

telijk maken van de locatie en 

staat van trailers, motor- en 

aanhangwagens en de conditie 

van de lading hierin.

J.L. Mijnders Transport heeft 

onlangs zes Volvo FH 460 Light 

Concept trucks in gebruik 

genomen. De nieuwe vracht-

wagens zijn een uitbreiding op 

het bestaande wagenpark van 

85 eenheden en 120 opleggers. 

J.L.Mijnders is een belangrijke 

speler binnen de container-

transportsector met als 

specialisaties tank/box-contai-

nertransport (chemie & 

foodproducts) en koelcontai-

ners met genset aansluiting. 

Het bedrijf heeft vestigingen in 

Melissant, Duisburg en Antwer-

pen. 

Norbert Dentressangle krijgt 

de leiding over het nieuwe 

verscentrum van Albert Heijn 

in Nieuwegein. Dit zogeheten 

Shared Fresh Center (SFC) moet 

volgend jaar gaan draaien. Via 

Nieuwegein worden straks 

ongeveer negenhonderd Albert 

Heijn-supermarkten beleverd. 

Het nieuwe centrum moet 

zorgen voor een snellere en 

effi ciëntere belevering met 

verse producten, minder 

voorraad en minder transport-

bewegingen. Albert Heijn is van 

plan nog een tweede verscen-

trum op een centrale plek in 

Nederland te bouwen. Beide 

vervangen de bestaande 

verscentra die in Nieuwegein 

en Utrecht zijn gevestigd.  

 BEDRIJFSNIEUWS  

Heeft u ook logistiek of transport-
nieuws over uw bedrijf? Mail naar:

redactie@nieuwsbladtransport.nl
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de besturing en de koppelingen met 
het corporate netwerk.’
‘Wij adviseren een Cyber Security 
Management Framework aanpak. 
Dat houdt in dat je planmatig te werk 
gaat en op basis van risicoanalyse 
maatregelen neemt om bedreigin-
gen te detecteren, om te beschermen 
en ook om de respons te organise-
ren. Stel dat alle systemen door hac-
kers niet meer bruikbaar zijn, wat is 
dan je recovery-mogelijkheid? Het is 
aan te bevelen een zogeheten recove-
ry plan achter de hand te hebben, zo-

dat je álle technologie-instellingen 
één op één kunt terugzetten aan de 
hand van actuele image back-ups.’
‘Daarnaast is een goede cyber secu-
rity referentie architectuur van 
groot belang. Daarmee ontwerp je 
een soort blauwdruk voor al je be-
veiligingsprocessen. Dat doen we 
ook voor grote productieomgevin-
gen in de chemie, waar soms wel 
honderden processen draaien die je 
niet allemaal stuk voor stuk com-
pleet kunt doorlichten. Daar gebruik 
je de blauwdruk voor, waarin de 

spelregels staan hoe om te gaan met 
proces-, data- en netwerksecurity.’
Klinkt indrukwekkend allemaal, 
maar zijn we er dan? ‘Je moet het fy-
sieke beveiligingsproces overigens 
niet vergeten’, erkent hij. ‘Fijn als je 
computers ook online veilig staan, 
maar als  een medewerker de achter-
deur open laat staan en een kwaad-
willende kan zo het gebouw of de fa-
briek binnen, dan heb je daar nog 
niets aan.’

PETER WIERENGA
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Fossiel met toekomst
Onder druk wordt alles vloeibaar. Met het afnemen van de olievoorraden 

en het toenemen van de milieueisen, groeit de belangstelling voor 

liquefi ed natural gas (LNG). De LNG-lobby draait op volle toeren.

Ook op vakbeurs Transport Compleet waren de promotors van

vloeibaar aardgas ruim vertegenwoordigd. 

B
ezoekers van Transport 
Compleet (voorheen Carros-
serie Vakdagen, 18 t/m 20 

maart) kunnen er niet omheen: de 
LNG Demodagen. Iedereen die van 
het parkeerterrein naar de ingang 
van Evenementenhal Hardenberg 
loopt, passeert de plek waar deze 
dagen gehouden worden. Over de 
locatie heeft  organisator LNG24, 
een onderdeel van Ballast Nedam 
dat LNG-tankstations ontwikkelt 
en exploiteert, geen klagen. Over 
het weer op deze eerste beursdag 
des te meer. Regen en buitenevene-
menten zijn als rookworst met slag-
room, geen goede combinatie. De 
meeste passanten laten de demoda-
gen links liggen en spoeden zich 
naar het beursgebouw. Wouter 
Keuning, accountmanager bij 
LNG24, heeft  dan ook alle tijd om 
te vertellen wat het doel is van het 
evenement: ‘Wij willen de trans-
portsector informeren over LNG 
en laten zien welke ontwikkelingen 
er spelen. LNG is hét alternatief 
voor diesel. Het is schoner, stiller, 
goedkoper en stabieler van prijs. 
Bovendien zijn er van deze fossiele 
brandstof nog heel grote voorraden 
beschikbaar. Genoeg voor de ko-
mende 250 jaar. Op de demodagen 
willen we bezoekers laten ervaren 
hoe LNG-trucks rijden. Hiervoor 
staan er drie klaar. Wij organiseren 

dit evenement samen met Iveco, 
Scania en Volvo Trucks, de drie 
merken die momenteel LNG-
trucks leveren. Iedereen met een 
groot rijbewijs kan een proefrit ma-
ken. Wil je het zelf eens uitprobe-
ren?’ 

Pioniers 
Het gebrek aan een groot rijbewijs 
blijkt geen beletsel voor een proefrit, 
maar dan wel vanaf de passagiers-
stoel. Henk van den Broek, manager 
fl eetsales bij Iveco-dealer Schouten, 
is graag bereid de Iveco Stralis LNG 
(330 pk) te demonstreren. Dat Van 
den Broek Iveco vertegenwoordigt 
op de LNG Demodagen, is geen toe-
val. De directeur van het bedrijf 
waar hij werkt, Fred Schouten, is een 
van de pioniers op LNG-gebied en 
gelooft  heilig in deze brandstof. 
Schouten verkoopt nie t alleen LNG-
trucks, hij is ook directeur van Rol-

ande LNG, een bedrijf dat vloeibaar 
aardgas verkoopt, LNG-tankstati-
ons uitbaat en LNG-trucks ver-
huurt. ‘Fred Schouten nam in 2008 
zelf het initiatief Stralis CNG-trek-
kers (CNG staat voor compressed 
natural gas, samengeperst aardgas, 
red.) om te bouwen tot LNG-trucks’, 
vertelt Van den Broek. ‘Inmiddels 
maakt de fabriek de LNG-uitvoerin-
gen van de Stralis zelf, maar wel aan 
de hand van technieken die door 
Schouten ontwikkeld zijn. Bijvoor-
beeld de brandstoft anks, die zijn 
rond en dubbelwandig vacuüm ge-
isoleerd. Dat is nodig om het gas 
koud genoeg en dus vloeibaar te 
houden. De temperatuur van het 
LNG in de tanks is min 130 graden 
Celsius.’ 
Tijdens het rondje door Hardenberg 
lijkt de Stralis LNG zich te gedragen 
als een ‘gewone’ truck. Het grootste 
verschil met een dieseltrekker is het 

geluid. ‘Vrachtwagens die op LNG 
rijden, zijn veel stiller’, zegt Van den 
Broek. ‘Deze produceert minder dan 
72 decibel en is daardoor Piek gecer-
tifi ceerd.’ De stille motor heeft  wel 
één nadeel, geeft  Van den Broek toe. 
‘Schakelen op het gehoor is er niet 
bij. Om te weten wanneer je moet 
doorschakelen, moet je op de toeren-
teller kijken.’ 

Uitbreiden 
Op de tweede dag van Transport 
Compleet hield overheidsprogram-
ma Truck van de Toekomst een 
goedbezocht symposium over 
LNG. Een van de sprekers was An-
nemarie Timmermans, LNG pro-
jectmanager bij Vos Logistics. Deze 
transportonderneming nam al in 
2010 de eerste LNG-trucks in ge-
bruik. ‘Op ons terrein werd destijds 
het eerste LNG-tankstation van 
Noordwest-Europa geopend’, ver-

telt Timmermans. Inmiddels heeft  
Vos Logistics 20 vrachtwagens die 
op LNG rijden. ‘Dat aantal willen 
we graag uitbreiden, maar het 
wachten is op Euro VI-trucks en de 
uitbreiding van het aantal tank-
punten’, aldus Timmermans. ‘Kie-
zen voor LNG is voor ons een mid-
del om CO2-reductie te realiseren. 
Anders dan veel andere transpor-
teurs rijden wij niet op LNG omdat 
verladers dat van ons verlangen. 
Wij hebben zelf het initiatief geno-
men om deze trucks aan te schaff en 
en zoeken daar vervolgens klanten 
bij.’ 

Aanschafprijs 
Als het om de prestaties gaat, is Tim-
mermans tevreden over LNG-
trucks. Wel ziet zij nog een aantal 
minpunten. ‘De aanschafprijs is mi-
nimaal tussen de 20 en 30% hoger 
dan die van vergelijkbare diesel-
trucks. Tanken is weliswaar goedko-
per (20%, op z’n hoogst), maar des-
ondanks moet je heel veel kilometers 
maken om uit de kosten te komen. 
Daarnaast beperken het lage aantal 
vulstations en de bescheiden vermo-
gens van de nu beschikbare trucks 
de inzetbaarheid. Wij zetten ze daar-
door alleen in op vaste routes. Wij 
willen graag vaart maken met LNG, 
maar zijn daarbij wel afh ankelijk 
van zaken als de infrastructuur en 

Wie wilde weten hoe LNG rijdt, kon een proefrit maken met een LNG-truck van Iveco, Scania of Volvo. 
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Ook met uw tweet in de 
krant? met #NTnl springt u 
meer in het oog. Blijf op de 
hoogte en volg deze krant 
op www.twitter.com/ntnl

De ‘cowboys vd Rotterdamse 
haven’ koppelen 17.000 keer 
per jaar de drinkwaterslang 
aan kleine en hele grote 
schepen. 
pic.twitter.com/ohkm5vwzV5
@JelleGunneweg

‘For those of us who love 
shipping’ - a @LEGO_Group 
#TripleE building guide. http://
maerskl.in/Qb0L9b 
@MaerskLine

Ondertussen @xlpark Twente: 
Aanleg kade en bouw contai-
ner terminal op schema! pic.
twitter.com/4triYlAUKS
@PortofTwente  
  
Mooie infographic, die NL 
spilfunctie in Europese 
goederenhandel toont. Ofwel, 
@HavenRotterdam als 
toegangspoort: pic.twitter.
com/xgLOmbJsH4
@EUinNL 
 
Spannend! Roy Lenders komt 
tijdens #WMSdag vertellen 
over bezorgdrones van 
Amazon, Boston Robotics van 
Google en zelfrijdende 
vrachtwagens. @hbeerens  

Het is zover, vanaf vandaag 
staan de mooiste beelden van 
de Rotterdamse haven op 
http://www.nlrtm.nl ! Doe 
mee & deel je haven via 
#NLRTM @DonaldBaan  

Het blijft een mooi gezicht die 
#tulpenvelden 
pic.twitter.com/9mb0hfGEmy
@HARKEStransport  

Noordrijn-Westfalen krijgt 
440 miljoen euro om beter 
samen te werken met Neder-
land @dld_nieuws

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

 ‘Ongelukje’ bij lossen 
vrachtvliegtuig DHL

 Amerikaanse waakhond 
FMC geeft G6 groen licht

 Rotterdam belangrijkste 
Europese invoerhaven 
voor coke 

 Europarlement: verkeer 
moet kwart stiller worden

 Bedrijven klagen over 
vertragingen in Coen-
tunnels 

 LSC5210 bestrijdt fi les 

 Albertkanaal in 2020 
vierlaags

het vrachtwagenaanbod.’ 
Wat dat laatste betreft , moeten Vos 
Logistics en andere afnemers van 
LNG-trucks nog even geduld heb-
ben. Mercedes-Benz, dat tot voor 
kort distributietruck Econic leverde 
met een LNG-installatie, Scania en 
Volvo Trucks laten weten pas vol-
gend jaar met een Euro VI LNG-

truck te komen. Iveco daarentegen 
komt deze maand al met een Euro 
VI-versie van de Stralis LNG. ‘Daar-
van hebben wij er 30 besteld’, zegt 
Henk van den Broek. ‘Wij zijn ervan 
overtuigd dat die voor de zomer al-
lemaal verkocht zijn.’ Daarmee 
draagt Iveco Schouten voor een be-
langrijk deel bij aan het halen van de 
doelstelling van het Nationaal LNG 
Platform: in 2015 minstens 50 bin-
nenvaartschepen, 50 zeeschepen en 
500 trucks op LNG op weg en vaar-
wegen te krijgen. Volgens het plat-
form staat de teller nu op 3 zeesche-
pen, 3 binnenvaartschepen en 
ongeveer 201 trucks. Het platform 
verwacht dat deze aantallen in de 
nabije toekomst sterk zullen toene-
men en denkt de doelstelling van 
500 LNG-trucks in 2015 ruim-
schoots te halen. 

Tankstations 
Een andere bepalende factor voor 
het succes van LNG is de infrastruc-

tuur. Op dit moment zijn er slechts 4 
openbare LNG-tankstations in Ne-
derland. Bedrijven als GDF Suez, 
LNG24, LNGEurope, OrangeGas, 
Rolande LNG en Shell willen in Ne-
derland een netwerk van LNG tank- 
en vulstations opzetten voor het 
weg- en vaarverkeer. Zo breidt bij-
voorbeeld Shell de komende ander-

half jaar 7 bestaande tankstations 
uit met de mogelijkheid LNG te tan-
ken. Het eerste Shell-station met 
LNG wordt de pomp bij de Rotter-
damse Waalhaven. Daar kan naar 
verwachting aan het eind van de zo-
mer voor het eerst LNG getankt wor-
den. 
LNG24 is volgens Wouter Keuning 
bezig met het ontwikkelen van 4 
nieuwe LNG-tankstations. Over de 
belangstelling voor de LNG Demo-
dagen is hij tevreden. ‘Ongeveer 250 
beursbezoekers hebben het evene-
ment bezocht en er zijn zo’n 40 
proefritten gemaakt. Of we aan de 
vooravond staan van de doorbraak 
van LNG? Als het aan ons ligt wel. 
Nederland behoort binnen Europa 
op dit moment al tot de koplopers 
met LNG. Als alle plannen en ont-
wikkelingen omgezet kunnen wor-
den in concrete zaken, kan het heel 
snel gaan.’

‘LNG is hét alternatief voor diesel. 
Het is schoner, stiller, goedkoper en 
stabieler van prijs.’ 

ERIK STROOSMA
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Langzaam verdwijnt
de écotaxe uit beeld

Net aangetreden als nieuwe 

milieuminister laat Ségolène 

Royal zich ontvallen weinig in 

de kilometerheffi ng voor 

vrachtverkeer te zien.

Ségolène Royal heeft  gesproken. Het 
idee van een ‘écotaxe poids lourds’ 
voor vrachtverkeer staat de nieuwe 
Franse milieuminister tegen. ‘Eco-
logie moet iets positiefs hebben, iets 
dat enthousiast maakt en niet iets 
bestraff ends’, zei Royal vorig week-
einde op de tv. Ze haalt de écotaxe 
dus niet uit de ijskast waar deze door 
de vorige premier, Jean-Marc 
Ayrault, in was gelegd om eerst de 
grote maatschappelijke onrust in 
zijn land te laten betijen. Ze stopt 
hem nog iets dieper in het vriesvak. 
Financiering van infrastructuur 
moet wat haar betreft  uit andere 
middelen komen.
Het was niet voor het eerst dat Royal 
zich negatief over de kilometerhef-
fi ng uitliet. In debatten over de hef-
fi ng had Royal zich al tegen de éco-
taxe verklaard. Ze noemde de tol 
eerder zelfs ‘absurd’. Maar dat zei ze 
toen nog niet als minister. Wie haar 
als minister heeft  aangezocht kon 
weten wat voor vlees hij in de kuip 
zou krijgen. Met de benoeming van 
Royal is de invoering van de heffi  ng 
wel heel ver uit het zicht geraakt, 
tenzij ze alsnog haar mening zou 
herzien.

Tegenhanger
De écotaxe moest de Franse tegen-
hanger van de Duitse ‘Maut’ wor-
den: een beprijzing van het wegge-
bruik per afgelegde kilometer en met 
een staff eling in de tarieven om rela-
tief schone voertuigen een voordeel 
te bezorgen. Een heffi  ng alleen voor 
vrachtauto’s, die zou gaan gelden op 
dat deel van het Franse wegennet 
waarop niet nu al tol wordt geheven. 
Dit alles ook in lijn met het Europese 
beleid om intelligenter tol te heff en, 
zonder tolpleinen, maar met moder-
ne elektronica en satelliettechniek.
Tarieven waren er vorig jaar al vast-
gesteld. Euro V zou 13,3 eurocent 
per kilometer gaan betalen, Euro VI 
11,9 cent, terwijl voor oudere milieu-
klassen het tarief enkele centen ho-
ger zou komen te liggen. Terwijl de 
markt zich voorbereidde op de aan-
vankelijk geplande invoering, per 1 

oktober vorig jaar, moest het trans-
portministerie melden dat het niet 
eerder dan 1 januari 2014 zou wor-
den. Oorzaak: technische proble-
men. De betrouwbaarheid van het 
elektronisch systeem kon niet wor-
den gewaarborgd.
Dat uitstel was nog overzichtelijk, al 
kost elke maand uitstel volgens ex-
perts de Franse staat 100 miljoen 
euro aan inkomsten. Intussen ont-
wikkelde zich in een aantal landstre-
ken grote weerstand tegen deze 
nieuwe lastenverzwaring. Was de 
heffi  ng immers niet mede bedoeld 
om buitenlandse vervoerders op 
doortocht door Frankrijk aan de in-
standhouding van het wegennet te 
laten bijdragen? Welnu, in verschei-
dene perifere ‘régions’ is er nauwe-
lijks zulk transitovervoer. De nieuwe 
tol zou dus vooral de eigen bevol-
king treff en en bijvoorbeeld tot een 
forse kostenverzwaring voor de 
agrarische sector leiden, was de re-
denering.

Volksopstand
Op meer plaatsen in Frankrijk speel-
de dit protest op, maar in Bretagne, 
in het westen van het land, kwam het 
tot een kleine volksopstand. Welis-
waar had Parijs al voorzien in een 
gereduceerd toltarief voor dit en en-
kele andere landsdelen, maar dat 
was de tegenstanders van de écotaxe 
niet genoeg. Ook in de Assemblée 
Nationale nam het verzet tegen de 
trucktol toe. Dit alles bracht premier 
Ayrault ertoe de invoering ervan 
voor onbepaalde tijd uit te stellen 
om eerst maar weer een brede dis-
cussie over begeleidende maatrege-
len te voeren. Maar van uitstel kwam 
geen afstel, benadrukte de eerste mi-
nister indertijd.
Ook Royal wil nu weer de vergader-
kamer in. Ze wil dat doen aan de 
hand van een eigen onderzoek van 
het parlement. Volgens de minister 
kunnen de uitslagen daarvan wel 
binnen enkele weken op tafel liggen.
Haar duidelijke afwijzing van de 
écotaxe als aangewezen middel voor 
de fi nanciering van infrastructuur 
kwam haar meteen op kritiek te 
staan van de Franse ‘groene’ partij 
EELV. ‘Ecologie mag niet bestraf-
fend zijn, dat is waar’, zei EELV-se-
cretaris-generaal Emanuelle Cosse. 
Maar juist de afwezigheid van ecolo-
gie is de straf.’ | FOLKERT NICOLAI

FRANSE KILOMETERHEFFING
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AGENDA

Havencongres Rotterdam 2014
17 april 

Van oudsher is Rotterdam een van de 

grootste havens: kan daar nog steeds 

op verder gebouwd worden? Het con-

gres wordt georganiseerd i.s.m. Ha-

venbedrijf Rotterdam en Deltalinqs. 

• www.managementproducties.com

Rotterdams Havenevenement 
7 mei 

De Rotterdamse haven zit boordevol 

talenten, die bijdragen aan het succes 

van de mainport. Het STC wil hen een 

keer per jaar in het zonnetje zetten. 

Dat gebeurt tijdens dit evenement.  

• www.marineclubrotterdam.nl

Breakbulk Antwerpen
12 t/m 15 mei 

De grootste beurs ter wereld als het 

gaat om breakbulk, logistiek en heavy 

lifting. Met presentaties van experts, 

diverse workshops en een beurs met 

200 stands. 

• www.breakbulk.com

Dag van de Logistiek 
18 mei 

Ondernemers uit de regio Tilburg la-

ten zien wat logistiek allemaal te bie-

den heeft. De organisatie heeft als 

doelstelling om het imago van de lo-

gistieke branche te versterken. 

• www.transportenlogistiektilburg.nl

Nationale Distributiedag
22 mei 

NDL/HIDC organiseert voor de 27e 

keer de Nationale Distributiedag 

(NDD), hét logistieke jaarcongres van 

Nederland. Het congres vindt dit jaar 

plaats in Amsterdam. 

• www.ndl.nl

‘Van netto 1350 euro 
 ACTIES   Vakbond opent strijd om truckers-cao

Cao-onderhandelaar Egon 
Groen van FNV Bondgeno-
ten ging nog nooit zo snel 
weer van tafel. Acties 
moeten de impasse doorbre-
ken en de werkgevers over 
de brug doen komen.

‘Wij moeten van 1350 euro netto per 
maand rondkomen’, zegt een groep 
chauff eurs maandag op de manifes-
tatielocatie langs de Haarrijnse Plas. 
‘Maar terwijl de infl atie doorzet 
staan onze lonen stil en neemt onze 
koopkracht af. Dat kan niet.’ 
Drie procent moet erbij op de lonen. 
Van minder willen de chauff eurs en 
FNV niets weten. De acties begon-
nen maandag met het op slot zetten 
van de acht bedrijven die aan de on-
derhandelingstafel zitten. 
‘Symbolisch’, zegt chauff eur Jan 
Roesink. ‘Want echt op slot mag 
niet.’ Roesink werkt bij een groot 
transportbedrijf in het oosten van 
het land, de naam noemt hij liever 
niet. Samen met enkele collega’s en 
lotgenoten stond hij die ochtend bij 
transportbedrijf Sent Waninge in 
Hoogeveen om een ketting om de 
poort te doen. ‘Die ging er voor ie-
dereen die erlangs wilde ook weer 
vanaf, maar pas nadat wij ons ver-
haal hadden gedaan. De chauff eurs 
reageerden heel positief, de directie 
wat minder.’ De boodschap die de 
chauff eurs wilden afgeven: ‘Cao op 
slot, bedrijven op slot.’ 

Infl atie
Aanleiding voor de acties zijn stuk-
gelopen onderhandelingen tussen 
FNV en de bedrijven, die worden 
vertegenwoordigd door Transport 
en Logistiek Nederland (TLN). De 
inzet van de onderhandelingen is 
een loonsverhoging van drie pro-
cent. ‘In lijn met de infl atie’, zegt 
cao-onderhandelaar Egon Groen 
van FNV.  Maar de werkgevers bie-
den niets. ‘Nul procent, zeggen ze. Ik 
ben nog nooit zo snel uitonderhan-
deld geweest.’ Maar de looneis is niet 
het enige agendapunt. ‘We willen 
ook een snelle aanname van de Wet 
Aanpak Schijnconstructie en veel 
strengere controle op naleving van 
de cabotageregels door ILT (Inspec-
tie Leefomgeving en Transport).’ 
Na het op slot zetten van de bedrij-
ven verzamelen zich op een vijft al lo-
caties volgens FNV Bondgenoten 
zo’n vierhonderd chauff eurs. Vanaf 
Beverwijk, Nunspeet, Arnhem, Gil-
ze en Tilburg rijden zij vervolgens 
over de snelweg richting de Haar-
rijnse Plas. Veel van hen niet in 
vrachtwagens, maar in gewone per-
sonenauto’s. ‘Dat ging behoorlijk 

langzaam ja’, zegt een FNV-mede-
werker. ‘Op de A12 en A28 zijn fi les 
ontstaan.’ Op de ruiten van de auto’s 
zijn stickers geplakt met de leus ‘Te-
gen verdringing, voor meer loon.’  
Verdringing is het woord van de dag. 
‘Elke chauff eur ziet om zich heen 

Nederlandse collega’s verdwijnen’, 
zegt Roesink. Bij het ene bedrijf gaat 
het harder dan bij het andere, dat  
zijn de mannen in de groep met el-
kaar eens, maar de meesten leven 
toch met de zorg dat hen eenzelfde 

lot wacht. ‘Wij zijn te duur, omdat 
onze buitenlandse concurrenten blij 
zijn met een kwart van ons loon. En 
het is al zo weinig.’
‘Vanochtend bij het op slot zetten 
van VOS Logistics stonden daar wel 
driehonderd Poolse kentekens’, zegt 

chauff eur Hans Teunissen. ‘En bij 
Goes zijn onlangs 34 werknemers 
ontslagen en vervolgens Polen aan-
genomen.’ Goes Transport geeft  
daar geen commentaar op. Zelf 
vreest Teunissen zo’n situatie niet. 

We willen ook een snelle aanname van 
de Wet Aanpak Schijnconstructie.

De startmanifestatie van maandag werd alleen nog bezocht door kaderleden. Volgens de  
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 NICO SCHOONEN, CONSULTANT
www.schoonen-am.nl

In mei 2013, alweer bijna een jaar gele-
den dus, kondigde de minister van in-
frastructuur en milieu aan dat Rijks-
waterstaat (RWS) landelijk 40 ft e moet 
bezuinigen op de bediening van brug-
gen en sluizen.

Kort na het verschijnen van mijn eer-
dere column over dit onderwerp (ove-
rigens niet dankzij mijn column - dat 

zou te veel eer zijn), is in september 2013 in het Bestuurlijk 
Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en 
Transport (BO MIRT) tussen de minister en de gedeputeer-
den van provincies afgesproken dat versobering hand in 
hand zou moeten gaan met een plan voor de toekomst. 

Dat is een wijs besluit in het licht van de doelstelling dat de 
groei van het goederenvervoer door de binnenvaart moet 
worden opgevangen. Dat wijze besluit zorgt echter voor een 
enorme spagaat bij RWS. Voor een robuust en effi  ciënt ach-
terlandsysteem op lange termijn is 24/7 bediening van brug-
gen en sluizen gewenst, terwijl de opdracht van RWS op kor-
te termijn is om juist minder te gaan bedienen. Het laat zich 
raden dat het realiseren van de bezuinigingsopgave van de 
minister leidend is en dat dus daar alle aandacht van RWS 
naartoe gaat. Het toekomstplan komt derhalve niet uit de 
startblokken.

Inmiddels zijn we bijna een half jaar verder en is er nog wei-
nig voortgang geboekt door RWS. Omdat onze minister van 
infrastructuur en milieu wat krap bij kas zit, hierbij een gra-
tis advies uit de categorie ‘doorpakken’.

Grosso modo bedraagt de bezuinigingsopgave van 40 ft e 5 
miljoen euro per jaar. Hoe zinnig is deze marginale bezuini-
ging trouwens, als je bedenkt hoeveel honderden miljoenen 
het afgelopen decennium door het Rijk zijn gestoken in het 
stimuleren van goederenvervoer over water? Dan wordt een 
bezuiniging van deze omvang regelrechte kapitaalvernieti-
ging. Maar dat terzijde. In Nederland heeft  niet alleen RWS, 
maar hebben ook provincies en gemeenten brug- en sluis-
wachters in dienst. Daarnaast wordt nog op grote schaal uit-
besteed. We spreken dan al gauw, bij elkaar opgeteld, over en-
kele duizenden werknemers die vaak vlak bij elkaar in de 
buurt, maar onafh ankelijk van elkaar, hun werkzaamheden 
verrichten. 

Als RWS samen met gemeenten en provincies een arbeids-
pool opricht van waaruit bemensing van alle objecten plaats-
vindt, ongeacht van wie het object is, dan is er een enorme ef-
fi ciencyslag te maken. Waarschijnlijk bezuinig je dan met 
elkaar (veel) meer dan 5 miljoen euro. Als dat toch nog niet 
genoeg blijkt te zijn dan organiseer je een pool van vrijwilli-
gers die, als integraal onderdeel van de nieuw op te richten 
‘centrale bedieningsorganisatie bruggen en sluizen’, een sig-
nifi cante bijdrage levert aan verdere kostenbesparing. 

De businesscase klinkt als een klok, ook als onderdeel van het 
uit te werken toekomstplan voor een robuust systeem. Als 
klap op de vuurpijl wordt het organisatiemodel een icoon van 
de participatiemaatschappij, de nieuwe trend in de heden-
daagse samenleving. Minister, wat wil je nog meer?

Doorpakken
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Financieel 

directeur 

Bernard Bot 
(1966) stapt op 

bij TNT Express. 

Daarmee 

verdwijnt het laatste directielid 

uit de tijd dat TNT nog een 

post- en expresbedrijf was. Bot 

kreeg tussen september 2012 en 

juni 2013 tijdelijk de leiding over 

het Nederlandse koeriersbedrijf 

na het vertrek van de Franse 

topvrouw Christine Lombard. 

Tex Gunning nam vorig jaar zijn 

plaats in als algemeen directeur. 

TNT Express heeft nog geen 

opvolger voor Bot. Ook is nog 

onduidelijk wanneer hij precies 

afzwaait. 

Roland Kortenhorst (1958) 

wordt de nieuwe voorzitter van 

Binnenvaart Logistiek Neder-

land (BLN). Hij was al waarne-

mend voorzitter sinds het 

vertrek van Piet IJssels, die 

binnen een maand na de 

offi ciële start van BLN al 

opstapte. Kortenhorst is Tweede 

Kamerlid voor het CDA geweest 

en is voormalig ondernemer. Hij 

kreeg bekendheid als oprichter 

van de luchtvaartonderneming 

Sky-taxi.eu, die na twee jaar 

failliet ging. Hij 

wordt op 14 april 

tijdens de 

bestuursverga-

dering van BLN 

offi cieel voorge-

dragen.

Des Vertannes neemt in juni 

afscheid als vrachtbaas van de 

luchtvaartorganisatie IATA. De 

Brit heeft bijna vier jaar leiding 

gegeven aan de vrachtdivisie 

van de IATA. Hij heeft zich 

vooral ingezet om de relatie met 

de expediteurs te verbeteren. 

Vertannes (1951) gaat met 

pensioen. Zijn opvolger is nog 

niet bekend.   

Bart Beeks (44) 

is uitgeroepen 

tot ‘logistiek 

manager van het 

jaar 2013. De 

vice-president 

Operations bij Ceva Logistics, 

won de prijs onder meer met de 

ombouw van een evenemen-

tenlocatie in Venray tot mo-

derne logistieke operatie. 

Bram Roelse is 

de nieuwe 

topman bij IHC 

Merwede in 

Sliedrecht. Hij 

volgt Dirk 
Philips op, die in november 

terugtrad. De 56-jarige Roelse 

begon dertien jaar geleden bij 

IHC Systems en maakte kort 

daarna de overstap naar de 

scheepswerf in Kinderdijk.

De Duitser Dirk Reich wordt de 

nieuwe topman van Cargolux. 

Reich was ooit manager bij 

Lufthansa Cargo, maar stapte in 

1995 over naar K+N. 

PERSONALIA

Bent u iemand? www.nieuwsbladtransport.nl/service/personalia

De Boer Transport BV 
Tijnje 

Rechtbank van Leeuwarden 

Traffi x B.V.
Hilversum

Rechtbank Midden-Nederland

W. Ludema Transport
Warfstermolen

Rechtbank Noord-Nederland

D & B International 
Transport SPRL

Koekelberg

Rechtbank Brussel

X-TRA Logistics
Herentals

Rechtbank Turnhout

Transport Marcel Lambert NV
Ternat

Rechtbank Brussel

I.S.L.A. Transport SPRL
Etterbeek

Rechtbank Brussel

Gogi Transport V.O.F.
Damme

Rechtbank Brugge

FAILLISSEMENTENkom je niet rond’

‘Wij zitten in het speciale vervoer, 
daar valt het mee. Maar in het A-
naar-B-transport is het dramatisch.’
Edwin Atema ziet de verdringings-
incidenten veranderen in een trend. 
‘Het waren eerst een paar grote jon-
gens die naast de pot piesten, maar 
inmiddels kunnen de goede bedrij-
ven niet meer concurreren. Met als 
gevolg dat ook zij met buitenlandse 
chauff eurs gaan werken. Atema 
werkt voor Stichting VNB, door de 
FNV in het leven geroepen om de 
naleving van de cao’s in het beroeps-
goederenvervoer te controleren. ‘Die 
naleving is vrijwel nihil. Wat dat be-
treft  kunnen de bedrijven best een 
kruisje bij 3% zetten.’ 
De chauff eurs zijn verbaasd over de 
stukgelopen onderhandelingen. 
‘Het zou een kort rondje zijn. Het 

gaat alleen om een tussentijdse cao 
die de tijd moet overbruggen tot de 
nieuwe en modernere cao zou zijn 
opgesteld. De planning daarvoor 
was 2015’, zegt één van hen. ‘Maar 
die nieuwe cao-besprekingen staan 
tot dit is opgelost ook on hold.’

Vervolgacties
Op de startmanifestatie in Haarrijn 
staat ’s middags een truck die als po-
dium dient. Toespraken en muziek 
wisselen elkaar af. Op het zanderige 
strandje staan tafels en tenten. Langs 
de kant staat een truck. De trailer 
wordt gesierd met de slogan ‘Tegen 
verdringing, voor meer loon’ en de 
zin ‘Ik teken ervoor’ op de trailer. Er-
onder staan vele handtekeningen. 
De middag wordt afgesloten met de 
oproep om de volgende keer nog 

meer collega’s mee te nemen, want 
vervolgacties zijn vrijwel zeker. 
‘Dit is een startmanifestatie’, zegt 
Groen. Alleen kaderleden zijn vol-
gens FNV aanwezig. ‘Wij gaan ver-
der met actievoeren tot wij weer aan 
de onderhandelingstafel zitten en er 
drie procent aan de overkant ligt.’
Op de vraag of de chauff eurs zouden 
schikken voor bijvoorbeeld 1,5% 
zeggen zij allen stellig nee. ‘Voorlo-
pig ligt er nul en drie procent blijft  
onze inzet.’ Wat voor acties in het 
verschiet liggen en wanneer die 
plaatsvinden, wil Groen niet kwijt. 
Maar één ding is zeker. Vandaag was 
slechts het begin, want de chauff eurs 
zijn het zat. 

TOBIAS PIEFFERS
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  FNV zijn vervolgacties vrijwel zeker.
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4 weken voor slechts €15

www.nieuwsbladtransport.nl/probeer

Bel 010 280 10 16 
of mail customerdesk@ntpublishers.nl 

Deze rode duivel uit Japan laat er 
weinig tot geen gras over groeien
‘Gazonnetje dat kleiner is dan een 
vierkante kilometer? Dan zou ik 
maar een andere kopen, meneer.’ 

Hij trekt menig sportauto eruit bij 
het stoplicht, al is-ie daar niet voor 
bedoeld. De Honda Mean Mower 
haalde op het circuit van Taragona, 
Spanje, een topsnelheid van... 187,6 
kilometer per uur. Daarmee ver-
diende deze rode duivel een plekje in 
het Guinness Book of World Re-
cords als snelste grasmaaier ter we-
reld. De speciaal getunede zit-
maaier, uitgerust met een 1000 
cc VTR Firestorm-motor van 
109 pk en een verstevigd chas-
sis dat rust op vier fl inke ban-
den, werd bestuurd door Piers 
Ward van BBC Top Gear Maga-
zine. Wel opletten als je gas geeft , 
om de eerste grassprieten van de len-
te te kortwieken: voor je het weet 
vlieg je het tuinhek al weer uit. | PW

WERELDRECORD
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Da’s ja mooi man
De ‘mannen van stavast’ uit 
het Noorden hebben hun 
eigen monument gekregen.

Voor de liefh ebbers van de vracht-
wagen, en zeker van de oudere mo-
dellen, is er deze week een heerlijk 
nostalgiemomentje. Uitgever Knoop 
Haren presenteert namelijk in weg-
restaurant ‘In de Klaver’ in de buurt 
van Marum, het boek Onderweg van 
Wilto H. Eekhof.
De oplettende lezer denkt bij Ma-
rum, hé is dat niet in Groningen, op 
de grens met Friesland, en zo is het 
maar net. In het boek staat de ge-
schiedenis beschreven van illustere 
transportbedrijven uit het Noorden, 
met namen als Broersma, Burgler, 
Niek Dijkstra, Eitens, Gosliga, Hem-
penius, HTN, Kloezen-De Boer, Van 
der Meulen, Nijdam, NVO, Tiltrans 
en De Vries. Plus bedrijven met vaak 
een jarenlange geschiedenis die in 
de woorden van de auteur zijn ‘ge-

slachtoff erd aan de vooruitgang’, 
met namen als Dik, Flikkema, Leg-
ro, Oosterheerd, Reen. VATO en De 
Vries & Zn. (niet te verwarren met 
De Vries zonder zonen).

Kolenboer
Meerdere van de behandelde bedrij-
ven zijn dan ook van generatie op ge-
neratie overgegaan. Ooit begonnen 
als ‘beurtschipper, boderijder of ko-
lenboer, herkenbaar aan de familie-
naam op de huif of het portier’. 
‘Mannen van stavast, van hun 
woord, niet voor een kleintje ver-
vaard.’ Ondergetekende moest bij 
het lezen denken aan transporton-
derneming B. Veldman en Zn, die in 
januari failliet is gegaan na negentig 
jaar ondernemerschap. 
Het bedrijf uit ’t Zandt (Groningen) 
werd in 1924 opgericht door Bene en 
Abel Veldman. In die tijd werd er 
nog met paard en wagen gereden. 
Pas in 1928 werd de eerste vrachtwa-

gen aangeschaft . Een stuk bouw-
grond aan de Hoofdstraat in ’t Zandt 
was precies wat ze zochten en in 
1930 verrees op die plek een nieuw 
bedrijfspand. Op dezelfde plek was 
het bedrijf nog steeds gevestigd, al 
was er inmiddels ook een vestiging 
in de Eemshaven. 
De derde en vierde generatie ston-
den intussen aan het roer. Nu kun je 
ook beweren dat een crisis op zijn 
tijd best goed is voor de economie, 
en dat het totale aantal gesneuvelde 
bedrijven best meevalt, sneu blijft  
het wel, zo’n bericht.
Met de beloft e van ‘de geur van asfalt 
en dieselolie’ hoopt Eekhof deze ver-
dwenen werelden weer tot leven te 
wekken. Opgefl eurd met veel (histo-
risch) beeldmateriaal, meer dan 500 
foto’s van oude trekkers en opleg-
gers. Maar ook het moderne high-
tech spul komt voorbij. Snik.

Transportbedrijf VATO is een van de slachtoffers van de vooruitgang.

PETER WIERENGA
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QUOTE VAN DE WEEK

Koos Burgman, directeur Bovag

Aantrekkende 
economie? 
Dan draait die op 
Duitse diesel en 
Belgische benzine.
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FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

‘Er gebeurt hier niks’, rapporteerde 
onze verslaggever die maandag bij 
Utrecht de ‘aft rap’ van de acties in het 
wegvervoer bijwoonde. Zo was het 
ook. Acties zijn stomsaai. We zien 
mannen en vrouwen met vakbonds-
shirts die aan het adres van de ‘heren 
werkgevers’ leuzen roepen waaruit een 
bijna bijbelse woede moet spreken. 
Soms wordt er een zogeheten poortac-

tie gehouden. Dit op bij voorkeur winderige bedrijfsterreinen 
met een dreigende lucht erboven. Nu en dan gaat een bedrijf 
even ‘plat’ in een estafettestaking.

Inmiddels wordt er door diezelfde heren werkgevers al lang 
weer gesproken met het vakbondskader. Dat zien wij niet en 
dat horen wij niet, want het gebeurt in het diepste geheim. 
Rek het niet te lang jongens, zegt dan bijvoorbeeld de hoofd-
onderhandelaar van het patronaat. In wezen zijn we het al 
eens over die anderhalf procent gemiddeld. We begrijpen best 
dat jullie nog even de spierballen willen laten rollen, maar doe 
dat volgende week alsjeblieft  weer in de fi tness.

We kunnen ook, repliceert een meedenkend kaderlid, een 
minimum-cao afspreken. Bij bedrijven die het echt niet kun-
nen trekken, de crepeergevallen, matigen we onze eis tot bij-
voorbeeld één procent. Wij hebben ook geen zin in al die re-
organisatieplannen en doorstarts. Maar er zijn bij jullie ook 
nu weer genoeg bedrijven die laten doorschijnen dat ze echt 
wel wat loonruimte hebben om goeie mensen wat aan te bie-
den. Die kunnen dan boven dat ene procentje uitgaan.

Hou het, klinkt het aan de andere kant van de lijn, bij de cre-
peergevallen op nul procent, dan kunnen wij ook ergens mee 
aankomen bij onze achterban. Uitsmijtertje halen om het al-
lemaal op papier te zetten?

Waarna de onderhandelaars van beide partijen zich naar 
grand café De Wakende Haan in Nergenshuizen begeven om, 
in volstrekte anonimiteit, de nieuwe cao met verwijzing naar 
de oude op een half A4’tje in elkaar te schroeven. Biertje erbij 
en het werd nog heel gezellig.

Als u dit stukje leest, kan dat allemaal al gebeurd zijn. Gokje: 
volgende week is er ineens een principeakkoord dat als een 
verschrikt konijn uit een hoge hoed wordt getoverd. Zulks 
met de woorden: simsalabim, dat moet het dan maar worden.

Simsalabim


