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De Vereniging van Verkeersvlie-
gers (VNV) wijst het voorgeno-
men plan van de KLM af om de 
vloot van Martinair in te krim-
pen naar slechts drie B747-
vrachtvliegtuigen.

Volgens voorzitter Steven Verhagen van de 
VNV is er door de vrachtdirectie van de 
KLM in de gesprekken met de bonden 
geen goede fi nanciële onderbouwing gege-
ven voor de kaalslag aan vrachtcapaciteit. 
‘De reductie van negen naar drie B747-
400F’s plus een reservevliegtuig is niet ge-
loofwaardig. We hebben in dat krimpsce-
nario al een groot aantal gaten geschoten. 
Het is een kansloos verhaal. Als wij daar-
mee instemmen, staan we over twee jaar 
weer op de stoep bij de KLM om de rest af 
te stoten’, aldus Verhagen.
De VNV heeft  al eerder vraagtekens gezet 
achter allerlei berekeningen die KLM heeft  
losgelaten op de verliesgevende vloot van 

Volgens Verhagen dient de KLM de twee 
B747-400BCF’s die al meer dan een jaar 
werkeloos op een luchthaven in Spanje 
staan geparkeerd, te reactiveren. ‘De huur-
kosten van deze twee B747-400BCF’s be-
taalt KLM toch al. Dan kun je er ook net 
zo goed mee gaan vliegen. Samen met de 
drie B747-400F’s en het reserve-vliegtuig 
beschik je dan weer over een geloofwaar-
dige schaalgrootte in de luchtvracht-
markt’, aldus Verhagen. Hij wijst er verder 
op dat KLM Cargo zich meer ‘assertief ’ 
moet opstellen in de vrachtmarkt. ‘Een 
passieve houding kan KLM zich bij de 
vrachtverkoop niet meer permitteren. De 
lading komt niet vanzelf op je af. Daar 
moet je wel wat voor doen.’
Eerder kwam ook de ondernemingsraad 
van Martinair al met een alternatief plan 
gebaseerd op de aanschaf van nieuwe 
B777F’s. KLM Cargo heeft  dat plan al af-
geschoten als ‘te duur’. 

Martinair Cargo. De vakbond speelt dan 
ook met de gedachte om een ‘forensisch 
accountant’ de boeken van KLM nader te 
laten onderzoeken. ‘We hebben geen goed 
gevoel bij het cijferwerk van de KLM. We 
willen wel eens precies weten waar dat ver-
lies bij Martinair aan toe te schrijven is.’
De VNV wil tevens ‘zeer binnenkort’ een 
alternatief reddingsplan aan de directie 
van KLM Cargo presenteren dat ‘veel 
minder schadelijk’ is voor de vrachtpositie 
van KLM en de werkgelegenheid bij Mar-
tinair. ‘Bovendien biedt ons plan veel meer 
kansen om met vrachtvliegtuigen winst-
gevend te zijn’, zegt Verhagen.
Uitgangspunt bij dit nieuwe plan is een 
verbreding van de bestaande vrachtvloot 
van B747-400F’s naar zes stuks en een 
meer geleidelijke afb ouw van de vijf 
MD11F’s bij Martinair. ‘Door abrupt in 
2016 in de vrachtvloot te snijden, maak je 
meer kapot dan goed is voor het markt-
aandeel van KLM en Martinair op Schip-
hol’, aldus de voorzitter van de VNV.
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 ONACCEPTABEL   VNV komt met alternatief reddingsplan voor vrachtvervoerder  

Piloten schieten plan 
sanering Martinair af

JOHN VERSLEIJEN

BINNENVAART
Over de binnenwate-
ren in Duitsland zijn in 
de eerste helft van dit 
jaar 7,3% meer 
containers vervoerd 
dan in dezelfde periode 
vorig jaar. Het ging om 
1,2 miljoen teu aan 
containers. Dat blijkt uit cijfers van Destatis, het Duitse 
bureau voor de statistiek. Het totale goederenvervoer 
per binnenschip in Duitsland steeg met 1,1% tot 112,8 
miljoen ton. Krachtige groei was er in het vervoer in 
Duitsland en in de Duitse export per binnenschip, 
terwijl het transitovervoer juist iets daalde.

Meer containers over Duits water

LUCHTVRACHT
Luchtvaartmaatschappij Singapore Airlines onderzoekt 
de dood van 174 schapen aan boord van een vracht-
vliegtuig. De dieren werden van Australië naar de 
Aziatische stadstaat gevlogen voor een religieus feest, 
waar ook geiten, koeien en kamelen geslacht zouden 
worden. De dieren stierven mogelijk door een 
probleem met de ventilatie. Experts sluiten uit dat de 
dieren omkwamen door een ziekte. Daarvoor was de 
vluchttijd te kort. Bovendien waren de circa 2.000 
andere dieren aan boord van het toestel wel gezond. 
Volgens de Islamitische Religieuze Raad van Singapore 
is het de eerste keer dat zoveel schapen sterven tijdens 
een vlucht.

Onderzoek naar schapensterfte 

servicepunten 
heeft DHL nu. 
In Ridderkerk 
ging deze 
week het 

nieuwste open, in een vestiging van supermarkt Coop. 
Tevens was dit het startsein voor het gebruik van de 
nieuwe naam voor de servicepunten. Voortaan heten 
die DHL Parcelshop. Deze naam wordt ook internatio-
naal gehanteerd. In een DHL Parcelshop kunnen 
klanten hun pakje ophalen of verzenden. Daaronder 
ook retourzendingen voor online winkels. Vaak is zo’n 
shop een uitkomst voor wie overdag niet thuis is. 

1000

SERVICE DHL

WEGVERVOER
De Organisation des Transporteurs Routiers Européens 
(OTRE) gaat haar leden oproepen tot acties als de 
Franse regering niet binnen een week besluit af te zien 
van de invoering van kilometerheffi ng voor vracht-
verkeer over de weg. De acties kunnen op 17 oktober 
beginnen. Ségolène Royal, de Franse milieuminister die 
ook transport in haar portefeuille heeft, heeft de OTRE 

gemaand tot kalmte. 
Ze wijst erop dat de tol 
beperkt blijft tot 4000 
kilometer van het 
wegennet. Overigens 
is de invoering ervan 
opnieuw uitgesteld.

Franse acties tegen tol op komst
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De Nederlandse 
havens
Adverteren? Bel: 010 280 10 25.

Reageer ook! www.nieuwsbladtransport.nl/poll

     POLL     

 NIEUWE POLL: De proef met onbemande trucks is wel/niet een goed idee

Onzin, de economie gaat ook weer groeien 

Inderdaad, waar zijn ze mee bezig! 

De kleintjes gaan eraan, de groten zullen overleven  

Anders

16 %

22 %

57 %

5 %

De lijnvaart gaat ten onder aan 
overcapaciteit 

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 383 mensen op de stelling van 30 SEPTEMBER

Jacques Heeremans (59), 
eigenaar van luchtvrachtbedrijf 
IAS op Schiphol, is recent 
gekozen tot de nieuwe voorzitter 
van de Nederlandse luchtvracht-
koepel ACN. ‘Stilstand is 
achteruitgang’, waarschuwt het 
nieuwe boegbeeld van de 
luchtvrachtsector.

In tegenstelling tot de laatste 
voorgangers geniet u nog niet van 
een welverdiend pensioen. Valt 
het voorzitterschap nog wel te 
combineren met een drukke baan 
als luchtvrachtondernemer?
Het bestuur zocht juist weer een 
voorzitter die nog volop met z’n 
enkels in de klei staat en weet wat 
er leeft  in de branche. Daarnaast 
heb ik als voorwaarde gesteld bij 
het aanvaarden van deze mooie 
post dat ik het alleen doe samen 
met Ivo Aris (red: directeur Euro-
pa C.H. Robinson) als vicevoorzit-
ter. Die combi was voor mij wel een 
must. Niemand zit te wachten op 
een voorzitter die er maar deels is. 
Daarnaast weet je met z’n tweeën 
meer dan alleen. Voor mij was die 
samenwerking met Ivo Aris als 
sparringpartner ook van groot be-
lang omdat hij als expediteur de 
grootste bloedgroep binnen ACN 
vertegenwoordigt en precies weet 
wat er daar leeft . Daarnaast  zal het 
voor mij wel iets minder golf wor-
den. (lacht).

De meeste voorgangers waren ook 
expediteurs. U bent de eerste 
vertegenwoordiger uit de hoek 
van de luchtvaartmaatschappij-
en. Gaan we daardoor ook een 
andere invulling van het voorzit-
terschap zien?
Als vertegenwoordiger van de sec-
torraad airlines zoek ik vooral de 
dialoog op. ACN telt vijf bloed-
groepen: airlines, truckers, afh an-
delaars, expediteurs en de zogehe-
ten zakelijke dienstverleners. 
Natuurlijk is er onderling concur-
rentie tussen de groepen en is het 
soms moeilijk om met elkaar over 
bepaalde onderwerpen te praten, 
maar dat mag geen excuus zijn om 

niets te doen. ACN is uniek in de 
luchtvrachtwereld. We kunnen het 
ons als bedrijfstak niet veroorloven 
achterover te leunen en niets te 
doen. Stilstand is in onze wereld 
achteruitgang. Ik wil via dialoog de 
gemene delers tussen de verschil-
lende bloedgroepen in kaart bren-
gen. Dan worden ook de gezamen-
lijke voordelen zichtbaar. Het is zo 
makkelijk om niets te doen. Daar-
om zeg ik: concentreer je op de 
dingen die wel kunnen.

De nieuwe topman van Luft hansa 
Cargo noemt ACN als vrachtplat-
form een voorbeeld voor Frank-
furt Airport.
Dat zie ik als een compliment. Het 
laat ook zien dat wij hier op Schip-
hol het bestaan van ACN en de 
voordelen die het biedt als iets van-
zelfsprekends zijn gaan beschou-
wen. Ik denk dan ook dat onze le-
den weer eens helder voor ogen 
moeten krijgen waarom ze lid zijn 
geworden van deze prachtige be-
langenorganisatie. Daarnaast zou 
ik het ook leuk vinden als ons pol-
dermodel ook in andere Europese 
landen wortel schiet. Dat landen 
als Engeland, Duitsland en Frank-
rijk gaan inzien dat je niet tegen-
over elkaar moet staan maar naast 
elkaar. Dan bereik je veel meer.

Maar daarmee versterk je toch de 
concurrentiepositie van de 
rivalen van Schiphol?
Schiphol is onderdeel van de Euro-

pese luchtvrachtmarkt. Een groot 
deel van de vracht die wij hier ex-
porteren of importeren komt niet 
uit Nederland of heeft  een buiten-
landse eindbestemming. Als ACN 
hoeven wij ook niet bang te zijn dat 
andere luchthavens ons concept 
overnemen, want daarvan kunnen 
we alleen maar profi teren. Als 
klein landje zijn wij bijvoorbeeld 
heel blij met Frankrijk, het Roerge-
bied en Engeland als achterland. 
Angst voor je marktpositie zie ik 
als een zwaktebod. Laat het maar 
komen, dan groeit de totale lucht-
vrachtmarkt voor ons alleen maar. 

De afb ouw van de vrachtvloot 
van Martinair is wel een zorg 
voor de positie van Schiphol?
Het is natuurlijk niet goed dat de 
homecarrier inkrimpt. Ik geloof 
echter ook dat meer belly-capaci-
teit een groot deel zal opvangen 
van het verlies naast een kleine 
vrachtvloot. KLM blijft  dan ook 
een grote speler op vrachtgebied. 
Politiek opent het wel een discussie 
in Den Haag. Het zou bijvoorbeeld 
zonde zijn gezien de status van 
Schiphol als mainport om niet te 
luisteren naar de wensen van ande-
re carriers voor meer vrachtrech-
ten op onze luchthaven. We zullen 
dan ook de deur iets meer moeten 
openzetten voor de buitenlandse 
carriers, want ergens moet dat ver-
lies worden opgevangen aan 
freighter-capaciteit. Dat is ook in 
het belang van de KLM. Want 
meer vracht trekt weer andere la-
dingstromen aan. Daar profi teert 
iedereen van ook de KLM.

Hoe staat het met de digitale 
vrachtbrief ?
Wereldwijd halen wij eind dit jaar 
de 22% bij de uitgaande zendingen. 
Als Schiphol zijn we in Europa 
marktleider bij het papierloos ma-
ken van de luchtvrachtketen. Met 
het nieuwe e-link behouden wij die 
voorsprong. We zitten nu op 30% 
en mikken voor 2015 op 50%. We 
zijn dus op de goede weg.

JACQUES HEEREMANS, VOORZITTER ACN SCHIPHOL 

‘Angst voor je marktpositie 

is een zwaktebod’

JOHN VERSLEIJEN

C
O

M
M

E
N

T
A

A
R

FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Er wordt veel uitgesteld in de krant die 
voor u ligt. De Duitse bestuursrechter 
heeft  zijn oordeel opgeschort over de 
uitdieping van de Elbe en daarmee de 
start van dit project opnieuw ver-
traagd. De Franse regering heeft  an-
dermaal de invoering van de kilome-
terheffi  ng voor het vrachtverkeer 
uitgesteld. Er zijn nog te veel techni-
sche en juridische details die moeten 

worden uitgewerkt voordat deze ‘péage de transit poids 
lourds’ van kracht kan worden.

In Nederland wordt ook veel uitgesteld. Het openingsfeestje 
van de APM-terminal op de Tweede Maasvlakte stond voor 
dit jaar op de agenda, maar dat wordt pas volgend jaar. Uit-
gesteld wordt verder – zie elders in deze krant – de defi nitie-
ve invoering van AGS2, het nieuwe elektronische douane-
aangift esysteem voor de invoer. Dat nieuwe systeem, de 
opvolger van Sagitta, vertoont nog teveel kuren om alle aan-
gevers er verplicht mee te laten werken. Daarom blijft  Sagitta 
nog een tijdje meedraaien en wordt dat oude systeem niet, zo-
als eerder het plan was, deze maand afgesloten.

Het nieuwe AGS is een prachtsysteem, maar het werkt nog 
steeds niet feilloos, zeggen gebruikers ervan. Het zou onder-
hand toch wel eens tijd worden. In heel wat fasen van de in-
voering ervan was sprake van vertragingen. Zo moest de 
Douane precies twee jaar geleden laten weten dat de imple-
mentatie, die op de rol stond voor februari 2013, moest wor-
den uitgesteld. Tests met het systeem wezen uit dat het nog 
niet stabiel genoeg was.

Uiteindelijk werd in oktober vorig jaar begonnen met het in-
dienen van invoeraangift en in AGS2. Er kwam een pre-fase 
waarin maximaal vijft ig aangevers met het nieuwe systeem 
zouden leren werken. Het handjevol pioniers van het eerste 
uur moest al vrij spoedig vaststellen dat snelle invoering een 
reusachtige klus zou worden. Het ‘ambitieniveau’ bij de Dou-
ane was te hoog. Het bedrijfsleven zag huizenhoog op tegen 
het tempo waarin alle 825 aangevers die van het systeem ge-
bruik zouden gaan maken voor ASG2 klaargestoomd zouden 
moeten worden.

Daarop werd nog enkele keren tot nieuw uitstel besloten, om  
bedrijven de kans te geven met het systeem om te gaan en om 
kinderziekten in dat systeem, die zich nog met regelmaat 
voordeden, weg te nemen. Eigenlijk had AGS2 aan het eind 
van de eerste helft  van dit jaar al helemaal moeten draaien. 
Zover zijn we echter nog steeds niet, want onlangs heeft  de 
Douane dus tot nieuw uitstel van het verplichte gebruik van 
AGS2 besloten.

De invoering van nieuwe computerprogrammatuur schijnt 
nooit helemaal zonder zulke aanloopmoeilijkheden te kun-
nen verlopen. Overal waar met computers wordt gewerkt, 
hoor je dezelfde klacht. Er is altijd wat mee aan de hand en 
als het dan eenmaal goed werkt, gaan de techneuten er weer 
iets aan veranderen. Soft waredeskundigen zijn misschien 
goeie vaklui, maar armzalige planners.

Dat de Douane Sagitta nog even niet afdankt, na een kwart-
eeuw trouwe dienst als eerste Nederlandse elektronische 
douanesysteem, is verstandig. Zolang niet vlotjes met AGS 
aangift e kan worden gedaan moet je dit wel soepel draaiende 
alternatief in de lucht houden. Het is te hopen dat de Douane 
leert van de moeizame invoering van AGS2. De volgende klus 
komt er immers alweer aan: AGS3 voor de uitvoer.

Armzalige planners
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Schoenmakers weer 
strateeg Havenbedrijf

ROTTERDAM

Hamburg baalt van 
uitstel uitdieping Elbe

kort directeur European & Interna-
tional Aff airs, ofwel de hoogste lob-
byist van het Havenbedrijf in Brus-
sel. Hij was tussen 2008 en 2012 ook 
voorzitter van European Sea Ports 
Organisation (Espo), de belangen-
verenging van de Europese zeeha-
venbeheerders. 

External Affairs
Het behartigen van de Europese be-
langen wordt onderdeel van de nieu-
we afdeling External Aff airs onder 
leiding van Jacco van der Tak. Die 
gaat de belangen van de Rotterdam-
se haven behartigen op lokaal, nati-
onaal en internationaal niveau. 
Daarbinnen komt de Europese be-
langenbehartiging in handen van 
Caroline Nagtegaal-van Doorn. | RM

Victor Schoenmakers is benoemd 
tot directeur Corporate Strategy 
van Havenbedrijf Rotterdam. Hij 
volgt Henk de Bruijn op. 

Met deze benoeming is Schoenma-
kers terug op zijn oude post. Ook on-
der de vroegere havendirecteur Wil-
lem Scholten bekleedde hij deze 
functie. Samen met partners in en 
om de haven ontwikkelt deze afde-
ling de langetermijnstrategie voor 
de haven van Rotterdam. Schoen-
makers rapporteert rechtstreeks aan 
president-directeur Allard Caste-
lein. 
Schoenmakers is van oorsprong pla-
noloog en werkt sinds 1993 voor het 
Havenbedrijf, aanvankelijk als di-
rectiesecretaris. Hij was tot voor 

generaal bij het Hof zijn oordeel vel-
len over de verenigbaarheid van het 
Weser-project met de Europese wet-
geving.
Het bedrijfsleven en de stad Ham-
burg hebben teleurgesteld gerea-
geerd op het nieuwe uitstel van de 
Elbe-verdieping. Over het project, 
nodig om schepen tot 13,50 meter 
ongeacht het getij naar de haven van 
Hamburg te laten varen, wordt al 
twaalf jaar gepraat. Het Deutsche 
Verkehrsforum (DVF) noemt het 
Europese natuurbeschermingsrecht 
‘kennelijk zo gecompliceerd’, dat 
zelfs daarin gespecialiseerde experts 
er niet meer uitkomen. De burge-
meester van Hamburg, Olaf Scholz,  
blijft  hoopvol dat er uiteindelijk een 
‘goed besluit’ uitrolt. | FOLKERT NICOLAI

De uitdieping van de Elbe bij Ham-
burg loopt opnieuw vertraging op. 
De Duitse bestuursrechter wil eerst 
het oordeel van het Europees Hof 
van Justitie afwachten.

De bestuursrechter, het ‘Bundesver-
waltungsgericht’ in Leipzig, behan-
delt een zaak die door de milieube-
weging tegen het uitbaggeren van de 
Elbe is aangespannen. Eerder vroeg 
deze rechter het Europees Hof om 
een oordeel in een soortgelijke kwes-
tie, de uitdieping van de Weser bij 
Bremerhaven. De uitspraak van het 
Hof wordt in het voorjaar van vol-
gend jaar verwacht.
Het Hof toetst de Weser-uitdieping 
aan de Europese kaderrichtlijn Wa-
ter. Binnenkort al zal de advocaat-

BUNDESVERWALTUNGSGERICHT

Hapag schrapt 
congestietoeslag

ING: export groeit 
al vijf jaar op rij 

FNV waarschuwt voor 
gevaarlijke containers 

Correctie
Oenema Transport

SCHEEPVAART
Hapag-Lloyd heeft de congestie-
toeslag voor vervoer van en naar 
Rotterdam met onmiddellijke in-
gang opgeschort. De rederij be-
houdt zich het recht voor die weer 
toe te passen als de situatie daar-
toe aanleiding geeft. De Duitse 

rederij, lid van de G6-alliantie, 
voerde de toeslag in augustus in 
en bracht bovendien heffi ngen in 
rekening voor aan- en afvoer per 
binnenschip en feeder, die op hun 
beurt ook toeslagen hieven. 

DE MARKT
Al vijf jaar op rij draagt internatio-
nale handel positief bij aan de 
economische groei in Nederland. 
Ook dit jaar zorgt de groei van de 
export voor de belangrijkste bij-
drage aan de verwachte economi-
sche groei. Het exportvolume 

groeit volgens ING naar verwach-
ting met 2,5 à 3%. In euro’s geme-
ten groeit de export vooralsnog 
niet. De groei komt voor een be-
langrijk deel van producten uit de 
maakindustrie, zoals machines.

WEGVERVOER
Vakbond FNV heeft dinsdag actie 
gevoerd op de Maasvlakte in Rot-
terdam om de ‘gevaren en tekort-
komingen’ van containervervoer 
onder de aandacht te brengen. 
Volgens de bond komt het te vaak 
voor dat er containers worden 
vervoerd met giftige gassen, ont-
vlambare en te zware ladingen. 
‘Wereldwijd zijn vele collega’s ge-
dood of verminkt door containers, 
waaraan – altijd achteraf – van 
alles bleek te mankeren.’

WEGVERVOER
Bij het artikel ‘Doek valt voor Oe-
nema’, op pagina 3 van Nieuws-
blad Transport editie 40, is abusie-
velijk de verkeerde foto geplaatst. 
Het stuk gaat namelijk over het 
faillissement van Oenema Trans-
port uit Heerenveen, terwijl de in 
de krant afgebeelde foto van 

Oenema Transport uit Oosterwol-
de is, een bedrijf dat al 82 jaar 

bestaat en niet failliet is. Onze 

excuses!

KORTOpnieuw vertraging AGS2
 DOUANE   Aangiftesysteem voor invoerzendingen werkt nog niet goed en snel genoeg

De douane heeft  het ver-
plichte gebruik van het 
nieuwe aangift esysteem 
voor importzendingen, 
AGS2, opnieuw uitgesteld.

De dienst meldt op zijn website dat 
het nieuwe systeem kampt met ‘een 
performance-probleem, waardoor 
er hinderlijke vertragingen optre-
den’. Het systeem zelf is al ongeveer 
een jaar geleden ingevoerd en de 
grote meerderheid van de ongeveer 
800 expediteurs en importeurs is al 
aangesloten. De douane wilde het 
gebruik van AGS2 aanvankelijk per 
mei dit jaar verplicht stellen, maar 
dat bleek door tal van aanlooppro-
blemen onhaalbaar.
De laatste planning was om het oude 
systeem, Sagitta Invoer, begin deze 
maand af te sluiten, maar dat blijkt 
opnieuw niet haalbaar. Expediteurs 
en verladers die last hebben van de 
vertragingen, kunnen gewoon te-
rugvallen op Sagitta en doen dat ook 
massaal. Hoe lang de douane de 
twee systemen nu nog naast elkaar 
wil laten bestaan, is onduidelijk. 
Expediteursvereniging Fenex meldt 
dat het systeem regelmatig uitvalt en 
dat er sprake is van (grote) vertra-
gingen. Woordvoerder Marty van 
Pelt noemt de huidige situatie ‘hin-
derlijk’, maar is wel positief over 
AGS2 zelf. ‘Het is een veel beter sys-
teem, maar het kost gewoon tijd 
voor het feilloos werkt’. Hij kan niet 
zeggen hoe lang het gaat duren voor 
de problemen zijn opgelost. 

Vreemde tekens
Fenex waarschuwt zijn leden wel 
voor soft wareleveranciers die ten 
onrechte stellen dat bedrijven deze 
maand niet kunnen gaan werken 
met AGS Invoer: ‘Dat is onjuist.’ 
Datzelfde geldt voor de bewering 
van sommige soft wareleveranciers 
dat Sagitta en AGS2 niet meer naast 
elkaar gebruikt kunnen worden: ‘Er 
is juist afgesproken dat dat wel kan, 
om operationele problemen en logis-

tieke vertragingen te voorkomen.’
Vorige maand is nog een nieuwe, op 
veertien punten aangepaste, versie 
van AGS2 in gebruik genomen. 
Daarmee werden volgens de Douane 
onder meer problemen opgelost met 
vreemde tekens in adresgegevens en 
voor de situatie dat er verschillende 

artikelen in één verpakkingseen-
heid, zoals een doos, zitten. Ondui-
delijk is of de introductie van de 
nieuwe versie de vertraging heeft  
veroorzaakt. Wel berekende de dou-
ane tot de invoering van deze versie 
in sommige gevallen onjuiste bedra-

gen voor de omzetbelasting. Die 
worden naar verwachting deze 
maand verrekend. Volgens Fenex 
heeft  de douane toegezegd dat de 
rechten aan de juiste partij worden 
terugbetaald of belast. 
Volgens de oorspronkelijke plan-
ning had de overgang van Sagitta 

naar AGS2 vorig jaar al afgerond 
moeten zijn. Voor dit jaar stond de 
oplevering en ingebruikneming van 
AGS3 op het programma, het aan-
gift esysteem voor exportzendingen. 
In 2016 tenslotte zou AGS4 inge-
voerd moeten worden. Dat heeft  on-

der meer betrekking op de zogehe-
ten Geautomatiseerde Periodieke 
Aangift e.

25 jaar oud
Volgens de douane is de invoering 
van AGS nodig omdat het huidige 
Sagitta-systeem na 25 jaar aan ver-
vanging toe is. Bovendien is er met 
de ontwikkeling van AGS rekening 
gehouden met de komst van het ge-
moderniseerde Communautair 
Douanewetboek (UCC) van de Eu-
ropese Unie en het zogenoemde Da-
tamodel van de Wereld Douane Or-
ganisatie. Dat wordt onder meer 
gebruikt voor internationale gege-
vensuitwisseling tussen bedrijfsle-
ven en overheid en tussen overheden 
onderling.
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‘Het is een veel beter systeem, maar het 
kost gewoon tijd voor het feilloos werkt.’

ROB MACKOR



Wanneer begint het weekend voor u?

Het weekend-abonnement van NT breidt uw huidige abonnement 

uit met een exemplaar op uw huisadres. Dan kunt u de krant rustig 

op zaterdagochtend lezen. In alle rust, met een kopje koffi e en een 

goed ontbijt. Zo begint het weekend pas écht.

www.nieuwsbladtransport.nl/weekend
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TE KOOP GEVRAAGD: 
Transportonderneming

Als logistiek dienstverlener zijn wij op zoek naar een transport-
onderneming ter overname met als doel het verstevigen van 
de marktpositie, het uitbreiden van het dienstenpakket en het 
waarborgen van de kwaliteit van de huidige dienstverlening.
Betreffende onderneming dient gespecialiseerd te zijn in onge-
conditioneerd transport binnen de Benelux & Duitsland en de 
beschikking te hebben over circa 10 tot 30 trekkende eenheden. 
Daarnaast dient de organisatie hoofdzakelijk te beschikken over 
Nederlandstalige chauffeurs, een klantenbestand bestaande uit 
voornamelijk directe verladers of producenten en gevestigd te 
zijn beneden de denkbeeldige lijn Den Haag – Arnhem. 
Naast positief renderende ondernemingen komen ook licht 
verlieslatende ondernemingen in aanmerking.
De overnemende partij beschikt over een gedegen, integer en 
modern management dat zijn medewerkers centraal stelt. 

Heeft u interesse? Neemt u dan contact op via:
informatie@ntpublishers.nl o.v.v. briefnummer 229. 

De Noordhollandse wegvervoer-
der AB Texel sjoemelt ongestraft  
met de rij- en rusttijden, meldt De 
Volkskrant. 

Dat kan omdat de transporteur re-
cent een zogeheten handhavings-
convenant heeft  ondertekend met de 
Inspectie Leefomgeving en Trans-
port (ILT), waardoor het bedrijf in 
ruil voor het strikt naleven van be-
paalde regels niet wordt gecontro-
leerd. In de praktijk lapt de vervoer-
der die regels aan de laars, blijkt uit 
een onderzoek van de krant. Zo to-
nen documenten aan hoe de chauf-
feurs van het Texelse transportbe-
drijf via hun boordcomputers de 
instructies krijgen om na het lossen 
bij een landbouwbedrijf in de Noord-
oostpolder over te stappen op een 
andere truck. In deze vrachtwagen 

zit geen tachograaf, zodat de chauf-
feur kan doorwerken, terwijl hij ei-
genlijk volgens de regels een half uur 
pauze had moeten nemen. 
Vrees voor controles en een boete 
hoeft  de chauff eur niet te hebben, 
want AB Texel is een van de dertig 
transporteurs in Nederland die een 
convenant op zak hebben van de ILT 
om niet te worden gecontroleerd. 
Dit goedkeuringsstempel blijkt uit-
eindelijk een vrijbrief om de wet te 
overtreden, aldus de krant. Zeker 
twee andere vervoerders hanteren 
dezelfde werkwijze, aldus FNV 
Bondgenoten. Behalve overtredin-
gen van de rij- en rusttijden wordt er 
gefraudeerd met vrachtbrieven om 
internationale ritten goedkoper te 
maken, zegt de bond. De leiding van 
AB Texel zegt in een reactie niets te 
weten van de overtredingen. | JV

‘AB Texel overtreedt wet 
ondanks afspraken ILT’ 

WEGVERVOER 

Diego Aponte volgt 
vader op als MSC-baas

Unifeeder: meer Noord-
Europese diensten 

Snel proef met 
onbemande truck

België: meer
trekkers verkocht

PERSONALIA

Diego Aponte wordt de nieuwe 
CEO van MSC. Hij is zoon van 
Gianluigi Aponte, oprichter en 
huidig topman van de Zwitserse 
rederij. Vader en zoon hebben sa-
men de onderhandelingen ge-
daan met Maersk Line die leidden 

tot de vorming van de 2M-allian-
tie. ‘Het is belangrijk dat we voor-
uit blijven kijken en het bedrijf 
voorbereiden op de toekomst’, 
laat vader Aponte weten. Gianlui-
gi Aponte begon de rederij in 
1970.

SHORTSEA

Unifeeder gaat zijn Noord-Euro-
pees netwerk uitbreiden. De 
shortsea-rederij wil de netwerken 
tussen Scandinavië en de Balti-
sche Staten, Finland en Rusland 
beter op elkaar aan laten sluiten. 
Vanaf deze maand komen er twee 

wekelijkse rechtstreekse afvaar-
ten tussen Rotterdam en Sint-Pe-
tersburg. Daarnaast introduceert 
Unifeeder vijf afvaarten tussen 
Hamburg en Sint-Petersburg, 
waarvan vier rechtstreeks.

WEGVERVOER

Een consortium onder leiding van 
TNO wil binnen een jaar een prak-
tijkproef met onbemande vracht-
wagens op Nederlandse wegen. 
Onder meer Havenbedrijf Rotter-
dam, trackfabrikant DAF en bran-
chevereniging TLN maken deel uit 
van dat consortium. Het idee is 
om koppeltjes van twee vracht-
wagens de weg op te sturen, 
waarvan de voorste door een 
chauffeur wordt bestuurd en de 
tweede automatisch volgt.

WEGVERVOER

De registratie van nieuwe trekkers 
voor zware vrachtautocombina-
ties in België is in de laatste twaalf 
maanden met 12,27% gestegen. In 
september werden zelfs 20,88% 
meer nieuwe trekkers verkocht 
voor combinaties zwaarder dan 
zestien ton in vergelijking met 
een jaar eerder, blijkt uit cijfers 
van de Febiac, de Belgische ‘RAI’. 
Er kwamen dit jaar 3.230 trekken-
de eenheden nieuw op de weg.

KORTWeer uitstel van Franse tol
 PÉAGE DE TRANSIT   Invoering kilometerheffi ng pas ‘in eerste maanden van 2015’

Transportstaatssecretaris Validies, hier met minister Taubira van justitie, heeft meer tijd nodig voor invoering van de tol.

Voor de zoveelste keer is de 
invoering van de kilometer-
heffi  ng voor vrachtverkeer 
in Frankrijk uitgesteld. 
Parijs heeft  meer tijd nodig 
om de zaak goed voor te 
bereiden.

Transportstaatssecretaris Alain Vi-
dalies heeft  laten weten dat de kilo-
meterheffi  ng voor transitoverkeer 
op een aantal grote doorgaande we-
gen in Frankrijk niet op 1 januari ko-
mend jaar wordt ingevoerd. De in-
voering moet worden uitgesteld om 
een aantal technische en juridische 
details uit te werken. Vidalies ver-
wacht nu dat ergens in de eerste 
maanden van het nieuwe jaar tot in-
voering kan worden overgegaan.
Dat zou betekenen dat de Franse 
staat zowat twee jaar tolinkomsten is 
misgelopen. De tol is de laatste jaren 
heel wat keren uitgesteld en heeft  
ook een reeks aanpassingen onder-
gaan, die op zich ook al een verla-
ging van de tolopbrengst met zich 
meebrengen.

Consortium
Aanvankelijk zou de oorspronkelij-
ke versie van de kilometerheffi  ng, de 
‘écotaxe poids lourds’, in april 2013 
in de Elzas bij wijze van proef wor-
den ingevoerd. Er werd een consor-
tium aangewezen, Ecomouv’ gehe-
ten, om het systeem te installeren en 
de tol te innen. De tol, voor vracht-
auto’s van 3,5 ton en meer, zou gehe-
ven worden op alle Franse staats-
snelwegen en een aantal grote 
doorgaande wegen. De proef in de 
Elzas werd al spoedig geschrapt we-
gens fel protest in die regio.
In februari 2013 werd een eerste uit-
stel van de landelijke invoering aan-
gekondigd. Die werd verdaagd van 
juli naar oktober. Dit uitstel was no-
dig omdat Ecomouv’ een aantal 
technische zaken nog niet op orde 

opstand, met name in Bretagne, 
waar bedrijven die voornamelijk in 
het lokale verkeer actief zijn, er zich 
tegen verzetten dat ook zij voortaan 
tol zouden moeten betalen.

De toenmalige regering besloot 
daarop tot een fors uitstel, tot begin 
2015, om een nieuwe tolregeling te 
ontwerpen die de bezwaren van de 
tegenstanders zou wegnemen. De 
nieuwe regering, onder premier Ma-
nuel Valls, nam de geplande tol niet 

had. In juli zou er eerst een proef van 
drie maanden van start gaan, waar-
bij het systeem zou worden getest 
zonder feitelijk tol te innen.
In september 2013 bleken de techni-

sche problemen nog van dien aard 
dat tot verder uitstel, tot aanvang 
2014, werd besloten. Ecomouv’ be-
zwoer dat tegen begin 2014 alle knel-
punten wel zouden zijn weggeno-
men. Daarna, tegen het eind van het 
jaar, kwam het tot een soort volks-

over, maar besloot in juni dit jaar al-
leen tol te gaan heff en op doorgaan-
de routes waarop releatief veel (bui-
tenlands) verkeer lange afstanden 
door Frankrijk afl egt. De heffi  ng zou 
1 januari volgend jaar worden inge-
voerd, maar is dus nu wegens nieuwe 
complicaties andermaal met ten-
minste enkele maanden uitgesteld.
Het nieuwe uitstel is onder meer no-
dig om wetgeving aan te passen. In 
de wet is vastgelegd dat de tol door 
de vervoerder aan de verlader moet 
worden doorberekend. Vidalies wil 
die regeling aanpassen aan de nieu-
we basis van de tol. Daarvoor heeft  
hij een aantal weken extra nodig.

FOLKERT NICOLAI

 ADVERTENTIE

De Franse staat is al bijna twee jaar
aan tolinkomsten misgelopen.
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Families Vat en Neele 
 CONSOLIDATIE   Fusiebedrijf heeft met 530 mensen en omzet van 230 miljoen 

De Rotterdamse familiebe-
drijven Neele Logistics en 
VAT Logistics slaan de 
handen ineen en gaan 
verder onder de nieuwe 
merknaam Neele-VAT 
Logistics Europa veroveren. 

De fusie ‘op basis van gelijkwaardig-
heid’ creëert een van de grootste Ne-
derlandse spelers in de vaderlandse 
logistiek. In totaal telt het nieuwe ge-
meenschappelijk expeditiebedrijf 
twintig vestigingen in negen landen 
en een personeelsbestand van 530 
medewerkers. De jaaromzet ligt 
rond de 230 miljoen euro. 
Oprichter Ruud Vat (63) van VAT 
Logistics is ‘reuze blij’ dat de twee fa-
miliebedrijven elkaar gevonden 
hebben en samen de basis hebben 
gelegd voor een toekomst van groei 
in binnen- en buitenland. Wie het 
plan had om de krachten te bunde-
len, weet hij niet meer. ‘Het kwam 
ooit ter sprake bij een van de ont-
moetingen bij de Fenex, de belan-
genorganisatie van expediteurs, 
waar we allebei bestuurslid van zijn. 
Van daaruit is het langzaam gaan 
groeien. Toen hebben we op een ge-
geven moment gezegd: ‘waarom ook 
niet?’ Directeur-eigenaar Ron Neele 
had ook geen opvolger en dan dreigt 
uiteindelijk een scenario waar een 
Chinees of ander buitenlands bedrijf 
de zaak opkoopt. Ik had met mijn 
zoon Cuno wel een opvolger. Zo 
hebben we elkaar gevonden en blij-
ven de aandelen in Nederlandse 
handen.’ 
De voorgenomen fusie moet nog 
worden goedgekeurd door de Auto-
riteit Consument en Markt (ACM). 
Verder moet de directie nog alle me-
dezeggenschapsprocedures doorlo-
pen. Bij een positief besluit willen de 
twee Rotterdamse ondernemers vol-
gende maand de zaak beklinken en 
is Nederland een grote logistiek 
dienstverlener rijker.

De directies van VAT Logistics en 
Neele Logistics zullen daarbij wor-
den samengevoegd. Ron Neele (58) 
wordt algemeen directeur van het 
nieuwe fusiebedrijf. Cuno Vat (35) 
wordt de tweede man in de nieuwe 
directie. Hij is tevens verantwoorde-
lijk voor alle IT en de zogeheten ‘lo-
gistic solutions’. 
Ruud Vat zelf grijpt de fusie aan om 
een stapje terug te doen. Hij neemt 
afscheid van de dagelijkse leiding, 
maar blijft  in de nieuwe raad van ad-
vies nauw betrokken bij het reilen en 
zeilen bij het bedrijf, zegt hij. Een 
plek in de directie na de fusie zag hij 

gezien zijn leeft ijd niet meer zitten. 
‘Je moet reëel zijn. Ik ben nu 63 en 
voor zo’n project moet je zeker vijf 
jaar uittrekken. Dan zou ik 68 jaar 
zijn. Daarnaast is Ron Neele een ge-
weldige ondernemer die met zijn 58 
jaar precies de juiste leeft ijd heeft  om 
de kar trekken.’
Vat zal zich naast ‘de rol op afstand’ 
in de raad van toezicht ook nog be-
zighouden met de inkoop van mate-
rieel zoals heft rucks, energie en an-
dere faciliteiten. ’Dat doe ik min of 
meer voor m’n eigen plezier’, lacht 
hij. Verder zal hij ook nog de bouw 
van een nieuw warehouse op de Rot-

De containerprijzen op het belangrijke oost-west vaargebied zullen in het laatste kwartaal hard onderuit gaan. 

Nieuw dieptepunt voor 
tarieven zeecontainers

ZEEVRACHT

Dat gebeurt volgens Alphaliner nau-
welijks. Uit vrees om marktaandeel 
te verliezen, weigeren containerre-
derijen vooralsnog de oude capaci-
teit uit de markt te halen en daar-
door neemt de overcapaciteit op dit 
belangrijke vaargebied voorlopig al-
leen maar toe. 

Spotmarkt
De gevolgen voor het prijspeil kun-
nen door het overschot aan capaci-
teit niet uitblijven, aldus de vracht-
analist. Zo zijn sinds begin augustus 
de tarieven op de spotmarkt al met 
44% gedaald tot 650 dollar per teu.  
Alphaliner verwacht dat deze trend 
zich verder doorzet en dat de tarie-
ven in het laatste kwartaal van dit 
jaar verder onderuit zullen gaan. | JV

De tarieven in het containerver-
voer op de belangrijkste oost-west-
routes stevenen af op een nieuw 
dieptepunt. Dat voorspelt de Fran-
se analist Alphaliner. 

De vrachtconsultant baseert zich bij 
zijn voorspelling op het aantal nieu-
we mega-schepen dat dit jaar nog zal 
worden afgeleverd aan de diverse 
grote rederijen. Tot het eind van dit 
jaar gaat het daarbij om nog zestig 
schepen met een capaciteit van bo-
ven de 14.000 teu. 
Die moderne capaciteit wordt hoofd-
zakelijk ingezet op de belangrijke 
oost-westroutes en zou de kleinere 
schepen met een capaciteit tussen de 
8.000 en 13.000 teu moeten vervan-
gen.
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Vrachtauto geeft  terrein
prijs aan binnenschip

MODAL SPLIT

nale transportprestatie met 53%.
Het aandeel van de binnenvaart in 
het goederenvervoer in Nederland 
steeg in deze zes jaar van 44,6 naar 
46,5%; die verdere groei in het Euro-
pese binnenvaartland bij uitstek was 
vooral te danken aan het feit dat 
steeds meer verladers en wegver-
voerders delen van hun ladingstro-
men naar het schip overhevelden. 
Andere Europese landen waarin de 
binnenvaart een aanzienlijk deel 
van het goederenvervoer voor haar 
rekening neemt, zijn Bulgarije 
(30,5%), Roemenië (29,2%) en België 
(17,1%). Ook Duitsland (10,3%) en 
Luxemburg (8,8%) zijn fl inke bin-
nenvaartlanden.
In Nederland daalde het aandeel van 
het wegvervoer in het totale goede-
renvervoer tussen 2007 en 2012 van 
48,4 naar 47,5%. Toch is het wegver-
voer in Nederland Europees gezien 
nog steeds een grote bedrijfstak. In 
Letland wordt maar 15,7% van alle 
lading over de weg vervoerd, in Li-
touwen is dat 29,6%. In enkele lan-
den, namelijk de eilandstaatjes Cy-
prus en Malta, wordt alle lading op 
het land over de weg vervoerd. Ook 
Ierland, Spanje en Griekenland zit-
ten dicht tegen die 100% aan.
In België, waar het aandeel van het 
wegvervoer in de ‘modal split’ aan-
zienlijk groter is dan in Nederland, 
deed zich in de jaren 2007-2012 een 
daling van dat aandeel voor van 74,3 
naar 70,6%. Hier was de binnenvaart 
de grote winnaar, met een markt-
aandeel dat toenam van 12,7 naar 
17,1%. Het aandeel van het spoor in 
België liep juist terug van 13,0 naar 
12,3%.
Het spoorvervoer moest ook in Ne-
derland terrein prijsgeven. Het aan-
deel daalde van 7 naar 6%. Grote 
spoorlanden in de Europese Unie 
zijn Letland, Litouwen en Estland, 
met marktaandelen van respectieve-
lijk 84,3, 70,4 en 67%. We moeten er 
wel bij bedenken dat de Baltische 
landen vrijwel geen binnenvaart 
kennen. | FOLKERT NICOLAI

Het wegvervoer heeft  sinds de cri-
sis terrein verloren aan de binnen-
vaart en het spoor. Het totale
landvervoer zag sinds 2007 het
ladingaanbod fors dalen.

Het aandeel van het wegvervoer in 
het Europese goederentransport 
nam in de periode 2007-2012 iets af, 
van 75,4 naar 74,4%. Het aandeel 
van de binnenvaart nam in die zes 
jaar toe van 6,3 naar 6,9%.
Dat blijkt uit berekeningen van het 
Europese statistische bureau, Eu-
rostat. De andere winnaar was het 
spoor, dat zijn marktaandeel op-
voerde van 18,3 naar 18,6%.
Als gevolg van de crisis waren er 
voor alle drie de modaliteiten forse 
dalingen in de vervoersprestatie, ge-
meten in tonkilometers. Het weg-
vervoer leverde sinds 2007 ongeveer 
13% in, het spoorvervoer 9,9% en de 
binnenvaart 4,1%.
Het internationale wegvervoer in de 
28 lidstaten van de Europese Unie 
zag zijn vervoersprestatie van 561 
miljard tonkilometer uit 2007 in de 
jaren erop dalen tot 496 miljard
tonkilometer in 2012. Deze daling 
kwam geheel voor rekening van ge-
vestigde landen in West-Europa. De 
daling zette in 2007 al in en verhe-
vigde in 2008. In de volgende jaren 
was er een lichte verbetering, maar 
in 2012 deed zich andermaal een 
krimp voor.

Polen
Zo daalde het Duitse internationale 
wegvervoer over de gehele periode 
met 38%, het Nederlandse met 25% 
en het Franse met zelfs 43%. Polen 
kende juist een groei met 53%, van 
76 naar 126 miljard tonkilometers, 
wat het land een aandeel in het inter-
nationale wegvervoer van 23% gaf. 
Ook andere landen uit Midden- en 
Oost-Europa, met uitzondering van 
Roemenië, voerden hun vervoers-
prestatie en daarmee ook hun 
marktaandeel aanzienlijk op. Zo 
vergrootte Bulgarije zijn internatio-
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Maersk: Damco in 2015  
uit de rode cijfers 

EXPEDITIE

van de winstgevendheid en een te 
beperkte mondiale aanpak.
Via het saneringsplan ‘One Damco’ 
worden nu de acht mondiale regio-
nale divisies van Damco terugge-
bracht naar vier en het aantal opera-
tionele centra van 315 naar 50. 
Daardoor krijgen de klanten van 
Damco straks te maken met ‘een 
mondiaal operationeel expeditie-
platform’, aldus de Deense topman. 
Verder worden de honderd leiding-
gevende managers van Damco op 
een stoomcursus ‘leadership’ ge-
stuurd. 
Engelstoft  mikt met APM Shipping 
in 2016 op een bedrijfsresultaat van 
een half miljard dollar. Dat is een 
stijging van 70% vergeleken met het 
resultaat uit 2013. | JV

Het Deense A.P. Møller Maersk wil 
dat de verliesgevende expeditie-
dochter Damco volgend jaar  weer 
winstcijfers schrijft .  

Onder meer moet een ingrijpende 
reorganisatie jaarlijks 35 miljoen 
dollar aan kostenbespringen opleve-
ren, aldus topman Morten Engel-
stoft  van APM Shipping Services, de 
divisie waaronder de logistieke acti-
viteiten van Damco, Maersk Tan-
kers, Maersk Supply Service en Swit-
zer vallen.
Engelstoft  erkent dat de expediteur 
de laatste achttien maanden veel 
geld heeft  verloren en de weg een 
beetje kwijt is in de  mondiale logis-
tiek. Daarvoor wijst hij drie redenen 
aan: een hoog kostenpeil, lage groei 

Wordt Saudia Cargo nu  
het nieuwe Martinair?

LUCHTVRACHTANALYSE

ven met 25 vrachtmaatschappijen al 
rijkelijk bedeeld. Daarnaast noemt 
de KLM specifi ek Saudia Cargo en 
Luft hansa Cargo als partijen waar-
voor de deur dichtgehouden dient te 
worden uit het oogpunt van recipro-
citeit. Slechts als KLM meer vluch-
ten mag uitvoeren op de thuislanden 
van deze maatschappijen, valt er te 
praten over meer vluchten op Schip-
hol, vindt de luchtvaartmaatschap-
pij. Daarbij maakt KLM overigens 
geen onderscheid tussen passagiers-
vluchten en vrachtvluchten. 

Houdgreep
Verladersorganisatie EVO wil juist 
een ontkoppeling van vracht-en pas-
sagiersvluchten op luchtvaartpoli-
tiek gebied in Nederland. Anders 
blijft  de KLM de komst van meer 
buitenlandse vrachtvluchten op 
Schiphol tegenhouden onder verwij-
zing naar het eigen belang op passa-
gegebied. De EVO wil dat Mansveld 
een einde maakt aan deze houd-
greep van de KLM op vrachtgebied. 
Interessant is verder dat het com-
merciële beleid bij Saudia groten-
deels wordt bepaald door de Neder-
lander Peter Scholten, die ooit een 
van de topmanagers van Martinair 
Cargo was en daardoor goed bekend 
is met de markten van zijn oude 
werkgever. | JV

Saudia Cargo wil liever vandaag 
dan morgen het gat opvullen dat 
straks op Schiphol ontstaat door 
het grotendeels verdwijnen van de 
vrachtvloot van Martinair. 

Nu al heeft  de vrachtmaatschappij 
uit Saoedi-Arabië een deel van de 
bloemenvluchten overgenomen van 
Martinair vanuit Nairobi en in Den 
Haag ligt al een aanvraag om het be-
perkte aantal vrachtvluchten op 
Schiphol fors uit te breiden. De  
vrachtmaatschappij moet nu nog 
voor een groot deel van de vracht-
vluchten uitwijken naar Brussel. 
De aanvraag van Saudia Cargo 
speelt op een moment dat staatsse-
cretaris Wilma Mansveld (Infra-
structuur) een onderzoek laat ver-
richten naar de noodzaak voor meer 
vrachtvluchten van buitenlandse 
carriers op Schiphol. De bevindin-
gen van dat onderzoek, waarbij een 
groot aantal partijen is geïnter-
viewd, worden eind deze maand ge-
presenteerd aan de zogeheten 
vrachttafel, het overlegorgaan op 
luchtvrachtgebied van publieke en 
private partijen op Schiphol.
Politiek pikant is daarbij dat de KLM 
geen noodzaak ziet voor meer toe-
gang tot de eigen thuismarkt voor 
buitenlandse concurrentie. Volgens 
de vrachtmaatschappij is de luchtha-
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boven de niveaus van de voorgaande drie jaren. Ook de binnenvaart doet het nog steeds goed, met een lichte 
daling van twee punten naar 120,54. Dat is eveneens ver boven de niveaus van voorgaande jaren.

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

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

TransportIndex Zeevaart Binnenvaart Wegvervoer

Nov '13 Jan '14 Mar '14 May '14 Jul '14 Sep '14

25

50

75

100

125

bundelen krachten
  logistiek een Europees formaat 

terdamse Maasvlakte gaan begelei-
den. De bouw van dit miljoenenpro-
ject zal waarschijnlijk volgend jaar 
beginnen. De nieuwe rol inclusief 
hobby’s wil Vat zeker tot aan zijn 
pensioengerechtigde leeft ijd invul-
len. 
De logistiek ondernemer moet daar-
bij nog wel even wennen aan de ge-
dachte niet langer verantwoordelijk 
te zijn voor de dagelijkse leiding van 
zijn bedrijf. ‘Ik heb nachten niet 
goed kunnen slapen. Niet door de 
fusie, maar het feit dat mijn dagen 
als algemeen directeur defi nitief 
voorbij zijn na precies 39 jaar en acht 

maanden. Ik ben nu klaar met dat 
deel van mijn leven. Het is nu aan 
Ron en Cuno.’             
De nieuwe directeur van Neele/VAT   
wacht een fl inke uitdaging om de 
twee bedrijven tot één onderneming 
te smeden, maar hij ziet die taak met 
vertrouwen tegemoet. ‘We vullen el-
kaar qua activiteiten al perfect aan 
en samen kunnen we een nog betere 
en bredere dienstverlening bieden’, 
zegt hij. Daarnaast zorgt de bunde-
ling voor voldoende fi nanciële arm-
slag om het Europees transport- en 
distributienetwerk verder uit te brei-
den, zowel in aantal bestemmingen 

als in frequenties. Ruud Vat was ook 
verrast ‘hoe goed de activiteiten van 
de twee op elkaar aansloten’. Ook op 
het punt van het klantenbestand was 
er volgens hem nauwelijks sprake 
van overlap. ‘Op dat gebied kunnen 
wij dus alleen maar groeien. Dat is 
ook een belangrijk winstpunt. Daar-
naast zijn we twee fi nancieel gezon-
de bedrijven met een sterke kasposi-
tie. Dat is een mooie basis voor een 
verdere uitbouw van onze activitei-
ten.’ 

Werkgelegenheid
Een belangrijk uitgangspunt van de 
twee Rotterdamse ondernemers bij 
de fusie was het banenbehoud van 
alle medewerkers. ‘Ontslagen zijn 
niet de insteek. Wel zullen er men-
sen intern van plek veranderen’, al-
dus Neele. Hij verwacht dat krach-
tenbundeling op termijn verder tot 
meer effi  ciency en synergie leidt en 
daarmee een verlaging van de kos-
ten oplevert. ‘Ik eet m’n schoenen op 
als dat niet zo is.’
Ook is het de bedoeling om alle ves-
tigingen te handhaven. Neele: ‘De 
netwerken sluiten zo goed op elkaar 
aan dat je er gewoon opgewonden 
van zou worden.’ Na de bundeling 
heeft  de groep volgens hem ook geen 
noemenswaardige witte vlekken 
meer in Europa. Volgens Vat liggen 
de groeikansen naast het Europees 
wegvervoer in de opslag en distribu-
tie en bij het zeetransport. 
Neele Logistics (1966) heeft  naast 
het hoofdkantoor in Hoogvliet ves-
tigingen in de Botlek, Amsterdam, 
Coevorden, België, Polen, Roeme-
nië, Rusland en Tsjechië. Het bedrijf 
telt 230 medewerkers. VAT Logistics 
(1975) heeft  naast het Rotterdamse 
hoofdkantoor fi lialen in de Botlek, 
op de Maasvlakte en verder in Zwijn-
drecht, Amsterdam, Schiphol, Dui-
ven, China, Finland, Italië en Rus-
land. De groep telt 300 vaste 
medewerkers.
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Alles flex in Zwolle 

Scania Production 

Zwolle bestaat 50 jaar. 

In die periode groeide 

de vestiging uit tot de 

grootste truckfabriek 

van Scania in de wereld. 

Dit is voor een 

belangrijk deel te 

danken aan de 

Nederlandse fl exwet. 

Bij Scania Production 
Zwolle is het verleden 
letterlijk tastbaar. In de 
entreehal staat de eerste 
truck die hier gebouwd 

is trots te blinken. De Scania-Vabis 
L56 verliet 50 jaar geleden, in de 
herfst van 1964, de fabriek. Bij dat 
jubileum staat Scania Nederland 
deze week uitgebreid stil. Vrijdag 
was de pers te gast. Zaterdag was er 
een open huis. Dat evenement trok 
bijna 20.000 belangstellenden. 
Maandag, dinsdag en woensdag 
was er een ‘test & drive’ voor klan-
ten en prospects. In deze jubileum-
periode kijkt Scania Nederland niet 
alleen terug, maar ook vooruit. 
Vrijdag 3 oktober werd in het nabij 
Zwolle gelegen Hasselt de eerste 
paal geslagen van een nieuw logis-
tiek centrum. Om trucks te expor-
teren naar landen met hoge im-
portheffi  ngen zet Scania een andere 
Zweedse succesformule in: het 
‘Ikea-pakket’. Vanuit Hasselt ver-
scheept de truckbouwer vanaf me-
dio 2015 complete trucks in zoge-
noemde ‘knockdown-pakketten’ 
naar onder meer Brazilië. 
Binnenvaartschepen brengen de 
pakketten in zeecontainers naar 
Rotterdam. Vandaaruit worden ze 
naar hun eindbestemming ver-
voerd. Door trucks ter plaatse te as-
sembleren, ontloopt Scania de zeer 
forse heffi  ngen die bepaalde landen 
hanteren voor het importeren van 
vrachtwagens. Volgens algemeen di-
recteur Frederik Allard van Scania 
Production Zwolle en Meppel (waar 
kunststof cabine- en chassisonder-
delen van lak worden voorzien) le-
vert de komst van het logistieke cen-
trum ongeveer 90 arbeidsplaatsen 
op. 

Gereserveerd
Hoewel Zweden de naam hebben 
wat gesloten en gereserveerd te zijn, 
is daar bij Scania Production Zwolle 
niets van te merken. Daar is het een 
en al transparantie wat de klok slaat. 
Aan de lopende band organiseert het 
bedrijf fabrieksbezoeken. ‘Voor dit 
jaar zitten we al helemaal vol’, vertelt 
Hendrik Jan Spin, die onze rondlei-
ding verzorgt. ‘Jaarlijks ontvangen 
wij 13.000 bezoekers.’ 

Om dit geordend te laten verlopen, 
zet Scania een treintje in voor de 
tours door de fabriekshal. Het is 
exact zo’n treintje dat je aantreft  in 
attractieparken en toeristenplaat-
sen. Met één verschil, de stoelen zijn 
een kwartslag gedraaid waardoor je 
via de zijkant recht naar buiten kijkt. 
Om notities te maken, is voor elke 
stoelenrij een schrijfplateau gemon-
teerd. Hierin zit tevens een luidspre-
ker gemonteerd, zodat iedereen de 
gids goed kan volgen. 
De grote belangstelling voor de fa-
brieksbezoeken is volgens Spin 
vooral te danken aan het Scania Pro-
duction System. ‘Veel bedrijven ko-
men hier kijken’, vertelt hij. Een 
meer algemene term voor de werk-
wijze van Scania Production Zwolle 
is lean manufacturing. In het kort 
houdt dit in dat Scania streeft  naar 
een zo vloeiend mogelijk productie-
proces waarbij de productiviteit 
hoog ligt en verspilling, in de vorm 
van onder meer wachttijden en 
voorraden, tot een minimum be-
perkt blijft . In de praktijk komt dat 

er op neer dat de productstroom vol-
ledig bepaald wordt door de vraag. 
Scania produceert uitsluitend op 
klantorder en volgorde van bestel-
lingen, probeert in elke stap van het 
productieproces zoveel mogelijk 
waarde aan het product toe te voe-
gen en voert alle materialen ‘just in 
time’ aan. De fabrikant werkt sinds 
1995 wereldwijd met dit productie-
systeem en realiseerde daarmee een 
grote productiviteitsstijging. On-
danks de goede resultaten, in de af-
gelopen periode steeg de productivi-
teit van Scania in Zwolle bijvoorbeeld 
jaarlijks met ongeveer 6%, gaat het 
streven naar het ideale productie-
proces altijd door. Centraal in het 
productiesysteem staat volgens Sca-
nia het continu streven naar verbe-
teringen. 
Dat de medewerkers van Scania Pro-
duction Zwolle bezoek gewend zijn, 
blijkt al snel. Slechts een enkeling 

kijkt op als het treintje passeert. De 
rest gaat onverstoorbaar door met 
waar ze mee bezig zijn. De fabrieks-
hal ziet er schoon en fris uit. Wit is 
de dominante kleur. Het geluidsni-
veau is opvallend laag voor een pro-
ductieruimte waar honderden men-
sen aan de slag zijn. 

Rommel
De opgeruimde staat is gedeeltelijk 
te danken aan het open huis van 
morgen. Toch zal het verschil met 
andere dagen, alleen al gezien het 
grote aantal bezoekers dat de fabriek 
bijna dagelijks ontvangt, niet heel 
groot zijn. Dan zal het bedrijf zich bij 
zijn gasten wellicht verontschuldi-
gen voor de ‘rommel’, terwijl die zich 
ongetwijfeld verwonderd afvragen: 
‘Welke rommel?’ 
De rit voert langs assemblagelijn 
Castor. De andere lijn, Pollux, is 
vandaag niet in gebruik. De twee as-
semblagelijnen liggen als een U-
vorm in elkaar waarbij Castor de 
grotere buitenlijn vormt. ‘Als de 
dagproductie boven de 160 trucks 

ligt, wordt Pollux in gebruik geno-
men’, legt Spin uit. 
Vandaag staan er 140 trucks op de 
planning. Dat betekent dat elke stap 
in het productieproces binnen 5.21 
minuut uitgevoerd moet worden. 
Als de tijd om is, schuiven alle in 
aanbouw zijnde trucks een stap op 
naar het volgende werkstation van 
de assemblagelijn. Bij elke stap be-
gint wat begon als een kaal chassis, 
steeds meer op een truck te lijken. 
‘De tijd waarin elk werkstation zijn 
assemblagehandelingen moet ver-
richten, is afh ankelijk van de plan-
ning’, vertelt Spin. ‘Als de capaciteit 
van de lijn volledig benut wordt, is 
dat 5 minuten. Maken we minder 
trucks, dan neemt de tijd waarbin-
nen de medewerkers hun werk-
zaamheden moeten uitvoeren toe. 
In totaal duurt het 7 uur om een 
truck volledig te assembleren.’ 
Ondanks dat het productieproces 

volledig gestandaardiseerd is en is 
ingericht volgens de ‘poka yoke-me-
thode’ (Japanse term voor een pro-
ductieproces waarbij het maken van 
fouten bijna onmogelijk is) gaat het 
nog regelmatig mis. Spin wijst op de 
gele touwtjes die bij elk werkstation 
hangen. ‘Als een medewerker in de 
problemen komt, trekt hij aan dat 
touwtje. Zodra dat gebeurt, stopt de 
lijn. We fi ksen hier niets, pas als het 
probleem echt opgelost is, gaat de 
lijn verder. Per dag wordt er honder-
den keren aan de gele touwtjes ge-
trokken. De oorzaken zijn heel di-
vers en variëren van een 
onoplettendheid tot een technisch 
probleem.’ 
Zoveel zaken die misgaan per dag, 
dat lijkt iets negatiefs, maar bij Sca-
nia denken ze daar heel anders over. 
Daar worden fouten juist gekoes-
terd. ‘Zonder fouten geen verbete-
ringen. Zij helpen ons het productie-
proces verder te optimaliseren’, 
aldus Spin. Daarbij stimuleert Sca-
nia volgens het bottom-up principe 
zijn medewerkers om zelf met verbe-
teringsvoorstellen te komen. 
Vorig jaar maakte Scania Produc-
tion Zwolle 26.603 trucks. Dit jaar 
zal de teller iets hoger uitkomen, 
verwachten ze in Zwolle. In 1965, het 
eerste volledige productiejaar, 
bouwde de fabriek 1.300 vrachtwa-
gens. Anno 2014 neemt ‘Zwolle’ 60% 
van de Europese productie van Sca-
nia voor zijn rekening en tussen de 
40 en 50% van de wereldproductie. 
De trucks die hier gemaakt worden 
gaan naar ruim 60 landen. Daarmee 
is Scania Production Zwolle de 
grootste truckfabriek van Scania in 
de wereld. 

Flexwet
Het succes van de Scania-activitei-
ten in Oost-Nederland is volgens al-
gemeen directeur Frederik Allard 
vooral te danken aan de gunstige 
ligging van de fabrieken en daar-
naast aan de Nederlandse fl exwet. 
Ongeveer 300 van de 1.700 werkne-
mers van de fabriek in Zwolle zijn 
uitzendkrachten. ‘Dat stelt ons in 
staat heel snel te reageren op veran-
derende marktomstandigheden’, 
zegt manager personeelszaken & 
communicatie Betsie Grube na de 
rondleiding. ‘De wetgeving rond 
fl exibele arbeid in Zweden en Frank-
rijk, waar Scania ook fabrieken 
heeft , biedt veel minder mogelijkhe-
den. Zij kunnen daardoor lang niet 
zo fl exibel opereren als wij.’ 
De komende veranderingen in de 
Wet Werk en Zekerheid beschouwt 
Grube dan ook niet als een positieve 
ontwikkeling. ‘Het aanscherpen van 
de fl exwet gaat tegen de tijdsgeest in. 
Je ziet steeds meer een verschuiving 
van vaste naar fl exibele contracten 
omdat de markt daar om vraagt. De 
veranderde wetgeving zal die trend 
niet stoppen. Wel denk ik dat dit
op termijn een negatief eff ect heeft  
op de werkgelegenheid in Neder-
land. Dat kan toch niet de bedoeling 
zijn?’ 

ERIK STROOSMA
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‘We fi ksen hier niets, pas als het écht 
opgelost is, gaat de lijn verder.’ 



9FEATURE
NIEUWSBLAD TRANSPORT 8-14 OKTOBER 2014



NIEUWSBLAD TRANSPORT 8-14 OKTOBER 2014

DOSSIER10

F
O

T
O

 B
R

E
E

A
M

L
ocatie, locatie, locatie. 
Edwin van Eeckhoven, 
directeur van vastgoed-
adviseur C2N, kan het 
niet genoeg benadruk-

ken. Het is nagenoeg ondoenlijk om 
oude panden dusdanig op te knap-
pen dat ze energiezuinig genoeg zijn. 
In de meeste gevallen is nieuwbouw 
nodig. Ga echter niet bouwen op 
nieuw te ontginnen grond, maar 
sloop bij voorkeur een oud pand en 
bouw het nieuwe warehouse op de-
zelfde grond. Hergebruik van grond 
levert namelijk punten op bij de 
duurzaamheidscertifi cering. ‘Wat 
heel erg helpt, is de juiste locatie. Slo-
pen en iets nieuws neerzetten is 
duurzamer dan het kappen van een 
bos voor de bouw van een ware-
house. Verder is het qua duurzaam-
heid belangrijk dat het pand goed 
bereikbaar is met het openbaar ver-
voer (eventueel pendeldienst) en dat 
er sportvoorzieningen en winkels in 
de buurt zijn, zodat werknemers in 
de pauze snel een boodschap kun-
nen doen. Zo hou je het aantal privé-
autokilometers beperkt. Met name 
dit laatste is natuurlijk vaak een pijn-
punt op de logistieke parken.’
Het BREEAM-keurmerk is in Ne-

derland geïntroduceerd door de 
Dutch Green Building Council, de 
instantie die de keurmerken ook af-
geeft . Tot nu toe hebben 33 logistieke 
panden een certifi caat ontvangen. 
De meeste logistiek dienstverleners 
behalen drie of vier sterren. C2N 
deed tot nu toe zeventig (inclusief 
niet-logistieke panden) certifi cerin-
gen. Van Eeckhoven: ‘Om vijf ster-
ren te krijgen moet je minimaal 85 
procent van alle punten halen. Dat is 
lastig, omdat sommige aspecten el-

kaar tegenwerken. Als je voor de me-
dewerkers een comfortabel binnen-
klimaat wilt neerzetten, moet je in 
de zomer bijvoorbeeld vaker de koe-
ling aanzetten. Dat is weer niet goed 
voor je energieverbruik. En zoals ge-
zegd, ook de locatie helpt vaak niet 
mee bij warehouses.’
Maarten Dansen, Operationeel Ma-
nager bij de Dutch Green Building 
Council, legt uit dat er twee meet-
momenten zijn. Het energiegebruik 

wordt gemeten in de ontwerpfase en 
het energieverbruik bij oplevering. 
‘Bij oplevering doen we ook een kie-
rentest. Dan kijken we of er geen kie-
ren in het gebouw zitten, er is een 
thermografi sche test en we kijken of 
de installaties goed werken. We ken-
nen naast de certifi cering voor 
nieuwbouw overigens ook certifi ca-
ten voor al bestaande panden. Een 
goed gebouw kun je immers ook 
slecht gebruiken. Een klimaatinstal-
latie moet bijvoorbeeld opnieuw in-

geregeld worden als er meer mensen 
in een bepaalde ruimte gaan werken. 
We adviseren bedrijven die het 
nieuwbouwcertifi caat hebben om 
door te gaan met In Use voor opti-
maal gebruik van hun pand. Voor 
logistieke panden is het In Use-tra-
ject nieuw. Er loopt nu een vijft al pi-
lots. Hierbij zijn Goevaers, WDP, 
Kuehne+Nagel, Prodelta en Prologis 
betrokken.’
Bij nieuwbouwpanden is de ont-

Steeds meer logistiek dienstverleners laten hun 

pand certifi ceren op het gebied van 

duurzaamheid. Een goede locatie is essentieel. 

Met energiezuinigheid en hergebruik van 

bouwmaterialen scoor je ook punten. Maar wie 

vijf sterren wil moet bijna toveren.

Een gecertifi ceerd pand houdt zijn waarde. Hierboven is afgebeeld de Lely Campus in Maassluis, goed voor vier sterren.

Daglicht bespaart energie, en van een 
tekort wordt niemand gelukkig.
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Steeds meer logistiek dienstverleners laten hun

pand certifi ceren op het gebied van

duurzaamheid. Een goede locatie is essentieel.

Met energiezuinigheid en hergebruik van

bouwmaterialen scoor je ook punten. Maar wie

vijf sterren wil moet bijna toveren.
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Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl

PETER WIERENGA
redactie@nieuwsbladtransport.nl

We gaan het hier niet hebben over 
moestuintjes, over Moeder Aarde of 
over biodynamische, astrologische 
kruidenthee-zweverij. Ook niet over 
Al Gore, die overigens laatst in Ensche-
de was, maar van wie je verder ook niet 
zoveel meer verneemt na zijn global 
warming-off ensief (hoe zou het met 
die ene ijsbeer zijn, hebben ze nog wel 
eens contact?) .

Nee, we gaan het hier hebben over procedures, certifi caten en 
hoeveel sterren u kunt verdienen. Klinkt saai, maar met deze 
variant van duurzaamheid kunnen bikkelharde pecunia ver-
diend worden, en zoals de meeste ondernemers weten, dat 
stinkt niet. 

Neem de BREEAM-certifi cering, die oprukt binnen de we-
reld van de distributiecentra. Steeds meer bedrijven kiezen 
ervoor om hun dc mee te laten strijden om de maximale vijf 
sterren, hoewel dat nog geen sinecure is (zie het artikel hier-
naast). Wat extra vogelhokjes kan zeker helpen, en daar is on-
derstaande vogelvriend ook zeer content mee, maar zaken als 
zonnepanelen en extra ramen voor daglicht helpen sneller 
om de kas te spekken.

Duurzame logistiek is verder niet alleen een kwestie van tech-
nologie en innovatie, maar ook van het optimaliseren van 
verkeersstromen. Daarbij wordt de zogeheten modal shift  
van bovenaf gestimuleerd, om ervoor te zorgen dat meer goe-
deren via spoor en water worden vervoerd, en dus minder 
over de weg.

FrieslandCampina is het voorheeld van een bedrijf dat mede 
om die reden ervoor heeft  gekozen om op een andere locatie 
te gaan zitten, dichtbij het water (zie het artikel op pagina’s 14 
en 15). En dat is uiteindelijk ook gunstig voor de portemon-
nee, want rekenen kunnen boeren en zuivelboeren over het 
algemeen prima.

Overigens wil die modal shift  niet automatisch betekenen dat 
het wegvervoer een grote rokende vervuiler is. De emissie-ei-
sen voor trucks zijn onder druk van Europa alsmaar strenger 
geworden, en daarnaast wordt volop geëxperimenteerd met 
de ecocombi. Rijden er in Nederland al een stuk of duizend 
rond, in buurlanden België en Duitsland ligt dat anders.

De Vlaamse proef lijkt zoveel eisen te stellen aan potentiële 
deelnemers dat er van de proef weinig overblijft , wegens ge-
brek aan deelnemers. In Duitsland is hevig maatschappelijk 
verzet tegen de ecocombi, die daar onder tegenstanders ook 
wel bekend staat als ‘Monstertruck’ (uiteraard niet te verwar-
ren met de uit de klauwen gegroeide wagen die het dodelijke 
ongeluk in Haaksbergen veroorzaakte).

Maar tot vreugde van de voorstanders ligt er nu een tussen-
rapport van een wetenschappelijk bureau van de Duitse rege-
ring, dat vrij positief is over de ecocombi en dat een aantal 
mythes omtrent de gevaren ontkracht. De ecocombi is beter 
voor het milieu, stellen de Duiste professoren, een conclusie 
die je waarschijnlijk zonder academische titels ook wel had 
kunnen trekken.

Het is afwachten hoe de politiek nu met het eindrapport aan 
de slag zal gaan, maar als schot voor de boeg is dit een veel-
belovend signaal. 

Schot voor de boeg
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werpfase al belangrijk. Opdrachtge-
ver, architect en aannemer moeten 
continu ‘duurzaam’ denken. Het 
gaat om goed te scoren heel wat ver-
der dan de installatie van lichtsenso-
ren en spaarlampen, legt Van Eeck-
hoven uit. Wie de toiletten spoelt 
met regenwater krijgt ‘bonuspun-
ten’. ‘Verder gaat het om hergebruik 
van bouwmaterialen en het gebruik 
van duurzame materialen. Je moet 
weten waar het vandaan komt, bij de 
productie moet de belasting voor het 
milieu minimaal zijn. FSC-hout is 
een bekend voorbeeld, die bomen 
zijn op een goede manier gekapt en 
worden vervangen. Daarnaast kun 
je beton gebruiken dat is samenge-
steld uit gerecycelde grondstoff en. 
Het cradle-to-cradle principe wordt 
in de bouwwereld steeds bekender, 
inkopers kunnen er makkelijker 
aankomen.’

Zonnepanelen
Met moderne technologie is er een 
wereld te winnen. Hoewel veel logis-
tiek dienstverleners nog altijd ener-
gie verbruiken kun je door het
gebruik van zonnepanelen, wind-
energie en aardwarmte zelfs energie 
winnen. Daar hangt echter wel een 

fors prijskaartje aan. ‘Je moet altijd 
kijken of het nut heeft . Het gebruik 
van warmte-koudeopslag (WKO) 
heeft  bijvoorbeeld geen nut als je je 
goederen of medewerkers alleen wilt 
verwarmen en niet hoeft  te koelen. 
Een WKO-installatie is dus niet al-
tijd nodig. Maar kies dan wel voor 
goede isolatie van de hal, daar lekt 
vaak veel warmte weg.’
Locatie, hergebruik van bouwmate-
rialen en isolatie leveren dus veel 
punten op. Een andere puntenvan-
ger is ecologie. De fi nanciële investe-
ringen zijn gering, het eff ect is groot. 
Ook op kale industrieterreinen is 
aandacht voor ecologie mogelijk, 
bijvoorbeeld via nestkastjes voor vo-
gels en aanleg van een tuin. ‘Het is 
belangrijk dat de beplanting aansluit 
bij de omgeving. Je moet daar altijd 
een ecoloog voor inschakelen. De 
bedoeling is dat eventuele vogels en 
vleermuizen die door de bebouwing 
weggejaagd worden, later weer te-
rugkomen. Denk verder aan een 
groen dak en bepaalde waterpartijen 
in de tuin.’
Dat energiezuinige lampen goed zijn 
voor de puntenscore is logisch. Het 
is echter niet alleen goed voor het 
milieu, maar ook voor de medewer- MALINI WITLOX

Duurzaamheid 
staat in de sterren

kers. Ook daglicht bij het warehouse 
is belangrijk. Het bespaart energie, 
en van een tekort aan daglicht wordt 
niemand gelukkig, betoogt Van 
Eeckhoven. Vaak bestaan warehou-
ses uit dichte dozen met alleen 
kunstlicht. ‘Probeer toch gebruik te 
maken van daglicht met speciale pa-
nelen. Dat is prettiger voor de werk-
nemers en voor een fi jn en veilig 
werkklimaat krijg je veel punten. 
Dat geldt trouwens ook voor ver-

keersveiligheid. Maak een scheiding 
tussen vrachtverkeer en personen-
verkeer en leg een apart fi etspad 
aan.’
Investeringen die noodzakelijk zijn 
om het certifi caat te bemachtigen 
zijn regulier binnen tien tot vijft ien 
jaar terugverdiend. Een relatief lan-
ge periode omdat logistiek dienst-
verleners vaak maar voor vijf tot tien 
jaar huren. De vastgoedbeleggers en 
vastgoedontwikkelaars moeten dan 

ook fi ks investeren. Zij doen dit 
vooral voor de waarde op de lan-
gere termijn. Toch groeit het aan-
tal gecertifi ceerde panden fl ink. 
Dansen: ‘Met name het laatste 
jaar is het aantal gecertifi ceerde 
panden gestegen. Zeventig tot 
tachtig procent van de vierkante 
meters wordt nu ontwikkeld met 
de BREEAM-methodiek. Dat 
heeft  ook te maken met de mi-
lieu-investeringsaft rek.’
Volgens Van Eeckhoven is de cer-
tifi cering niet alleen populair om 
belastingtechnische redenen. 
Het is ook een goed verkoopargu-
ment van projectontwikkelaars 
richting warehousemanagers en 
eigenaren. ‘Een gecertifi ceerd 
pand behoudt langer zijn waarde. 
Het duurzaamheidslabel is ook 
een kwaliteitslabel, bedrijven 
vinden het steeds belangrijker 
dat ze iets duurzaams kopen. Ook 
hebben bedrijven meer aandacht 
voor mvo. In een gezonde werk-
omgeving daalt bovendien het 
ziekteverzuim, ook die verdien-
sten moet je meetellen.’
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‘Gigaliner’ blijkt 
veilig en groen
De ecocombi is goed 

voor het milieu en 

veilig in het verkeer. 

Dat stellen Duitse 

onderzoekers op 

grond van de eerste 

uitkomsten van de 

proef in dat land

 met ecocombi’s.

 Hun onderzoek – dat 

wel – berust op een 

smalle basis aan 

gegevens.

vooral uit witgoed, luchtvracht, au-
to-onderdelen, kleding, levensmid-
delen en verpakkingsmateriaal. 
Soms gaat het maar om ritten van 
tien kilometer, in andere gevallen 
om 800 kilometer, uiteraard over de 
noord-zuidas.

Reductie
De standaardbewering is dat twee 
ecocombi’s dezelfde lading kunnen 
vervoeren als drie conventionele 
combinaties. Het BASt preciseert 
dit: één ecocombi vervoert evenveel 
als 1,56 conventionele trucks. Het 
grotere laadvolume geeft  een gemid-
deld kostenvoordeel van 16%. Dat 
komt voort uit een geringer aantal 
chauff eurskilometers en een brand-
stofb esparing van gemiddeld 25%. 
Weliswaar verbruikt de ecocombi 
op een rit 12% meer brandstof, maar 
daar staat een veel grotere besparing 
per eenheid lading tegenover, om 
maar te zwijgen van de reductie van 
milieuschadelijke stoff en.
Om die besparingen te bereiken, 
waarschuwen de onderzoekers, is 
intussen, gegeven alle beperkingen, 
wel een hoge beladingsgraad nodig. 
De capaciteit moet gemiddeld voor 
87% worden benut om de voordelen 
in contante bedrijfseconomische 
winst om te zetten. Lang niet alle 
wegvervoerders en verladers met ei-
gen vervoer zullen daar zomaar 
kans toe zien. Op den duur verwacht 
het BASt dat van alle weglading 
ruim een kwart, uiteindelijk mis-
schien 45%, met ecocombi’s kan 

De ecocombi, de 
vrachtautocombina-
tie van 25,25 meter 
lengte, brengt een 
besparing op het 

brandstofverbruik van 25% en ver-
oorzaakt dus ook een kwart minder 
uitstoot van stoff en die het milieu 
vervuilen. Dat heeft  de Duitse proef 
met de ecocombi, de ‘Lang-LKW’, 
inmiddels uitgewezen. Extra risi-
co’s voor de verkeersveiligheid lij-
ken er ook niet te zijn. Er is dus alle 
reden de lange combinaties in meer 
Duitse deelstaten toe te laten.
Het Bundesamt für Strassenwesen 
(BASt), zeg maar de Duitse Rijks-
dienst voor het Wegverkeer, heeft  de 
technische en economische resulta-
ten van de proef die een paar jaar ge-
leden van start ging aan een analyse 
onderworpen. Dat tussenrapport – 
de proef duurt tot 2017 – is een lijvig 
document geworden, maar berust 
op een zeer beperkt aantal waarne-
mingen. De onderzoekers zeggen 
het er eerlijk bij: uitgegaan was bij 
het begin van de test van deelname 
van vierhonderd ecocombi’s. Vol-
gens veel experts was dat al een veel 
te magere steekproef om er  geldige 
conclusies aan te verbinden.
In werkelijkheid onderzocht het 
BASt in 2013, het jaar waarop het 
tussenrapport is gebaseerd, 13.500 
ritten met 37 ‘Lang-LKW’, van wel-
geteld 21 bedrijven. Ze legden samen 
2,53 miljoen kilometers af, nog geen 
tiende promille van alle 27,2 miljard 
vorig jaar over Duitse snelwegen ge-

reden tolkilometers. De onderzoch-
te voertuigen vervoerden samen 
144.000 ton vracht, ook geen erg in-
drukwekkend getal.
Het BASt vermoedt dat veel weg-
transportbedrijven zich van deelna-
me hebben laten weerhouden door 
de talrijke beperkingen die aan de 
inzet van de ecocombi in Duitsland 
zijn opgelegd. 

Welkom
Om te beginnen is de Lang-LKW, 
door menige tegenstander ook wel 
als ‘Monstertruck’ bestempeld, in 
maar de helft  van alle deelstaten wel-
kom op de weg. Het betreft  Slees-
wijk-Holstein, Hamburg, Nedersak-
sen, Hessen, Th üringen, Saksen en 
Beieren. Inmiddels hebben Baden-
Württemberg, Bremen en Mecklen-
burg-Voorpommeren ook enkele 
snelwegen voor de lange combinatie 
geopend om de ‘landelijke’ proef in 
elk geval kans van slagen te geven.
Een opvallende afwezige is Noord-
rijn-Westfalen, een deelstaat die 
voor Nederlandse en Belgische ver-
voerders van eminent belang is om 
aan de proef te kunnen meedoen. 
Van buitenlandse deelname was in 
het onderzoeksjaar 2013 dan ook 
vrijwel geen sprake. Dat had ook te 
maken met een bepaling in Europe-
se regelgeving die grensoverschrij-
dend vervoer met ecocombi’s feite-
lijk leek te verbieden.
Pas in juni dit jaar is deze kwestie 
opgelost, toen Europees Transport-
commissaris Siim Kallas besloot de 

regels zo te interpreteren dat als twee 
Europese lidstaten met een geza-
menlijke grens beide de ecocombi op 
het wegennet toestaan, ze ook kun-
nen overeenkomen dat lange combi-
naties deze gezamenlijke grens in 
hun geheel mogen oversteken. Deze 
pragmatische wetsuitleg maakt het 
bijvoorbeeld voor Deense vervoer-
ders mogelijk met de ecocombi een 
forse rit te maken tussen het noor-
den van Duitsland en Beieren.
Toch laat onze ‘Gigaliner’, een ande-
re Duitse benaming voor de Lang-
LKW, zich nog steeds maar zelden 
op de wegen waarnemen. De jongste 
berichten wijzen op deelname door 

een veertigtal bedrijven, met samen 
ongeveer tachtig lange trucks. Dat 
heeft  te maken met verdere beper-
kingen die aan het gebruik van het 
voertuig zijn opgelegd. Zo mag de 
ecocombi in Duitsland niet zwaar-
der zijn dan een gewone combinatie. 
Voor het gewicht gelden precies de-
zelfde maxima als voor conventio-
nele trucks: 40 ton in het algemeen 
en 44 ton als de ecocombi voor het 
wegtraject wordt ingezet in het in-
termodale vervoer.
Het BASt voerde al in 2005 analyses 
uit die toen nog uitgingen van een 

totaalgewicht van 60 ton. Die leid-
den tot de duidelijke uitkomst dat 
het Duitse wegennet, in het bijzon-
der de vele van vóór 1980 daterende 
bruggen, grote schade zouden oplo-
pen door het gebruik van zulke zwa-
re combinaties. Niet alleen om deze 
reden is bij de huidige proef het ge-
wicht tot 40/44 ton beperkt. De ge-
wichtsbeperking komt ook tegemoet 
aan het bezwaar van tegenstanders 
van de ecocombi die vrezen dat veel 
lading die nu over het spoor en met 
binnenschepen wordt vervoerd, 
weer naar de weg terugkeert als op 
grote schaal zware ecocombi’s zou-
den worden toegelaten. 

Zonder die maximering zou de vo-
rige bondsverkeersminister, Peter 
Ramsauer, die het startsein voor de 
proef heeft  gegeven, nog minder 
deelstaten over de streep hebben we-
ten te trekken.
Gelet op die beperking wordt de 
Lang-LKW in Duitsland nu voorna-
melijk gebruikt voor het vervoer van 
volumineuze lading, blijkt uit het 
BASt-tussenverslag. Gemiddeld 
worden er ritten van ongeveer 200 
kilometer mee afgelegd, in pendel-
vervoer tussen productievestigingen 
en warehouses. De lading bestaat 

Om de forse besparingen te bereiken
is wel een hoge beladingsgraad nodig.
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worden vervoerd, maar zover zijn we 
nog lang niet.
Is de ‘Monstertruck’ een gevaar op 
de weg? Nee, dat kun je niet volhou-
den, zeggen de onderzoekers. Ze 
kwamen vorig jaar vijf kleine onge-
vallen tegen waarbij een ecocombi 
was betrokken. Dit handjevol inci-
denten wordt in hun verslag ruim-
schoots gedocumenteerd. Het lijkt 
nog vrij veel als in totaal maar 37 
ecocombi’s zijn onderzocht. Het 
wordt al veel minder als wordt be-
dacht dat die samen meer dan 13.000 
ritten uitvoeren en in vier gevallen 
alleen wat blikschade opliepen dan 
wel veroorzaakten.

Botsing
De meeste van die vijf incidenten 
hadden naar alle waarschijnlijkheid 
weinig of niets te maken met de gro-
tere lengte van de combinatie. Er 
was bijvoorbeeld een lichte botsing 
met een personenauto, die zich trou-
wens voordeed op een weggedeelte 
dat geen deel uitmaakte van het zo-
genoemde ‘Positivnetz’, het Duitse 
wegennet waarop de Lang-LKW 
mag rijden.
Verder was er een lichte aanraking 
van een ecocombi met een perso-
nenwagen bij het ‘ritsen’ op een punt 
waar het aantal rijstroken van drie 
naar twee terugging. Daarbij werd 
de rechter zijspiegel van de perso-
nenauto eraf gereden. Wie hieraan 
schuld had, kon de politie niet be-
oordelen. Vermoedelijk probeerde 
de personenwagen nog op het laatste 

moment in te voegen. Er was ook een 
zijwaartse aanrijding op een oprit, 
waaraan zeker de personenauto 
schuld had. Voorts werd een eco-
combi bij het crossdock aangereden 
door een conventionele truck, die 
een achterwaartse manoeuvre 
maakte. En er kwam een aanhanger 
aan het slingeren doordat een 
schroef in de dolly het had begeven. 
Maar dat kan bij ‘gewone’ combina-
ties evengoed gebeuren. Allemaal 
‘kleines Bier’, vindt het BASt.
Het tussentijds rapport van de we-
tenschappelijke afdeling van de 
Duitse verkeersdienst is bij voor-
vechters van de ecocombi goed ont-
vangen. Het BASt stelt, tot genoegen 
van bijvoorbeeld verladersorganisa-
tie EVO, Transport en Logistiek Ne-
derland en de Duits-Nederlandse 
Handelskamer (DNHK), vast dat de 
discussie in Duitsland over de toela-
ting van de ecocombi ‘jarenlang ide-
ologisch overbelast’ is geweest. In-
tussen blijkt dat de Lang-LKW fi les 
bestrijdt en het milieu ontziet. De 
nieuwe Duitse verkeersminister, 
Alexander Dobrindt, die in septem-
ber het ‘Positivnetz’ op 120 plaatsen 
uitbreidde, is bijkans lyrisch over de 
Gigaliner. Hij roemt de besparing op 
brandstof, het zeer beperkte of zelfs 
verwaarloosbare eff ect op wegen en 
bruggen en het feit dat ecocombi’s 
geen lading afsnoepen van het spoor. 
Wat hem betreft  is de proef nu al ge-
slaagd.
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Vooruitgang in uw goederenvervoer

Hupac is uw partner voor logistiek maatwerk. Vakkundig, betrouwbaar en onaf-
hankelijk. Dankzij ons uitgebreide Europese netwerk zetten wij uw goederen met 
gemak van de weg op het spoor. Zo combineren we de voordelen van beide 
modaliteiten. Hupac innoveert en investeert in eigen materieel als wagons, 
terminals en IT-oplossingen. Intermodaal transport wordt de toekomst van het 
goederenvervoer. Hupac is er klaar voor.

www.hupac.ch    info@hupac.ch    Tel. +41 91 6952800
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Ecocombi in Europa vaker beproefd
Er zijn in Europa wat proeven ge-
houden met de ecocombi, die we in 
het Nederlands ooit aanduidden 
als de langere en zwaardere vracht-
autocombinatie (LZV). Het Bun-
desanstalt für Strassenwesen 
(BASt) zet de resultaten in zijn tus-
senrapport over de nu lopende 
Duitse proef nog eens op een rijtje.

De Noordse landen hebben al veel 
langer ervaring met combinaties die 
langer en zwaarder zijn. In Zweden 
en Finland rijden sinds jaar en dag 
combinaties rond met een lengte van 
25,25 meter, die zestig ton mogen 
wegen. Die landen benadrukken 
vooral het milieuvoordeel. Een stu-
die uit 2004 wees uit dat door de in-
zet van dit materieel 27 tot 38 pro-
cent minder ritten voor het vervoer 
van dezelfde lading nodig waren. Er 
werd 10 tot 23% op brandstof be-
spaard en de bedrijfskosten konden 
19 tot 26% omlaag.
Nederland begon een eerste proef in 
1994, met voertuigen tot vijft ig ton 
totaalgewicht. In de periode van 
2001 tot 2003 werd een vervolgproef 

met zeer strenge voorwaarden ge-
houden. Er mocht alleen in het in-
termodaal vervoer met ‘LZV’s’ wor-
den gereden en in de ochtenduren 
gold voor deze voertuigen een rijver-
bod. Daardoor deden er maar vier 
bedrijven aan mee.
In de jaren 2004 tot en met 2006 
kwam er een nieuwe proef, waaraan 
uiteindelijk 76 bedrijven deelnamen 
met samen 162 ecocombi’s. Die 
proef wees uit dat de effi  ciëntie- en 
milieuvoordelen onbetwistbaar wa-
ren en de risico’s voor de verkeers-
veiligheid verwaarloosbaar. In 2011 
werd het vervoer met ecocombi’s in 
Nederland op een beperkt deel van 
het wegennet defi nitief toegelaten.
Ook Duitsland kende eerder al de 
nodige proeven. In Nedersaksen 
werd er een gehouden van juli 2006 
tot en met november 2007. Daaraan 
deden drie bedrijven mee met elk 
één ecocombi. In de jaren 2007 en 
2008 kwam het in Baden-Württem-
berg tot een proef voor ecocombi’s – 
voor het eerst met die naam (Öko-
kombis) aangeduid – die een 
totaalgewicht van zestig ton moch-

ten hebben. Noordrijn-Westfalen 
hield tussen eind 2006 en medio 
2008 zijn eigen proef, voor veertig 
ton. Daarbij bleek dat de ecocombi 
verkeerstechnisch geen problemen 
oplevert en dat de milieuwinst volle-
dig haalbaar is. De deelstaat Th ürin-
gen organiseerde in 2008 en 2009 
ook zo’n proef, op 105 kilometer van 
de snelweg A4, voor veertigtons ‘Eu-
roCombi’s’.
De echt grote jongens rijden rond in 
de Angelsaksische landen buiten 
Europa. In Australië mogen combi-
naties de weg op met een lengte tot 
53,5 meter en een totaalgewicht van 
125 ton. De Verenigde Staten en Ca-
nada kennen ‘high capacity vehicles’ 
die 38 meter lang mogen zijn en met 
inbegrip van hun lading 62,5 metri-
sche ton mogen wegen.
In Nederland hebben we inmiddels 
zowat duizend ecocombi’s op de 
weg. In België maakt de wegreus 
binnenkort ook zijn opwachting. 
Wel zijn in dat land de eisen zo 
streng dat massale deelname van 
transportbedrijven er voorlopig niet 
lijkt in te zitten. | FN
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‘We halen 150.000 
kilometer van de weg’

Per 1 oktober bundelt FrieslandCampina DMV de opslag en distributie

 van zijn producten in één distributiecentrum. Zo bespaart het zuivelconcern 

fl ink op transportkilometers.

Manager Daan Ooms in het nieuwe magazijn van FrieslandCampina DMV op bedrijventerrein Doornhoek in Veghel. Het is er niet koud, wel droog.
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www.samskipmultimodal.com

Snel, frequent en groen vervoer nodig?
Neem nu contact op: 088 400 1000

Schiphol Group is uitgeroepen 

tot Beste Werkgever in de 

transport- en logistieksector. 

Schiphol Group kreeg de prijs 

uitgereikt tijdens een groot 

evenement in het DeLaMar 

Theater in Amsterdam. De 

verkiezing, gehouden door 

Effectory en Intermediair, 

leverde nog meer winnaars op. 

KLM Royal Dutch Airlines en 

Sandd vielen ook in de prijzen 

in de branche ‘Transport & 

Logistiek’. Schiphol Group zelf 

verklaart het succes vanuit de 

verantwoordelijkheid die men 

bij de medewerkers legt. Het 

Beste Werkgeversonderzoek is 

een initiatief van Effectory en 

Intermediair en werd voor de 

veertiende keer uitgevoerd. 

H.Essers sloot onlangs een 

nieuw exclusief partnership af 

met MAN voor de komende 

drie jaar. Specifi ek gaat het 

telkens om trekkers van het 

type MAN TGX 18.480. Op dit 

ogenblik telt H.Essers, met 

hoofdkantoor in Genk, een 

vloot van 1.250 trekkers (voor 

95% bestaande uit MAN) en 

2.500 aanhangwagens.  

Op bedrijvenpark Zwartewater 

in Hasselt komen 300 nieuwe 

banen bij nog te bouwen 

vestigingen van onder meer 

vrachtwagenbouwer Scania en 

transporteur Westerman. De 

eerste paal voor het terrein 

werd onlangs geslagen. Op het 

terrein komt onder meer een 

grote hal waar Scania trucks 

klaarmaakt voor transport naar 

de rest van de wereld. 

De fi nalisten van de TLN 

Ondernemersprijs zijn bekend. 

Er zijn negen bedrijven geselec-

teerd, verdeeld over drie 

categorieën. De fi nalisten voor 

de categorie groot zijn: Bas 
Logistics in Etten-Leur, Emons 
Group Holding en Rhenus 
Contract Logistics Holding uit 

Tilburg. De fi nalisten voor 

categorie middelgroot: 

Hoekstra Sneek uit Sneek, NE 

Distriservice uit Nunspeet en 

Noordendorp Transport uit 

Haaksbergen. Voor de categorie 

klein zijn genomineerd: Erik 
Boots Transport uit De Rijp, 

Transportbedrijf Nink uit 

Scharsterbrug en Transport en 
handelsbedrijf P.J. van der 
Gaag uit Rotterdam. Op 22 

november wordt de TLN 

Ondernemersprijs uitgereikt 

door Corien Wortmann. 

Transportbedrijf Hendrik van 
Loenen, gevestigd in Hilver-

sum, heeft onlangs een Volvo 

FMX 460 8x4 widespread 

C-Ride in gebruik genomen. Het 

bedrijf, dat onder meer bedrijfs- 

en bouwsloopafval transpor-

teert, koos voor deze confi gura-

tie vanwege de aslastverdeling. 

De Volvo FMX zal multifunctio-

neel ingezet worden: enerzijds 

kan afval geladen worden en 

daarnaast kan de kipperbak 

gebruikt worden voor het 

vervoer van zand en grind.

Logistiek dienstverlener 

Oldenburger|Fritom te 

Veendam is benoemd tot IATA 

Cargo Agent. Als erkend IATA 

Cargo Agent heeft 

Oldenburger|Fritom de recht-

streekse beschikking over de 

bekwaamheid en zekerheid van 

een wereldwijd erkend, en 

kwalitatief hoogwaardig, 

distributienetwerk via lucht-

vracht. Oldenburger|Fritom 

neemt de afhandeling van de 

complete luchtvracht uit 

handen van de relatie.

Coolblue laat in Tilburg een 

nieuw distributiecentrum van 

25.000 vierkante meter 

bouwen, omdat het sinds vorig 

jaar gehuurde magazijn alweer 

te klein is geworden. Prologis 
ontwikkelt het nieuwe dc, 

waarvoor het dertien hectare 

grond heeft aangekocht. 

Coolblue huurt al sinds begin 

2013 13.000 meter bij Prologis 

in Tilburg. Dit pand fungeert 

voornamelijk als opslag van 

witgoedproducten als wasma-

chines en -drogers en andere 

volumineuze producten. De 

webretailer groeit echter 

dusdanig hard in zowel 

Nederland als België dat dit 

huidige pand ontoereikend is. 

 BEDRIJFSNIEUWS  

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

redactie@nieuwsbladtransport.nl

A
ls je aan Friesland-
Campina denkt ver-
wacht je een groot 
koelmagazijn, tot de 
nok gevuld met pallets 

vol melk, boter en andere zuivel. Je 
ziet een hal voor je met grote koelin-
stallaties en een lage temperatuur 
van een graad of vier. De werkelijk-
heid op deze nieuwe locatie in Veg-
hel is echter geheel anders. Als ware-
housemanager Daan Ooms het 
eerste compartiment van het nieuwe 
magazijn toont, wijst de digitale 
thermometer die daar hangt, een 
aangename zeventien graden aan. In 
de drie andere compartimenten is de 
situatie identiek. De luchtvochtig-
heidsmeter staat op 22,4%.
Misschien is het nog zo warm omdat 
het magazijn leeg is? Pas de volgende 
dag (1 oktober) wordt het nieuwe dc 
in gebruik genomen. Er wordt echter 
ook na de offi  ciële opening niet ge-
koeld in het warehouse, legt Ooms 
uit. Een koelinstallatie ontbreekt. 
‘Mensen denken bij FrieslandCam-
pina inderdaad meteen aan melk, 
kaas en andere koelverse producten. 
Maar bij FrieslandCampina DMV 
halen we uit de melk ook belangrijke 
zuivelingrediënten zoals melkeiwit-
ten. De vier compartimenten waar 
de producten straks worden opge-
slagen, zijn geconditioneerd en niet 
gekoeld. De zuivelpoeders hoeven 
niet koud bewaard te worden. Wel is 
het essentieel dat er geen vocht bij-
komt. De luchtvochtigheid in de 
compartimenten is daarom met 20% 
erg laag. De temperatuur mag varië-
ren van 5 tot 25 graden, dat maakt 
niet uit.’

Verspreid
Het nieuwe distributiecentrum is 
10.000 vierkante meter groot en kan 
13.500 blokpallets opslaan, tot 13 
meter hoogte. Door groei van de zui-
velcoöperatie was de opslag van poe-
der en eiwitten over verschillende 
locaties verspreid. FrieslandCampi-
na DMV had vier magazijnen in to-
taal, waarvan drie in Veghel en één 
in Deurne.
Met name de aanwezigheid van het 
warehouse in Deurne zorgde voor 
hoge transportkosten. Producten 
gingen immers eerst van de fabriek 
in Veghel naar Deurne, om daarna 
weer grotendeels via de container-

terminal in Veghel geëxporteerd te 
worden naar klanten wereldwijd. 
‘Door alles in één warehouse te bun-
delen halen we 150.000 kilometer 
per jaar van de weg.’
Vanuit Veghel gaan de zuivelpoe-
ders en eiwitten de gehele wereld 
over. Zo zijn de eiwitten een belang-
rijke grondstof voor bij sporters po-
pulaire proteïneshakes. ‘We hebben 
klanten van Rusland tot de Verenig-
de Staten. Al ligt de export naar de 
afzetkanalen in Rusland tijdelijk stil 
door de boycot van de regering’, al-
dus Ooms. De meeste producten 
worden per zeevracht naar de klant 
verscheept, de goedkoopste trans-
portmodaliteit.

Eenvoudig proces
Het logistieke proces is relatief een-
voudig. Het nieuwe warehouse telt 
tien docks, waar trucks die vanaf de 
fabriek komen, de producten gepal-
letiseerd per veertig zakken van 25 
kilogram of in big bags (zakken van 
duizend kilo) afl everen. De produc-
ten komen tijdelijk in een grote hal 
te staan voor de inslag, maar worden 
direct daarna opgeslagen in een van 
de vier compartimenten. In het wa-
rehouse komt geen aparte onderver-
deling voor inslag en uitslag. Dat is 
volgens Ooms niet nodig door het 
eenvoudige logistieke proces. ‘Voor 
de levering vanuit de fabriek hebben 
we maar een of twee docks nodig. 
We houden dan genoeg ruimte over 
voor de uitslag. In goed overleg met 
de binnenvaartterminal in Veghel 
plannen we wanneer de lading opge-
haald wordt. Er vaart gemiddeld drie 
keer per dag een schip met contai-
ners naar Rotterdam. En door goed 
gebruik te maken van de free days, 
het aantal dagen dat een container 
zonder extra toeslag gebruikt mag 
worden vanuit de zeevrachttrans-
porteur, zijn pieken in uitslag te 
voorkomen.’

Binnenvaart
Vroeger deed FrieslandCampina 
DMV alles per truck, tegenwoordig 
gebruikt het bedrijf vooral binnen-
vaart. ‘Geografi sch gezien was het 
bedrijventerrein Doornhoek de bes-
te positie, zowel qua positie ten op-
zichte van de binnenhaven als wat 
betreft  de afstand tot de fabriek.’
De logistiek in het nieuwe ware-

house is uitbesteed aan LB-Logis-
tics, een lokale logistiek dienstverle-
ner die ook al in een van de oude 
warehouses verantwoordelijk was 
voor het logistieke proces. Het nieu-
we dc biedt werkgelegenheid aan vijf 
tot tien medewerkers. Met een fl exi-
bele schil worden eventuele pieken 
opgevangen. Het logistieke proces 
mag dan niet ingewikkeld zijn, het 
gaat wel om voedselveiligheid. ‘Dat 
betekent dat we hoge eisen stellen 
aan de logistiek dienstverlener. We 
hebben dus alle vier de logistiek 
dienstverleners die voor ons werkten 
mee laten doen bij de aanbesteding. 
Ze kennen het product al en weten 
hoe ze ermee om moeten gaan.’
Zodra de zuivelpoeders opgeslagen 
zijn op de juiste plaats, blijven ze een 
tijdje staan. ‘Dat heeft  te maken met 
de voedselveiligheid. De producten 
moeten eerst goedgekeurd worden 
voor vrijgave door de kwaliteitsafde-
ling. Vanwege de voedselveiligheid 
kunnen de chauff eurs ook niet in het 
dc komen. Ze docken aan en melden 
zich bij een aparte balie, we richten 
daar ook nog een kleine kantine in. 
Pas na een paar weken verschepen 
we het zakgoed en de big bags naar 
de klanten.’

Calamiteit
In alle vier de compartimenten 
wordt straks hetzelfde product op-
geslagen. Volgens Ooms had Fries-
landCampina DMV ook voor een 
groot compartiment kunnen kiezen, 
maar dat is qua risicoafdekking niet 
handig. ‘Als je een calamiteit krijgt, 
is dan meteen je hele voorraad ge-
blokkeerd. We kunnen dan niets 
uitleveren. Bovendien kunnen we 
door te kiezen voor vier ruimtes in 
de toekomst eventueel in verschil-
lende compartimenten een andere 
luchtvochtigheid of temperatuur ge-
nereren en zo dus andere producten 
opslaan.’
Het gebouw is duurzaam ontworpen 
en heeft  de BREAAM certifi cering 
‘Very Good’. ‘Duurzaam onderne-
men staat hoog in het vaandel bij 
FrieslandCampina en daarom is er 
extra aandacht uitgegaan naar een 
duurzaam ontwerp. Alles bij elkaar 
genomen hebben we een goede stap 
richting de toekomst gezet.’

MALINI WITLOX

 ADVERTENTIE
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Franklin strijkt neer waar de 
technici worden opgeleid

Tien jaar na het einde is het terrein van RDM weer het hart van de Rotterdamse maakindustrie. Voor snelgroeier Franklin Offshore 

was de grote opleidingsschool doorslaggevend om zich er te vestigen. En natuurlijk de gerestaureerde Scheepsbouwloods.

D
e multinational uit 
Singapore maakt 
en test aan de Hey-
sehaven ’s werelds 
sterkste staalka-

bels. ‘Daarvoor heb je handjes 
nodig en die vind je hier, in het 
centrum van de maakindustrie’, 
vertelt country manager Jerry 
Bakx (Franklin Off shore Europe) 
in de enorme hal (33.000 m²). ‘We 
hopen op doorstroming vanuit 
de RDM Campus van vooral las-
sers en hydraulicatalenten.’
Die heeft  het ambitieuze bedrijf 
niet alleen voor kabelwerk hard 
nodig, want de toeleverancier 
van producten en diensten aan de 
off shore-markt breidt zijn activi-
teiten de laatste jaren vlot uit. 
Traditioneel levert Franklin pro-
ducten voor afmeren, hijsen en 
vervoeren, maar het Europese 
hoofdkantoor start op Heijplaat 

de ene na de andere divisie op. 
In de oude vestiging in Dordrecht 
deed Franklin alleen kabels, maar 
op de tienmaal grotere RDM-locatie 
heeft  het bedrijf ruimte voor kabel-
slag. Daarbij gaat het, simpel gezegd, 
om kabels gevlochten uit kleinere 
ineengevlochten kabels. Minimale 
dikte voor kabelslag stroppen is 128 
millimeter. De kabelspecialist haal-
de zelfs het Guinness Book of Records 
met de dikste en sterkste kabel op 
aarde (500 millimeter). Waar derge-
lijke enorme bundels voor worden 
gebruikt? Vier 400 millimeter dikke 
bundels die deze maand worden ge-
produceerd, gaan naar de kolossale 
‘Saipem 7000’. ’s Werelds op één na 
grootste kraanschip kan met deze 
kabels een compleet boorplatform 
uit het water lichten. 
Franklin produceert ze in Rotter-
dam, test ze en certifi ceert ze. Dat 
gebeurt op ’s werelds grootste en 

zwaarste trekbank, die eigenaar Ha-
venbedrijf Rotterdam in de Scheeps-
bouwloods bouwde. 

Gereviseerd
Deze maand gaat in de enorme loods 
ook een nieuwe divisie ‘Fabrication’ 
van start. Dat is een werkplaats die 
voor de off shore constructies bouwt 
zoals spreaders, hijsframes en mo-
dules voor boorplatforms. Is een his-
torische loods – bouwjaar 1929 – 
daarvoor de meest geschikte plek? 
Absoluut, verzekert Bakx. De 
Scheepsbouwloods heeft  niet alleen 
voldoende lasputten en bovenloop-
kranen, het machtige bouwwerk 
heeft  ook een ongeëvenaarde uit-
straling. ‘Dat geeft  een enorme 
boost’, zegt Bakx. ‘Klanten die hier 
binnenlopen, kijken hun ogen uit.’
Met zijn machtige vakwerkspanten, 
fraaie lichtstraten dak en nieuwe su-
pervlakke betonvloer (vloerbelas-

ting tot 4000 kg/m²) biedt de 
Scheepsbouwloods een heldere en 
effi  ciënte werkplek. Die ademt histo-
rie. De gereviseerde bovenloopkra-
nen van dr. A. Rolf uit 1972 rollen al 
veertig jaar door de 28 meter hoge en 
280 meter lange hal. De kranen heb-
ben een hefvermogen tot 20 ton. Er 
is zelfs een met klinknagels ineenge-
zette Figee kraan uit 1929 te vinden. 
Die bouwde nog mee aan legendari-
sche schepen als de ‘Nieuw Amster-
dam’, ‘De Zeven Provinciën’ en ‘ss 
Rotterdam’. 
‘Toen we het RDM-terrein in han-
den kregen, was de loods een rom-
meltje en vroegen we ons af wie hier 
in godsnaam in zou willen’, vertelt 
projectleider Jan-Wouter Humme 
van het Havenbedrijf. ‘We kwamen 
er al gauw achter dat we ons daar-
over geen zorgen hoefden te maken.’
Slopen en vervangen was volgens 
Humme goedkoper geweest, maar Jerry Bakx.
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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

Goed nieuws: 45-voetscontai-
ners kunnen binnen Benelux 
vrij grens over via de weg 
http://bit.ly/1wTdlte  TLV haalt 
slag thuis! EU in ‘t klein
@LodeVerkinderen 
    
Ongelijk speelveld is zorg 
maritieme sector http://shar.
es/1aIrDT  via @sharethis
@ArieKraaijeveld

Vanaf 1/1/2015 in Noorwegen: 
#winterbanden verplicht op 
alle assen van een voertuig 
>3500 kg. @TLNnieuws 
    
Timelapse Oasis of the Seas @
KeppelVerolme: http://youtu.
be/DYc14Q6O-A8?a  #nortc-
media #adrd #OasisOfThe-
Seas @leonvanheel

Laatste kans: wandel 18 okt 
door verdiepte ligging #A4 
Leiderdorp. Eind okt opent dit 
deel voor verkeer ri Amster-
dam http://bit.ly/1s0vULB
@Rijkswaterstaat

#Topconferentie 10 okt. Twee 
#wereldhavens bundelen 
krachten http://www.
deltasummit.eu  @PortOfRot-
terdam @PortofAntwerp
@VNONCW010 

Nieuwe website: volg het 
internationale nieuws & de 
uitbreiding van het Lean and 
Green netwerk in Europa via 
http://www.lean-green.eu
@VILogistiek  

Nieuwe technologie biedt 
extra oog voor vrachtwagen-
chauffeurs: https://www.
youtube.com/watch?v=HVwm
YUrfOP0&feature=youtu.be  
@VolvoTrucksNL 

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

 Hapag-Lloyd ramt Maersk 
op Suezkanaal (+video) 

 Vrachttopman KLM: ‘helft 
van ons verlies was 
artifi cieel’

 Hebo bij gezonken ‘Isala’

 Reus in Rotterdam 

 Nieuw kraanschip van 
Damen slaat aan 

 Weyts houdt overkapping 
Antwerpse ring binnen 
bereik

 HES defi nitief van de beurs 

het Havenbedrijf besloot diep in de 
buidel te tasten om het industrieel 
erfgoed te behouden. Het blijkt een 
schot in de roos. Franklin is laaiend 
enthousiast over zijn nieuwe werk-
vloer en kantoren in de historische 
omgeving. Belangrijk is ook de aan-
wezigheid van een kade met een 
diepgang van 11,5 meter en een put 
van 16 meter waterdiepte die ge-
bruikt kan worden om schepen te la-
ten afzinken voor bedrijven zoals 
Dockwise en Rolldock. Baggersche-
pen en andere constructies van bij-
voorbeeld IHC, Heerema of Huis-
man kunnen eenvoudig worden 
afgemeerd voor de kant. 

Miljardenbusiness
Franklin begon met honderd men-
sen in de Scheepsbouwloods, maar 
hoopt komend jaar door te groeien 
naar tweehonderd man. Er wordt al 
druk gebouwd aan meer kantoor-

ruimte. Off shore is booming 
business, laat Franklin zien. 
Vijf jaar geleden was de omzet 
van de vestiging Dordrecht 
een schamele 3 miljoen euro. 
Dat is inmiddels vertienvou-
digd. Franklin Off shore Eu-
rope neemt daarmee een tien-
de van de wereldwijde 
concernomzet voor zijn reke-
ning. 
Gunstig is dat Rotterdam be-
schikt over een cluster van 
tientallen bedrijven en toele-
veranciers gespecialiseerd in 
de off shore, waaronder buur-
man Ampelmann met zijn 
actief compenserende plat-
forms. Maar uiteraard is niet 
alles te danken aan Rotter-
dam. Franklin bedient van-
uit de Heysehaven de hele 
wereld, van Noordzee tot 
Australië. Die brede markt EDO BEERDA 
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zorgt voor stabiliteit: nu de 
investeringen in de Noordzee 
iets teruglopen, haalt het be-
drijf extra omzet in de Golf 
van Mexico. 
Is het niet veel voordeliger 
om voor dergelijke verre be-
stemmingen een vestiging in 
een lagelonenland te ope-
nen? Bakx: ‘Nee, want daar 
heb je niet hetzelfde hoog-
opgeleide personeel en zit je 
met import- en exporthef-
fi ngen. Bovendien: in een 
miljardenbusiness als de 
off shore is leveringszeker-
heid doorslaggevend. Als 
wij zeggen dat een kabel 
vrijdag de deur uit gaat, ge-
beurt dat ook.’
De nieuwe divisie ‘Projec-
ten’ lift  ook mee met de in-
ternationale ontwikkelin-
gen. Het projectenteam 

vliegt de hele aarde over om bij-
voorbeeld elektriciteitskabels te 
trekken in Mexico, kabels te ver-
vangen op een olieplatform in 
Kameroen of kettingen te inspec-
teren, markeren en classifi ceren 
in Noorwegen. 
Vooral van de constructiedivisie 
verwacht Franklin veel groei. ‘Fa-
brication’ belooft  een banenmag-
neet te worden voor nieuwe gene-
raties mbo- en hbo-technici die 
op de RDM Campus worden op-
geleid. Wordt Franklin eigenlijk 
geen concurrent van grote stads-
genoten als Huisman en IHC? 
Bakx: ‘Zij zijn voor ons wereld-
wijd opdrachtgevers, we zien hen 
als prachtige voorbeelden. Maar 
ja, je begint allemaal als onder-
aannemer. Zo zijn zij ook begon-
nen.’
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AGENDA

Marine Maintenance 
14 t/m 16 oktober 

Internationale beurs voor onder-

houds- en herstellingstechnologieën, 

gereedschappen, diensten en syste-

men voor alle schepen.

• www.marinemaintenanceworldex-

po.com

Offshore Energy  
28 en 29 oktober 

Offshore Energy is de snelst groeien-

de offshore-bijeenkomst van profes-

sionals uit de industrie. Iedereen van-

uit de Nederlandse offshore 

windsector komt naar deze beurs.  

• www.offshore-energy.biz

ICT & Logistiek 
29 en 30 oktober 

Deze tweedaagse vakbeurs in de 

Jaarbeurs in Utrecht is hét platform 

voor ICT-toepassingen en -diensten 

in de logistieke keten. Met veel con-

gressen en seminars. 

• www.ict-en-logistiek.nl

Maritime Awards Gala 
6 november 

De captains of industry komen samen 

tijdens de negende editie van het Ma-

ritime Awards Gala. Er worden vijf 

maritieme prijzen uitgereikt voor in-

novatieve topprestaties. 

• www.maritime-awards.nl

Transport & Logistics 
11 november 

Transport & Logistics vindt dit jaar 

plaats in Ahoy Rotterdam, tegelijk 

met de internationale container-

beurs Intermodal Europe. Met prak-

tijkcases voor verladende partijen. 

• www.easyfairs.com

In een cabine mag je  
 WEGVERVOER   Europese Commissie roept Frankrijk op het matje

Sommige landen delen hoge 
boetes uit aan langparke-
rende chauff eurs die rusten 
in hun voertuig. Wat mag 
wel en wat mag niet? TLN 
zet de feiten op een rijtje.

De nieuwe Europese Transportcom-
missaris, Maroš Šefčovič, gaat 
Frankrijk om opheldering vragen 
over de hoge boetes die dat land op-
legt aan chauff eurs die hun normale 
wekelijkse rust genieten in de cabine 
van hun vrachtauto. De boetes voor 
dit ‘vergrijp’ kunnen oplopen tot 
30.000 euro. Een chauff eur die zijn 
normale wekelijkse rust in de cabine 
doorbrengt, riskeert zelfs een jaar 
gevangenisstraf.
Šefčovič heeft  dit laten weten aan 
D66-Europarlementslid Matthijs 
van Miltenburg. Deze riep de kandi-
daat-eurocommissaris op om te zor-
gen voor harmonisatie van de Euro-
pese transportregelgeving en de 
handhaving daarvan in de verschil-
lende lidstaten. Šefčovič heeft  toege-
zegd de regels te zullen herzien als ze 
niet eenduidig of uniform zijn. Het 
is een van de niet afgeronde klussen 
die hij van zijn voorganger, Siim 
Kallas, overneemt.
De transportsector in Europa klaagt 
al jaren steen en been over de enor-
me verschillen in de wijze waarop 
lidstaten de Europese transportre-
gels uitleggen en handhaven. De 
hoogte van boetes voor het niet na-
leven van de rij- en rusttijden loopt 
bijvoorbeeld sterk uiteen, waarbij 
kleine overtredingen in sommige 
landen door de vingers worden ge-
zien, terwijl ze in andere landen juist 
zwaar worden bestraft . Kallas heeft  
keer op keer aangekondigd aan die 
grote verschillen een einde te ma-
ken, maar daarvan is tot dusver wei-
nig terechtgekomen.
Zijn opvolger blijkt zich al te hebben 
verdiept in de zaak van de Franse 
megaboete voor het rusten in de 
vrachtautocabine. Hij zegt in de hui-
dige regelgeving geen beperkingen 
te hebben gelezen op grond waarvan 
het rusten in de cabine kan worden 
verboden. Laten we er de ‘position 
paper’ eens bijpakken die Transport 
en Logistiek Nederland (TLN) on-
langs over deze materie heeft  opge-
steld. Artikel 8.8 van Verordening 
561/2006 stelt: ‘Wanneer een be-
stuurder dit zo verkiest, mogen da-
gelijkse rusttijden en verkorte weke-
lijkse rusttijden buiten de standplaats 
in een voertuig worden doorge-
bracht indien dit voor iedere be-
stuurder behoorlijke slaapfacilitei-
ten biedt en het voertuig stilstaat.’
Dat het voertuig moet stilstaan, zal 

eenieder begrijpen. Jammer genoeg 
spreekt deze Verordening alleen 
over de ‘verkorte wekelijkse rusttij-
den’. Daardoor blijven de ‘normale’ 
wekelijkse rusttijden buiten be-
schouwing en juist dat wordt nu 
door de Franse wetgever aangegre-
pen om het genieten van deze nor-
male wekelijkse rust in de cabine te 
verbieden. Niet alleen Frankrijk 

doet dat overigens: in de zomer van 
dit jaar voerde België hiervoor een 
boete in van 1800 euro en Oostenrijk 
een van 5000 euro. De Europese 
transportwereld verkeert nu, zegt 
TLN, in grote onzekerheid over de 
vraag wat wel en wat niet is toege-
staan.
De rij- en rusttijdenwetgeving die 
vandaag de dag in Europa wordt ge-
hanteerd, dateert van 1985. Een Ver-
ordening uit 2006, waarin deze wet-

geving is vastgelegd, maakt een 
onderscheid tussen de zogenoemde 
verkorte wekelijkse rust (24 uur) en 
een normale wekelijkse rust van 45 
uur. De verordening schrijft  niets 
voor omtrent de plaats waar de rust 
moet worden genoten, dat kan bij-
voorbeeld ook een hotel of motel 
zijn. Wel zegt de verordening dat de 
verkorte wekelijkse rust dus in de ca-

bine kan worden genomen, maar ze 
zegt niets over het in de cabine door-
brengen van de normale wekelijkse 
rust.
Frankrijk, België en Oostenrijk heb-
ben deze onnauwkeurige formule-
ring nu aangegrepen om een onder-
scheid tussen korte en normale rust 
te maken waar het de plaats betreft  
waar deze rust mag worden gehou-
den. Klaarblijkelijk willen deze lan-
den voorkomen dat chauff eurs lang-

Kowa

Frankrijk, België en Oostenrijk willen het 
fenomeen ‘sociale dumping’ aanpakken.
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COR VAN MAURIK, VERZEKERINGSEXPERT
www.brrgroep.nl

Het al dan niet toepasselijk verklaren 
van algemene voorwaarden levert in 
de praktijk nog steeds de nodige pro-
blemen op.

Een Nederlandse exporteur verkoopt 
op basis van een tender, die door par-
tijen wordt ondertekend, aan een afne-
mer in Noord-Afrika een partij goede-
ren op basis van de Incoterm CPT. Het 

vervoer van deze goederen gaat per schip vanaf de VS naar 
Monaco, waar de goederen op een ander schip met bestem-
ming Noord-Afrika worden overgeladen. De afdeling sales 
van de exporteur komt met de koper van de goederen geen 
algemene voorwaarden overeen!

Uiteindelijk ontstaat er op het traject van Monaco naar 
Noord-Afrika vertraging, die uitmondt in een periode van 1 
maand. Op basis van de voorwaarden van de tender blijkt dat 
de verkoper aansprakelijk is voor de vertraging. En volgens 
het opgenomen boetebeding ten aanzien hiervan vordert de 
koper een bedrag van 5.000 euro per dag van de verkoper. Tel 
uit je winst.

De algemene voorwaarden van de exporteur sluiten expliciet 
dit soort vorderingen uit en wanneer deze aan de koper zou-
den zijn toegezonden en toepasselijk waren verklaard, had 
het er voor de exporteur heel anders uitgezien.

Dat het ook de andere kant op kan, blijkt uit een pas gewezen 
arrest van de Hoge Raad.

De feiten en de omstandigheden zijn als volgt. Een partij 
strooizout lag opgeslagen in een loods op het terrein van 
OBM. De eigenaar van het strooizout wordt failliet verklaard. 
De betreff ende partij zout was in opdracht van de eigenaar 
door OBM gelost uit een schip en daarna eerst buiten op het 
terrein van de eigenaar opgeslagen.

De eigenaar geeft  later OBM de opdracht de partij zout op te 
slaan in de loods van OBM. OBM bevestigt aan de eigenaar 
van het zout per fax deze opdracht, waarin wordt verwezen 
naar algemene voorwaarden, die OBM op de overeenkomst 
van toepassing verklaart.

Er ontstaat na het faillissement van de eigenaar van het zout 
een geschil tussen de curator van de eigenaar en OBM. OBM 
stelt zich op het standpunt dat de Fenex-voorwaarden van 
toepassing zijn, daar het opslaan van de partij zout niet kan 
worden aangemerkt als een stuwadoorswerkzaamheid. Op 
grond van de Fenex-voorwaarden heeft  OBM pandrecht, 
waardoor het recht zou hebben op de netto-opbrengst van de 
verkoop van het zout. De curator stelt daarentegen dat hier-
van geen sprake van kan zijn, omdat niet duidelijk is gemaakt 
door OBM welke set algemene voorwaarden van toepassing 
zou zijn.

Dit geschil belandt uiteindelijk voor beoordeling bij de Hoge 
Raad en deze komt tot het oordeel dat OBM niet op begrijpe-
lijke en niet onredelijk bezwarende wijze heeft  aangegeven of 
nader geregeld met de eigenaar van het zout, welke van de sets 
in het gegeven geval van toepassing zouden zijn. Zowel de 
Stuwadoorsvoorwaarden als de Fenex-voorwaarden zijn 
daarom niet van toepassing.

De conclusie is dat bij de totstandkoming van een overeen-
komst het tussen partijen duidelijk moet zijn welke set alge-
mene voorwaarden deel uitmaakt van de overeenkomst.

Algemene voorwaarden
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PRODUCTIE PLANNER
De productie planner is de spin 

in het web en heeft intensief 

contact met de productie en de 

sales.

Euro-Caps BV
Opleidingsniveau: MBO / HBO

Werkverband: Fulltime

Locatie: Rotterdam

TEAMLEIDER TRANSPORT
Als Teamleider verricht je 

coördinerende en ondersteu-

nende werkzaamheden t.b.v. 

het goederentransport. Dit alles 

in lijn met het transportbeleid 

en binnen wettelijke regelingen.

Action
Opleidingsniveau: MBO / HBO

Werkverband: Fulltime

Locatie: Echt

ASSISTENT CHAUFFEURSBALIE
Wil jij graag werken bij een 

succesvol en internationaal 

transportbedrijf, heb je een 

logistieke achtergrond en ben

je fulltime beschikbaar?

Samskip
Opleidingsniveau: MBO

Werkverband: Fulltime

Locatie: Rotterdam

MANAGER OPERATIONS
In deze functie ben je verant-

woordelijk voor de operatie 

binnen Dasko en stuur je de 

afdelingen planning, customer-

service, x-dock en warehouse 

van zowel de Nederlandse als de 

buitenlandse vestigingen aan.

Dasko Koel- en 
Vriestransporten
Opleidingsniveau: HBO

Werkverband: Fulltime

Locatie: Almelo

TRANSPORTATION SPECIALIST 
As a Transportation Specialist 

you are the central point of 

contact, handling all job related 

aspects.

Abbott Logistics B.V
Opleidingsniveau: HBO / WO

Werkverband: Fulltime

Locatie: Breda

TRANSPORT PLANNER
In this role you will be responsi-

ble for the daily transports from 

our customers and our Tilburg 

facility.

Syncreon
Opleidingsniveau: MBO / HBO

Werkverband: Fulltime

Locatie: Tilburg

ASSISTENT LOGISTIEK 
MANAGER
Regelen van een effi ciënte en 

effectieve planning en het 

transport voor zowel het eigen 

als het ingehuurde vervoer.

Oerlemans Plastics B.V.
Opleidingsniveau: HBO

Werkverband: Fulltime

Locatie: Giessen 

VACATURES

www.nieuwsbladtransport.nl/vacatures

Oenema Transport 
Heerenveen 

Rechtbank Noord-Nederland

Typisch Transport
Hengelo

Rechtbank van Almelo

Frigoline BV 
Huissen

Rechtbank van Gelderland 

Dyd B.V.
Noordwijkerhout

Rechtbank Den Haag

Josemanders Transport B.V.
Cuijk

Rechtbank Oost-Brabant

Fijan & Mostert Logistics
Zevenhuizen

Rechtbank Den Haag

J. Beekman
Koog aan de Zaan

Rechtbank Noord-Holland

Amax Logistics BVBA
Antwerpen

Rechtbank Antwerpen

FAILLISSEMENTENrusten. Niet wonen

durig in hun vrachtauto rust houden. 
Dat was ook de bedoeling van de op-
stellers van de verordening, maar 
een verbod op langdurige rust in de 
cabine is er niet expliciet in opgeno-
men. Je kunt hooguit de passage over 
de verkorte rusttijd, die onder om-
standigheden in het voertuig mag 
worden doorgebracht, zo interprete-
ren dat het langer dan 24 uur rusten 
in de cabine ‘dus’ is verboden.
Deze interpretatie, zegt TLN, is ook 
die van de Europese Commissie. 
Een vorige verordening stond de 
chauff eur toe zijn dagelijkse rust in 
de vrachtauto te nemen, maar ver-
bood zowel de verkorte als normale 
wekelijkse rusttijd in de truck door 
te brengen. Bij de herziening van die 
verordening heeft  de wetgever het 
mogelijk willen maken om ook de 
verkorte rust in zijn bedrijfsvoertuig 
door te brengen. De normale weke-
lijkse rust bleef daarvan uitgezon-
derd: de wetgever ziet liever dat de 
chauff eur zijn normale rust thuis 
neemt, of elders, maar niet in de ca-
bine.
In de praktijk is er de afgelopen jaren 

nooit een punt van gemaakt dat een 
chauff eur zijn rust, korter of langer, 
in de vrachtauto doorbracht, consta-
teert TLN. De Nederlandse Inspec-
tie Leefomgeving en Transport bij-
voorbeeld noemt het uit 
veiligheidsoverwegingen van veel 
meer belang dát de chauff eur zijn 
rust neemt, dan wáár hij dat doet. 
Ook de opmars van bijvoorbeeld 
Oost-Europese vervoerders, wier 
chauff eurs relatief langer van huis 
zijn, heeft  daarin weinig verande-
ring gebracht. Men zou hier ‘naar 
Nederlandse begrippen zelfs kun-
nen spreken van een gedoogcon-
structie’, aldus TLN. Bovendien is in 
de wetgeving nooit voorzien in 
strafb aarstelling van verboden rust 
in de cabine.
Dat doen Frankrijk, België en Oos-
tenrijk nu ineens wel. Deze landen 
willen door het langer rusten in de 
topsleeper te verbieden het ver-
schijnsel ‘sociale dumping’ aanpak-
ken. Het gaat om chauff eurs uit lage-
lonenlanden die op hun lange reizen 
ook hun normale wekelijkse rust 
zullen moeten nemen. Hun werkge-

vers staan de chauff eurs doorgaans 
niet toe dit in een hotel of ander lo-
gement te doen, maar het moet in de 
vrachtauto. Dat leidt er soms toe dat 
fl inke groepen chauff eurs uit Oost-
Europa ‘kamperen’ op westerse par-
keerplaatsen en er hun potje koken.
TLN laat er geen misverstand over 
bestaan dat de bestaande Verorde-
ning, artikel 8.8, zo kan worden uit-
gelegd dat het nemen van de norma-
le weekrust in de cabine verboden is. 
Aan het gedoogbeleid van de afgelo-
pen jaren kunnen we geen rechten 
ontlenen. Wie acht jaar ongestraft  
door rood heeft  gereden, moet dat 
niet als verweer aanvoeren als hij in 
het negende jaar voor dit feit wordt 
bekeurd. Waar TLN wél bezwaar te-
gen maakt is dat dit artikel door 
sommige lidstaten – Frankrijk c.s.  – 
wordt aangegrepen voor een doel 
waarvoor het artikel niet is geschre-
ven.
De verordening wordt feitelijk onei-
genlijk gebruikt, meent de organisa-
tie. Het gaat er deze landen immers 
niet of nauwelijks om de concurren-
tievoorwaarden tussen verschillen-
de modaliteiten te harmoniseren, de 
werkomstandigheden van chauf-
feurs te verbeteren of de verkeersvei-
ligheid te bevorderen. Dat zijn de 
doelstellingen die de verordening 
wil bereiken, voor ‘normale’ chauf-
feurs onder ‘normale’ arbeidsom-
standigheden. Sociale dumping, 
waarbij werkgevers hun chauff eurs 
maand in maand uit door Europa la-
ten trekken, valt echter buiten dit be-
stek, redeneert TLN, en moet daar-
om ook op een heel andere wijze 
worden tegengegaan.
Wat wil de organisatie van Maroš 
Šefčovič, als die straks als Trans-
portcommissaris ingewijd? Eerst en 
vooral een uniforme interpretatie 
van de betreff ende verordening. Als 
dat ertoe leidt dat het genieten van 
de normale wekelijkse rust in de ca-
bine wordt verboden, dan wil TLN 
in elk geval een overgangsperiode. 
TLN is van mening dat ten minste 
één normale wekelijkse rust van 45 
uur in het voertuig moet kunnen 
worden doorgebracht als dat een vei-
lige drieweekse rit mogelijk maakt.
Tenslotte, stelt TLN moeten er vol-
doende, goede en betaalbare voor-
zieningen voor chauff eurs onderweg 
komen. De chauff eur moet zich goed 
kunnen douchen, een betaalbare 
maar goede maaltijd kunnen nutti-
gen en veilig en liefst bewaakt kun-
nen parkeren. Daarmee pakken we 
niet alleen het parkeren onderweg, 
maar en passant ook de transport-
criminaliteit aan.
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Waar ligt Bermuda eigenlijk, vroeg 
de man in de tredmolen op zee

wordt gered. De opblaasbare loop-
molen lijkt op een loopmolen die 
door hamsters wordt gebruikt, maar 
dan een stuk groter. Baluchi had ei-
witrepen, fl esjes water, gps en een sa-
telliettelefoon bij zich. 

Forrest Gump
Het is wel een charmant idee, om het 
concept ‘rennen’ uit te breiden naar 

Een tredmolen alleen voor muizen 
en hamsters? Forget it. Een volwas-
sen kerel kan er zo mee de zee op. 

Apart. De Amerikaanse kustwacht 
heeft  afgelopen zaterdag voor de 
kust van Florida een man gered die 
in een opblaasbare loopmolen over 
zee rende. Volgens CNN gaat het om 
een man die door meer dan 190 lan-
den wil ‘rennen’ om zo aandacht te 
vragen voor wereldvrede.
Reza Baluchi was eerder al door de 
kustwacht in de buurt van Miami 
gespot. Hij was de weg kwijt en vroeg 
welke kant Bermuda op was. Sinds 
dat moment hield de kustwacht hem 
in de gaten. Afgelopen weekend gaf 
Baluchi een noodsignaal, waarna hij 
uitgeput van zee werd gehaald. Hij is 
naar een post van de kustwacht ge-
bracht om bij te komen.
Op beelden die door de kustwacht 
zijn verspreid, is te zien hoe de man 

WERELDVREDE

de zeeën en oceanen, en nog span-
nend ook. Marge ziet wel kansen 
voor een lucratieve verfi lming, een 
soort Forrest Gump meets Jaws, of 
zoiets. De grote vraag, namelijk of je 
behalve je eigen fysieke uitputting, 
ook de wereldvrede een stukje dich-
terbij brengt, is van een heel andere 
orde. Denk niet dat ze er in Syrië 
wakker van liggen. | PW
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Maritieme toppers

Zes eeuwen maritieme 
geschiedenis zijn nu gevat in 
één tentoonstelling. 

Als een klein kind in een speelgoed-
winkel staat Mark Rutte te turen 
naar het scheepsmodel van de Aegir, 
het nieuwe multifunctionele schip 
van Heerema Marine Contractors, 
dat vooral actief is in de off shore.
De Nederlandse minister-president 
opende de tentoonstelling ‘Topstuk-
ken’ in het Maritiem Museum te 
Rotterdam. De expositie toont na-
melijk vijfentwintig topstukken uit 
de eeuwenoude collectie.
Zoals de Aegir, die een slordige 850 
miljoen euro heeft  gekost, en eigen-
lijk een soort Zwitsers zakmes is: 
Heerema kan er allerlei klussen mee 
aan. Niet echt een oudje, maar dat 
hoeft  ook niet. ‘De topstukken in 
deze tentoonstelling zijn iconen van 
ons maritiem verleden en daarmee 

ook voor de toekomst’, aldus Rutte, 
die zelf zoals bekend geschiedenis 
studeerde in Leiden.  
Elk object in de tentoonstelling heeft  
zijn plaats daar op geheel eigen wijze 
verdiend. Vanwege de revolutionai-
re rol die het vervulde in de scheep-
vaart of in de wereld in het alge-
meen. Of omdat het een stille getuige 
is geweest van een belangrijk mo-
ment in de maritieme geschiedenis. 
Volgens experts gaat het om unieke 
objecten, zoals het 600 jaar oude 
Mataró-model, het oudste scheeps-
model van Europa. 

Wikileaks
Of wat te denken van de Itinerario 
van Jan Huygen van Linschoten, één 
van de belangrijkste reisverslagen 
ter wereld, waarin hij alle geheimen 
van de Portugezen openbaar maak-
te? Het museum doopt het bij deze 
om tot de ‘Wikileaks van de zestien-
de eeuw’. Of de penschilderijen van 

Willem van de Velde, vermaard om 
zijn fi jne techniek. Werkelijk schitte-
rende driemasters krijgt de bezoeker 
te zien, die hij als geen ander tot in 
de details correct weergaf.
Uiteraard ontbreekt een zeekaart 
van meestercartograaf Joan Blaeu 
uit de zogeheten Corpus Christi 
Collectie niet. Dat is een verzame-
ling VOC-kaarten die driehonderd 
jaar lang verborgen lag in Engeland, 
maar die door een miljoenenaan-
koop in 2006 in het Maritiem Muse-
um gekomen is. 
Ook een object uit Spitsbergen, waar 
ijskoude wateren getrotseerd dien-
den te worden, ontbreekt niet. De 
minister-president juichte: ‘Wat had 
ik graag in de commissie gezeten die 
de selectie maakte van de vijfen-
twintig topstukken voor deze ten-
toonstelling uit een collectie van 
meer dan 850.000 objecten.’ 

Het model van Heerema’s Aegir is al indrukwekkend. De echte kostte 850 miljoen. 
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 EXPOSITIE   Premier Rutte had ‘graag’ in selectiecommissie gezeten

QUOTE VAN DE WEEK

Camiel Eurlings, president-direc-
teur van KLM, reageert in Het 
Financieele Dagblad op kritiek 
dat hij tijdens recente onrust te 
weinig zijn gezicht liet zien.

Ik was bewust 
onzichtbaar.

C
O

L
U

M
N

FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Moet KLM zich maar weer als Konink-
lijke Luchtvaart Maatschappij bij de 
Hollandse Kamer van Koophandel la-
ten inschrijven? Sommigen zijn daar-
van voorstander. Het huwelijk met Air 
France is niet geheel crisisbestendig 
gebleken en het is, hoor je zeggen, 
vooral de Franse kant die daaraan 
schuld zou dragen. Die vertoont im-
mers het gedrag van de krekel uit de fa-

bel van Jean de la Fontaine. In Parijs wordt het geld vermorst 
dat de nijvere mier, in dit verhaal dus KLM, door noeste ar-
beid met miljarden tegelijk weet te vergaren.

Een vraag die hieraan vooraf moet gaan, is de volgende. Zijn 
Air France en KLM twee mannen die in het huwelijksbootje 
zijn gestapt? Hebben twee vrouwen het boterbriefj e gehaald? 
Of betreft  het een dame en een heer die ooit, in 2003, beslo-
ten hun fl atje en bovenhuis voor een leuke doorzonwoning te 
verruilen? Voor het eerste pleit het feit dat het Jean-Cyril Spi-
netta en Leo van Wijk waren die indertijd een fusie aangin-
gen. Dat waren beiden toch wel vrij duidelijk heren. De eerste 
hield trouwens nogal van foie gras, terwijl de tweede ook met 
een broodje kaas al innig tevreden kon zijn.

Voor de tweede veronderstelling pleit dat deze twee ‘corpo-
rate’ boegbeelden toen, liever dan zichzelf, een ranke Franse 
stewardess en een struise, in koningsblauw vermantelpakte 
Nederlandse beroepsgenote op de huwelijksaankondiging 
lieten afdrukken. Dat leverde een mooi plaatje op, nog aan-
gevuld met de foto van de ‘staarten’, die ergens op Roissy-
Charles de Gaulle of Schiphol spontaan in elkaar leken te 
krullen.

De werkelijkheid, die hier moet worden onthuld, is dat AF-
KLM een heteroseksueel samengaan is van een vrouwtje en 
een mannetje. Twee spinnen met elk hun eigen netwerk. 
Waarbij het vrouwtje, zoals zo vaak in de spinnenwereld, een 
maatje of wat groter is dan het mannetje. En hem ook letter-
lijk verorbert zodra het huwelijk is ‘geconsumeerd’. Dat 
brengt haar kostbare nutriënten die helpen hun gezamenlijke 
nakroost verantwoord op de wereld te zetten.

Voor minnaars van het koningsblauw zal deze waarneming 
wat verontrustend zijn. Wie even nadenkt over de toekomst 
van de luchtvaart, zal beseff en dat het zo heeft  moeten gebeu-
ren. Het sprookje KLM is uit – tijd voor de realiteit.

KLM-sprookje is uit


