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Transportbedrijven vrezen dat 
rederijen de zwaveltoeslagen 
zullen gebruiken om extra winst 
te maken. Vooral de sterke 
verschillen leiden tot onrust.

Per 1 januari, als het SECA-gebied wordt 
ingevoerd, gaan reders op de Oostzee, de 
Noordzee en het Engelse Kanaal een zwa-
veltoeslag rekenen. De hoogte hiervan ver-
schilt echter sterk per rederij. De tarieven 
onder de ferrymaatschappijen bijvoor-
beeld variëren ‘van een euro per meter van 
de truck tot 15% van het nu geldende tarief, 
wat kan oplopen tot meer dan honderd 
euro’, zo zeggen transportbedrijven. 
Daardoor is vrees voor woekertoeslagen 
ontstaan. ‘Wij zijn bang dat reders de toe-
slagen als verkapt inkomen zullen gaan ge-
bruiken’, zegt directeur Frits Potze van het 
logistieke bedrijf Colli Care. De verschillen 
in tarieven hangen samen met het vaarge-

ken en de kosten die daarbij komen kijken. 
Daarover klagen ook verladersorganisa-
ties. De EVO vindt het nog te vroeg om 
commentaar te geven, maar de internatio-
nale verladersorganisatie Global Shippers’ 
Forum (GSF) heeft  rederijen opgeroepen 
om meer inzicht te verschaff en. Ook het 
feit dat autoriteiten nog nauwelijks weten 
hoe zij het gebruik van de zwavelarme 
brandstof moeten controleren komt de 
transparantie niet ten goede. De inspectie-
dienst ILT zet vooralsnog in op controle 
van de brandstofb oekhouding. 
Uit vrees voor concurrentievervalsing heb-
ben twintig reders zich verenigd in de Tri-
dent Alliance, met als doel om ‘robuuste en 
transparante handhaving te ondersteunen’. 
Opvallend is dat ferrymaatschappij Stena 
Line ook lid van deze groep is. Deze ferry-
maatschappij rekent een toeslag van 15%, 
wat de hoogste zou zijn. Stena Line gaf ech-
ter geen commentaar.

bied en de gebruikte methode om aan de 
regelgeving te voldoen. Er kan overgestapt 
worden op dure ultra-laagzwavelige diesel 
die maximaal 0,1% zwavel bevat, of er kan 
een zwavelschrobber worden geïnstalleerd 
die de zwavel uit de uitlaatgassen wast. Als 
de rederij kiest voor een zwavelschrobber 
hoeft  alleen de investering doorberekend 
te worden. 

Herberekening
Die investering is op een gegeven moment 
terugverdiend en dus zou de toeslag een 
einde moeten kennen. Bij overstappen op 
de nieuwe brandstof is er sprake van een 
doorlopende hogere kostenpost. Een vraag 
die in dit geval rijst is of deze toeslag wel on-
derhevig zal zijn aan herberekening. ‘Esso 
heeft  aangekondigd in 2015 met een ultra-
laagzwavelige diesel te komen die 20% 
goedkoper is’, zegt Potze. ‘Bovendien heb-
ben we met dalende olieprijzen te maken.’
Probleem is dat de rederijen niet transpa-
rant zijn over de methoden die zij gebrui-

Rekenen rederijen alleen hun werkelijke kosten door of misbruiken ze de zwavelnorm?

 EMISSIES   Grote verschillen roepen vragen op bij transportondernemers

‘Zwaveltoeslag wordt 
gebruikt als extraatje’

TOBIAS PIEFFERS
ZIE OOK PAGINA 10-11

LUCHTVRACHT
De Raad van State 
behandelt volgende 
maand het verbod van 
de Nederlandse 
overheid op de 
bloemenvluchten van 
Lufthansa op Schiphol. 
Nederland legde 
Lufthansa in 2012 een verbod op om Latijns-Ameri-
kaanse vrachtvluchten via het Caribische eiland van 
Puerto Rico, onderdeel van de VS, uit te voeren. 
Lufthansa had geen vliegrechten, aldus Den Haag. 
Volgens Lufthansa waren die niet nodig met het oog 
op het open skies-verdrag tussen de VS en de EU.

Vrachtverbod bij Raad van State

WEGVERVOER
Elvis, het Duitse samenwerkingsverband van groupa-
gevervoerders, gaat voor zijn leden chauffeurs werven 
in Roemenië. In Duitsland is grote schaarste aan 
gekwalifi ceerde vrachtautobestuurders. Elvis richt in 
de Roemeense stad Timisoara een eigen uitzendbureau 
op, dat op zoek gaat naar ervaren en deskundige chauf-
feurs. Kandidaten krijgen een theorie- en een praktijk-
test en worden ook medisch onderzocht. De geselec-
teerde chauffeurs wordt gevraagd zich blijvend in 
Duitsland te vestigen. Elvis betaalt hen op grond van 
de in Duitsland geldende loon- en arbeidsvoorwaar-
den, begeleidt hen bij de verhuizing en verzorgt voor 
hen ook een talencursus.

Elvis werft Roemenen aan

procent meer bedrijfswagens 
zijn er in september in de 
Europese Unie verkocht, ten 
opzichte van een jaar eerder. 
Van de grote Europese 
markten liet Italië de grootste 

verbetering zien. Daar werden een derde meer 
bestelbusjes, vrachtwagens en touringcars verkocht 
dan in september 2013. In Frankrijk namen de 
verkopen met 12% toe, in Duitsland met 8%. In 
Nederland werd een plus van 16% genoteerd. In de 
landen van de EU werden vorige maand in totaal 
181.436 bedrijfswagens verkocht. 
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VERKOOP BLIJFT STIJGEN

CARGADOOR
Albert Thissen is met ingang van 1 december benoemd 
tot managing director van Hapag-Lloyd Frankrijk met 
als standplaats Parijs. Hij is nu directeur van de 
Benelux-organisatie van de Duitse rederij en wordt 
opgevolgd door de Belg Tom DeMolder, die nu nog 
directeur is van de Turkse organisatie van Hapag. 

Thissen legt zijn 
functie als voorzitter 
van de Vereniging van 
Rotterdamse Carga-
doors (VRC) neer. 
Verwacht wordt dat op 
het komende jaardiner 
van de VRC een nieuwe 
voorzitter aantreedt.

Hapag-baas Thissen naar Parijs 
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Rosetta Zwetsman 
zet zich in 
voor ontslagen 
havenwerkers
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Reageer ook! www.nieuwsbladtransport.nl/poll

     POLL     

NIEUWE POLL: De zwaveltoeslagen die reders heffen 
          zijn in sommige gevallen extreem hoog 

Inderdaad. Zij hebben de terminals binnengehaald

Onzin: kwestie van werkgever/werknemer 

Niet betalen maar bemiddelen  

Anders

69 %

20 %

9 %

2 %

Havenbedrijf Rotterdam moet 
meebetalen aan een sociaal plan 

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 866 mensen op de stelling van 21 OKTOBER

Vorige week hield vakbondsman 
Ton Heerts van FNV Bondgeno-
ten in Rotterdam de Stichting 
Scholing en Werkgelegenheid 
Fonds (SSWF) ten doop. Die 
probeert in eerste instantie 
ontslagen havenwerkers van 
Odfj ell aan een nieuwe baan te 
helpen. Voorzitter Rosetta 
Zwetsman ziet ook mogelijkhe-
den in andere sectoren.   

Wat is uw eigen achtergrond?
Ik was tot februari dit jaar direc-
teur van FNV Bouw en daarna ad 
interim directeur van het trai-
nings- en adviesbureau FNV For-
maat. Ik ben daardoor wel gewend 
om als werkgever in een bolwerk 
van werknemers te functioneren.

U bent voorzitter van de raad van 
bestuur. Dat klinkt alsof er een 
heel concern achter schuilgaat.
Ja, haha. Daar moet ik zelf ook al-
tijd erg om lachen. De hele organi-
satie bestaat uit twee bestuursle-
den, één offi  ce manager en een 
contract met een projectteam, dat 
over allerlei verschillende deskun-
digen beschikt. Het is dus een heel 
kleine club en dat moet ook zo blij-
ven, vind ik. Van het beschikbare 
geld moet zoveel mogelijk besteed 
worden aan het herplaatsen van 
werknemers en zo min mogelijk 
aan de organisatie zelf.

Ik kon geen site vinden.
Dat klopt, die is er nog niet. We zijn 
nog maar een paar maanden gele-
den begonnen, andere zaken had-
den meer prioriteit. Maar er wordt 
aan gewerkt, de meeste teksten zijn 
klaar en ik verwacht dat de site 
over een paar weken online is.

Wat gaat SSWF precies doen?
Onze eerste klus is de uitvoering 
van het sociaal plan voor de 130 
werknemers die hun baan zijn 
kwijtgeraakt bij de reorganisatie 
van Odfj ell Terminal Rotterdam. 
Uitgangspunt daarbij is voorko-
men dat mensen in een uitkerings-
situatie terechtkomen door ze el-
ders aan het werk te helpen. Het is 

niet uitgesloten dat er de komende 
periode meer reorganisaties in de 
Rotterdamse haven volgen. Vopak 
heeft  iets aangekondigd, maar 
daarmee hebben we nog geen over-
eenkomst. Maar je kunt ook den-
ken aan andere sectoren die ban-
den hebben met de haven.  
Logistiek, infrastructuur, bouw, 
noem maar op.

Hoe wordt u gefi nancierd?
We beginnen met het geld van Od-
fj ell, dat een budget van ongeveer 
tien miljoen euro beschikbaar 
heeft  gesteld voor de uitvoering 
van het sociaal plan. Het bedrijf 
heeft  met de vakbonden afgespro-
ken dat dat budget hoe dan ook ten 
goede komt aan de mensen, ook als 
er geld overblijft . Dat is bijzonder, 
bij andere reorganisaties gaat het 
restant vrijwel altijd terug naar de 
werkgever.

Het zal niet meevallen om die 
mensen weer in de haven aan een 
baan te helpen.
Voor een deel zal dat inderdaad 
niet lukken. Aan sommige func-
ties is gewoon minder behoeft e. 
Daar staat tegenover dat er meer 
vraag komt naar werknemers met 
een andere functie-inhoud met bij-
voorbeeld vaardigheden op het ge-
bied van computers en IT. Daar 
kunnen wij scholing voor organi-
seren.
Een goed voorbeeld van een groep 
waarvoor het moeilijk wordt, zijn 

de zogenoemde operators C. Daar-
van zijn er steeds minder nodig, 
ook op andere terminals in de ha-
ven. De voedingsmiddelenindu-
strie heeft  nog wel behoeft e aan 
deze werknemers, maar dat vinden 
de mensen zelf vaak minder aan-
trekkelijk.  

Omdat die een stuk minder 
betaalt dan de haven, toch?
Dat is inderdaad vooral fi nancieel 
gericht. Dat is een van de grootste 
problemen waar we tegen aanlo-
pen, het salarisverschil tussen de 
haven en andere bedrijfstakken. 
Aan ons de taak om die boodschap 
over te brengen en duidelijk te ma-
ken dat ze alleen weer aan het werk 
komen als ze genoegen nemen met 
minder salaris. Dat hoeven we er 
overigens lang niet altijd bij te zeg-
gen. Ik hoor regelmatig mensen 
zelf zeggen dat ze heel goed weten 
dat ze nooit meer zoveel gaan ver-
dienen als in de haven.

En dan, het gaat vaak om oudere 
werknemers. Die zijn toch bijna 
onbemiddelbaar?
Weet je dat je in deze sector boven 
de 45 al een oudere werknemer 
bent? Natuurlijk zijn het de jonkies 
die het eerst ergens een plek vin-
den. Maar dat wil nog niet zeggen 
dat je als oudere werknemer kans-
loos bent, zeker niet als je de ba-
kens durft  te verzetten. Als chauf-
feur van een taxi of een vrachtwagen 
kun je nog prima mee. En mis-
schien heb je er wel altijd van ge-
droomd om tattoos te zetten. Nou, 
dan heb je nu de kans en dan stel-
len wij jou in de gelegenheid om 
een opleiding te gaan volgen.
 
Wanneer is uw missie geslaagd?
Als we ruim negentig procent van 
de mensen binnen een termijn van 
anderhalf jaar weten te plaatsen en 
hen daarmee een nieuwe toekomst 
kunnen bieden, zou ik heel geluk-
kig zijn. Nu zijn het er al tussen de 
tien en de vijft ien en we zijn nog 
maar een paar maanden bezig.

ROSETTA ZWETSMAN, VOORZITTER SSWF

‘Ze gaan nooit meer zoveel 

verdienen als in de haven’

ROB MACKOR
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Zo kan het ook. Elvis, het Duitse sa-
menwerkingsverband van groupage-
vervoerders, gaat Roemeense chauf-
feurs voor zijn leden werven. In 
Duitsland zelf tekent zich een steeds 
groter tekort aan vrachtautobestuur-
ders af. Elvis vestigt een eigen uitzend-
bureau in Timisoara, van waaruit de 
Roemeens arbeidsmarkt wordt be-
werkt. Dit gebeurt in alle openheid, 

want Elvis betaalt de Roemeense chauff eurs precies wat hun 
Duitse collega’s ook betaald krijgen.

Helaas is dit niet de dagelijkse praktijk in het wegvervoer. 
Sommige transportbedrijven wringen zich in de vreemdste 
bochten om over goedkope arbeidskrachten te kunnen be-
schikken, die ook in Nederland werken, maar ver onder de 
Nederlandse beloningsnormen worden betaald. Dat noemen 
we tegenwoordig sociale dumping. Sociale dumping is ‘an 
sich’ al foute boel, maar leidt ook nog eens tot verstoring van 
de normale concurrentie tussen wegvervoerders.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid wil de strijd tegen sociale dumping aangaan. Er komt 
nog dit jaar een wetsontwerp dat een einde moet maken aan 
het gebruik van ‘schijnconstructies’, schimmige postbusbe-
drijfj es en ongewenste concurrentie op arbeidsvoorwaarden.
Daarbij wil de minister voortaan ook de opdrachtgevers tot 
het vervoer mede-aansprakelijk maken voor eventuele mis-
standen bij hun dienstverleners, voorzover ze daarvan op de 
hoogte zijn of zouden moeten zijn.

Onlangs kwam een rapport uit van de Stichting Onderzoek 
Multinationale Ondernemingen naar de mate waarin verla-
dende bedrijven zich actief bemoeien met het sociale beleid 
bij hun logistieke dienstverleners. Uit dit onderzoek, in op-
dracht van FNV Bondgenoten uitgevoerd, bleek dat verladers 
zeer betrokken zijn bij de veiligheid en duurzaamheid van het 
vervoer, maar dat de sociale kant van de zaak hun vaak tame-
lijk onverschillig is.

Daar komt uiteraard bij dat ook verladers moeten concurre-
ren op een markt waarop de uiteindelijke klant koning is. Dit 
kan sommige opdrachtgevers in het wegvervoer ertoe bren-
gen een oogje dicht te knijpen als hun lading in Nederland 
door een Roemeen tegen Roemeens loon wordt vervoerd. 

Asscher stelt zijn wet tegen schijnconstructies op in nauwe 
samenspraak met de sociale partners in het wegvervoer, die 
zelf ook paal en perk willen stellen aan misstanden in hun be-
drijfstak. Aan de zijlijn stond tot voor kort verladersorgani-
satie EVO. Over sociale zaken praatte ze zelden mee.

Maar dat lijkt te veranderen. De EVO wil nadrukkelijk be-
trokken worden bij de discussie over schijnconstructies en 
zoekt op dat punt contact met de sociale partners. In ruil 
schuift  de organisatie wat op met haar standpunt over de zo-
geheten vergunningsgrens. Die grens ligt nu bij 500 kilo-
gram, maar werkgevers en bonden willen deze graag verlagen 
naar 0 kilo, ook al weer om gooi- en smijtwerk in hun bran-
che tegen te gaan.

Voorheen was de EVO mordicus tegen zo’n grensverlaging, 
ze zag liever een verhoging tot bijvoorbeeld 3,5 ton. Nu valt 
met de verladende bedrijven ineens wél te praten over een 
grensverlaging, mits dit gebeurt in een breder debat waarbij 
ook de schijnconstructies aan de orde komen. Een welkome 
wending, uiteraard uit welbegrepen eigenbelang. Het gaat nu 
immers in de discussie nadrukkelijk ook om de verlader. 

Lang leve Elvis

Iedere week in Nieuwsblad Transport, 

altijd online via www.nieuwsbladtransport.nl/dossiers

vrijdag 11 november
Duitsland
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Stadsbestuur geeft  fi at 
aan bouw nieuwe sluis

AMSTERDAM

Betalingsmoraal blijft 
ver onder de maat 

zienlijk lager uit dan bij het eerdere 
principebesluit in 2012 toen de bij-
drage van Amsterdam aan de bouw 
van de zeesluis nog werd begroot op 
136,5 miljoen euro. Volgens Ollon-
gren is de kostenverlaging toe te 
schrijven aan de gunstige renteont-
wikkelingen van de laatste tijd. 
Zij verwacht dat de Amsterdamse 
bijdrage uiteindelijk zal slinken naar 
89 miljoen euro indien ook Brussel 
over de brug komt met een subsidie 
van rond de 100 miljoen in het kader 
van het Europese Transport Net-
werk. Rijkswaterstaat staat voor het 
gros van de bouwkosten van de sluis, 
die in 2019 gereed moet zijn. Daar-
naast verstrekt de provincie Noord-
Holland een bedrag van 56,5 mil-
joen euro. | JOHN VERSLEIJEN

Het Amsterdamse stadsbestuur 
heeft  unaniem voor de bouw van de 
nieuwe zeesluis bij IJmuiden ge-
stemd. 

Het besluit wordt op 12 november 
voorgelegd aan de vaste raadscom-
missie Economie en Werk van de 
hoofdstad. Eind november zal dan 
de voltallige gemeenteraad een defi -
nitief besluit nemen over de komst 
van de 890 miljoen euro kostende 
zeesluis (prijspeil 2014). De ver-
wachting is dat het dan een hamer-
stuk zal zijn, nu de SP-wethouders in 
het college hebben ingestemd. 
Volgens de Amsterdamse havenwet-
houder Kajsa Ollongren (D66) val-
len de kosten voor de gemeente met 
maximaal 105 miljoen euro aan-

ver ver na de overeengekomen ter-
mijn over de brug komt.
Opmerkelijk is dat grote vervoer-
ders, met vijft ig vrachtauto’s en 
meer, gemiddeld later betaald krij-
gen dan kleinere. Grotere bedrijven 
hebben ook moeten vaststellen dat 
de snelheid van betaling de laatste 
drie jaar nog is afgenomen. Voor hen 
duurt het nu 45,5 dagen, waar het in 
2011 nog 43,4 dagen was.
Voor de heel kleine bedrijven, de 
zzp’ers, gold hetzelfde. Verder wer-
den bedrijven in het bouwvervoer 
later betaald dan drie jaar geleden.
Wie betaalt wie te laat in het wegver-
voer? In 42% van de gevallen betreft  
het de transporteur, in 22% van de 
gevallen de verlader en in 19% van 
de gevallen bouwbedrijven. | FN

De betalingsmoraal bij opdracht-
gevers in het wegvervoer is iets ver-
beterd, maar nog niet in orde. 

Dat concludeert Transport en Logis-
tiek Nederland na eigen onderzoek. 
Vergeleken werd het huidige beta-
lingsgedrag met dat in 2011. Toen 
werd de formele betalingstermijn 
met gemiddeld 14,4 dagen over-
schreden. Nu is die overschrijding 
‘nog altijd’ dertien dagen, stelt TLN 
vast.
In juni 2011 moest de gemiddelde 
vervoerder 44,4 dagen op zijn geld 
wachten. In oktober van dit jaar was 
dat dus afgenomen tot 42,6 dagen. 
Dat betekent dat de gemiddelde ver-
voerder bijna twee volle weken extra 
renteverlies lijdt als de opdrachtge-

WEGVERVOER

‘Dagelijkse shuttle Bad 
Bentheim-Coevorden’

DHL op 1 in Duitse 
logistiek top-100

Vraag naar logistiek 
personeel licht gestegen

Verladers klagen over 
regels in België

SPOORVERVOER
Terminal operator en gecombi-
neerd vervoerder CTT verwacht 
de frequentie van de Bad Bent-
heim/Euroterminal Coevorden-
shuttle binnenkort tot dagelijks 
op te voeren. Nu rijdt de begin 
september gestarte container-

trein nog met een frequentie van 
drie maal per week. Volgens direc-
teur Gerco Linthorst zit de trein 
‘vanaf dag één vol’. Het gaat daar-
bij om containers die voorheen 
over de weg werden vervoerd. 

BEDRIJVEN
DHL voert ook dit jaar met een 
omzet van 8,9 miljard euro de 
Duitse logistiek top-100 aan. De 
lijst laat verder zien dat het gat 
met de nummer twee, DB Mobili-
ty Logistics AG, alleen maar groter 
is geworden. De transport- en dis-

tributiegroep van Deutsche Bahn 
kwam op basis van de cijfers van 
2013 uit op een omzet van 7,1 mil-
jard euro. Kuehne+ Nagel bezet de 
derde plek, voor Dachser en Rhe-
nus. 

DE MARKT
Het aantal werknemers in de Ne-
derlandse sector transport en lo-
gistiek is in het tweede kwartaal 
van dit jaar gestegen met 0,44% 
gestegen. Dat blijkt uit cijfers van 
het Sectorinstituut Transport en 
Logistiek. Een stijging in het twee-
de kwartaal van een kalenderjaar 
is normaal. Wel was de stijging dit 
jaar iets groter dan in voorgaande 
jaren. In 2010 nam het aantal 
werknemers in de sector in het 
tweede kwartaal nog met 1% toe. 

WEGVERVOER
De verladersorganisaties in Ne-
derland en België, EVO en OTM, 
willen duidelijker regels voor het 
wegvervoer in België. Die regels 
wijken sterk af van de Nederland-
se, wat hoge boetes tot gevolg 
heeft. Zo weten veel bedrijven 
niet of en in welke gevallen een 
vrachtbrief vereist is voor het ver-
voer van goederen naar of door 
België. Ook over het Belgische 
boetestelsel is onduidelijkheid. 

KORTFranse dieselaccijns hoger
 ÉCOTAXE   Kilometerheffi ng voor vrachtverkeer lijkt defi nitief ter ziele

De Franse dieselaccijns is 
verhoogd. Dat moet het 
wegvallen van de écotaxe 
compenseren.

De dieselprijs aan de pomp gaat in 
Frankrijk met vier eurocent per liter 
omhoog. De verhoging, die ingaat 
op 1 januari voor alle dieselvoertui-
gen, is nodig om de staat te compen-
seren voor de derving van tolinkom-
sten door het niet doorgaan van de 
écotaxe poids lourds.
Die kilometerheffi  ng voor vrachtau-
to’s met een totaalgewicht van 3,5 
ton en meer gaat niet door, evenmin 
als de heffi  ng op ‘transitoverkeer’ 
waarvan later enige tijd sprake was. 
Dat kost de schatkist 540 miljoen 
euro. De accijnsverhoging op diesel 
levert naar schatting ruim 330 mil-
joen euro op, dus er zal nog moeten 
worden gezocht naar aanvullende 
middelen.
De verhoging is eigenlijk een twee-
trapsraket. Twee eurocent vloeit 
voort uit de invoering van de zoge-
noemde ‘taxe carbone’, eveneens 
volgend jaar. Dat is een belasting op 
de uitstoot van kooldioxide. Het 
wegvervoer zou aanvankelijk van 
die maatregel zijn vrijgesteld, omdat 
voor vrachtauto’s immers een ‘éco-
taxe’ zou worden ingevoerd. Nu die 
kilometerheffi  ng niet doorgaat, 
moeten ook vrachtauto’s deze verho-
ging van twee eurocent betalen.

Compensatie
De andere twee eurocent zijn be-
doeld ter compensatie voor het afge-
lasten van de ‘mini-écotaxe’, de uit-
geklede variant van de écotaxe. De 
opbrengst van de accijnsverhoging 
gaat regelrecht naar de Afi tf, het fi -
nanciële agentschap voor de fi nan-
ciering van verkeersinfrastructuur. 
Dat was met de opbrengst van de 
écotaxe ook gebeurd, met dit ver-
schil dat van de opbrengst daarvan 
een belangrijk deel zou zijn gegaan 
naar Ecomouv’, het consortium dat 
het systeem voor de kilometerhef-

fi ng moest installeren en uitbaten.
Nu de heffi  ng ten minste ‘voorlopig’ 
niet doorgaat, wil het Franse ver-
keersministerie op zoek gaan naar 
alternatieven op de langere termijn. 
Daarbij wordt onder meer gedacht 
aan een ‘vignet’ dat van minister Sé-
golène Royal van milieu, mede be-

last met transport, alleen voor bui-
tenlandse vrachtauto’s zou moeten 
gelden. Tegenstanders hiervan, ook 
binnen de regering van premier Ma-
nuel Valls, hebben haar erop gewe-
zen dat een vignet voor alleen bui-
tenlanders vermoedelijk strijdig is 

met het Europese recht. Een andere 
mogelijkheid is volgens haar de par-
ticuliere tolheff ers in Frankrijk om 
een hogere bijdrage te vragen.
Royal heeft  zich erover beklaagd dat 
nu feitelijk alleen Franse automobi-
listen en wegvervoerders voor de ex-
tra accijns opdraaien. Een buiten-

landse vervoerder zal immers in aan 
Frankrijk grenzende staten tanken 
om de duurdere Franse accijns te 
omzeilen. Met een volle tank kan 
Frankrijk zonder onderweg te tan-
ken met gemak worden doorkruist. 
Overigens was het ook Royal die een 

einde maakte aan de invoering van 
de écotaxe poids lourds, een heffi  ng 
die door alle weggebruikers, ook 
buitenlandse vervoerders, zou moe-
ten worden opgebracht.
Franse vervoerders kunnen de kos-
ten van de accijnsverhoging intus-
sen doorberekenen aan hun klanten. 
Sinds 2006 heeft  die doorberekening 
zelfs een wettelijke basis.

Gelaten
Het transporterende bedrijfsleven in 
Frankrijk heeft  gelaten gereageerd 
op de accijnsverhoging. De vervoer-
ders  zijn in elk geval niet ongelukkig 
dat er geen vignet komt en ook geen 
heffi  ng die maar voor een deel van 
de vervoerders betekenis zou heb-
ben. 

Franse vervoerders zijn gelaten onder de 
stijging. Het vignet zagen ze niet zitten.

FOLKERT NICOLAI
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Vopak snijdt diep in 
Nederlands netwerk 

TANKTERMINALS

‘Verdieping Weser niet 
in strijd met EU-recht’

Tankopslagbedrijf Vopak gaat de 
divisie Nederland reorganiseren en 
schrapt daarbij 200 van de 1000
banen. Het concern sluit gedwon-
gen ontslagen niet uit. 

De banen verdwijnen vooral bij Rot-
terdamse terminals en op het hoofd-
kantoor, eveneens in Rotterdam. 
Vopak Nederland heeft  elf terminals 
in Rotterdam, Amsterdam, Vlissin-
gen en Eemshaven. De LNG-termi-
nal Gate blijft  buiten schot.
Het saneringsplan kwam naar bui-
ten via een persbericht van de vak-
bonden FNV Havens en CNV Vak-
mensen, waarin die zeggen dat ‘de 
onderhandelingen met Vopak over 
een nieuwe cao na de eerste ronde al 
op scherp staan’. De bonden zijn 

boos over die gang van zaken.
Vopak maakte in juli van dit jaar be-
kend dat het wereldwijde netwerk 
kritisch wordt doorgelicht en dat 
vijft ien kleinere van de in totaal 79 
terminals  worden verkocht. Hoewel 
er toen al gerept werd van effi  ciency-
verbetering, was er tot nu toe geen 
sprake van banenverlies. Vopak 
heeft  sindsdien nog geen terminals 
verkocht, noch bekendgemaakt wel-
ke afgestoten worden.
De groep kwam met die ‘business 
review’ na tegenvallende resultaten 
in 2012 en 2013. Die volgden op een 
jarenlange periode van spectaculai-
re groei, waarin het wereldwijde net-
werk gestaag werd uitgebreid en 
waarin Vopak keer op keer de eigen 
prognoses wist te overtreff en. | RM

De verdieping van de Weser en de 
Elbe is een stap dichterbij dankzij 
een advies van de Europese advo-
caat-generaal.

De advocaat-generaal bij het Euro-
pese Hof van Justitie, Niilo Jääskin-
en, heeft  een positief advies uitge-
bracht over de verdieping van de 
Duitse rivier de Weser. Uitdieping 
hoeft  niet in strijd te zijn met de Eu-
ropese kaderrichtlijn Water. Er zijn 
dan wel maatregelen nodig die moe-
ten voorkomen dat de waterkwaliteit 
er onder lijdt. Bij het Hof in Luxem-
burg was een zaak tegen de Weser-
verdieping aangespannen. 
In Duitsland werd met spanning op 
het advies van Jääskinen gewacht. 
De Duitse bestuursrechter wilde het 

oordeel van de Europese rechter in-
zake de Weser afwachten voordat hij 
zelf een oordeel velt in een soortge-
lijke zaak, namelijk de verdieping 
van de Elbe. Verwacht wordt dat de 
Europese rechter het advies zal over-
nemen. Op zijn beurt zou dan de 
Duitse bestuursrechter bij zijn eind-
oordeel kunnen terugvallen op de 
uitspraak van het Hof.
In dat geval zouden voorstanders 
van de verdieping van beide rivie-
ren, nodig om de havens van Ham-
burg en Bremen grotere schepen te 
kunnen laten ontvangen, in het ge-
lijk worden gesteld.
De advocaat-generaal verbindt wel 
belangrijke voorwaarden aan beide 
projecten, opdat per saldo geen eco-
logische verslechtering optreedt. | FN

NOORD-DUITSE HAVENS

Europese boete 
dreigt voor DAF

‘Opnieuw veel
webshops geopend’ 

Farmavervoerders: 
netwerk uitgebreid

Voor Japan is Nederland 
vooral doorvoerland

WEGVERVOER

De Europese Commissie (EC) ver-
denkt DAF van het vormen van 
een kartel. Naast DAF zouden on-
der meer de vrachtwagenfabri-
kanten Scania, MAN, Iveco en 
Renault Trucks in het beklaagden-
bankje zitten. De EC en de Neder-
landse Mededingingsautoriteit 
(NMa) voerden in 2011 al onaange-
kondigde inspecties uit bij de 
truckbouwers, onder meer bij DAF 
in Eindhoven en Scania in Breda. 
De EC maakt de offi ciële aan-
klacht volgende maand bekend. 

LOGISTIEK

Er komen nog steeds veel nieuwe 
webwinkels bij in Nederland, 
maar een groot aantal nieuwko-
mers houdt er ook al snel mee op. 
Dat blijkt uit een analyse van Cre-
ditsafe online, een aanbieder van 
bedrijfs- en kredietrapporten. 
Veel van de nieuwe onlinewinkel-
tjes focussen op kleding of huis- 
en tuinartikelen. Dit jaar zijn tot 
en met september 7.669 web-
shops gestart; evenveel als in de-
zelfde periode vorig jaar.

WEGVERVOER

Pharma Logistics Alliance Net-
work (PLAN), het samenwerkings-
verband van Europese vervoer-
ders van farmaceutische 
producten rondom H.Essers, 
heeft er drie nieuwe leden bij. Het 
zijn het Spaanse Tresserras, het 

Franse Gandon en Ralu, met vesti-
gingen in Kroatië, Servië en Hon-
garije. PLAN telt nu zeven leden 
met samen 900 voertuigen ge-
specialiseerd in het temperatuur-
gecontroleerde vervoer.

EXPORT

Nederland importeerde vorig jaar 
voor 8,4 miljard euro aan goede-
ren uit Japan. Driekwart van de 
goederen werd weer uitgevoerd.
Nederland is daarmee vooral een 
doorvoerland van Japanse pro-
ducten naar Europa. Dat meldt 
het CBS op basis van nieuw onder-
zoek. Koning Willem-Alexander 
brengt deze week samen met ko-
ningin Máxima een driedaags 
staatsbezoek aan Japan. 

KORTHaven Antwerpen loopt in
 KWARTAALCIJFERS   Rotterdam verliest terrein in vloeibare bulk, maar wint in de kolenoverslag

in de Maashaven. In dat laatste cijfer 
zit overigens ook plantaardige olie.
Een behoorlijk lichtpuntje voor Rot-
terdam was er in de sector overig 
stukgoed. De overslag daarvan 
maakte een sprong voorwaarts van 
ruim 30% en kwam uit op 4,7 mil-
joen ton. Antwerpen moest juist ge-
noegen nemen met een, weliswaar 
bescheiden, achteruitgang tot 4,8 
miljoen ton. Ook in de kolen was de 
ontwikkeling tegengesteld: een 
groei van 6% voor Rotterdam tot 
22,8 miljoen ton en een krimp van 
bijna 40% tot 1,2 miljoen ton voor 
Antwerpen. Maar overall was de 
Scheldehaven de winnaar met een 
groei van 3,7% tot 148 miljoen tegen 
een plusje van 0,3% en 333,3 miljoen 
voor Rotterdam.

Met een groei van 4% deed 
de Rotterdamse container-
overslag het goed in de 
eerste negen maanden van 
het jaar. Maar Antwerpen 
deed het met een plus van 
5% nog iets beter.

Beide cijfers hebben betrekking op 
de teu’s, twintigvoets eenheden. 
Daarvan gingen er in de eerste drie 
kwartalen 9,2 miljoen over de Rot-
terdamse kades en 6,7 miljoen over 
de Antwerpse kaaien. In ladingge-
wicht was de winst voor de laatste 
nog iets groter, namelijk een groei 
van 6% tot 81,1 miljoen ton, waar 
Rotterdam een plus boekte van 4% 
en uitkwam op 95,8 miljoen ton in 
containers vervoerde lading.
Rotterdam wijst erop dat de groei 
bereikt is ondanks de langdurige 
congestie bij met name de Delta Ter-
minal van ECT op de Maasvlakte. 
Die was voor de G6-alliantie aanlei-
ding om tien schepen naar Antwer-
pen in plaats van naar Rotterdam te 
sturen. De naar schatting 50.000 teu, 
die de laatste zodoende verliest en er 
bij de ander bij komt, valt overigens 
gedeeltelijk in oktober en zit dus niet 
volledig in de cijfers over de eerste 
drie kwartalen.

Heineken
Los van uitwijkende schepen heb-
ben tijdens de congestieperiode in 
de zomermaanden waarschijnlijk 
ook tal van exporteurs containers in 
Antwerpen in plaats van in Rotter-
dam op de boot laten zetten, maar 
aantallen daarvan vallen niet te ach-
terhalen. Alleen biergigant Heine-
ken heeft  met zoveel woorden beves-
tigd gedurende enkele weken een 
deel van zijn afvoer te hebben ver-
legd, vooral om daarmee ‘een sig-
naal’ af te geven.
Opmerkelijk genoeg is de container-
overslag in Rotterdam in die maan-
den gewoon blijven groeien, volgens 
het Havenbedrijf vanaf maart zelfs 

in een tempo van 6% per maand. 
President-directeur Allard Caste-
lein greep dat groeicijfer aan om nog 
eens te benadrukken ‘dat de nieuwe 
terminals op Maasvlakte 2 hard no-
dig zijn om verder te groeien’.
Antwerpen won ook, fors, terrein in 
de overslag van vloeibare lading. Die 

groeide met 4% tot ruim 46 miljoen 
ton. Daarmee wordt het verschil met 
Rotterdam weliswaar iets kleiner, 
maar het blijft  vooralsnog enorm. 
Rotterdam verwerkte 150 miljoen 
vloeibare tonnen, ruim 4% minder 
dan vorig jaar. Bijna de helft  daar-

van, 71,4 miljoen, bestaat uit aard-
olie. Dat wordt in Antwerpen tradi-
tioneel weinig aangevoerd, omdat de 
haven niet bereikbaar is voor grote 
olietankers (vlcc’s). Dit jaar daalde 
de aanvoer tot 3,5 miljoen ton.
De overslag van olieproducten als 
benzine, naft a en gasolie nam er ech-

ter met 5% toe tot 33,8 miljoen ton, 
waar die in Rotterdam juist met 11% 
tot 55 miljoen ton daalde. Een soort-
gelijke ontwikkeling doet zich in de 
chemie voor: een groei van 2% tot 
8,6 miljoen voor de Scheldehaven en 
een krimp van 9% tot 23 miljoen ton 

De Rotterdamse haven blijft een stuk groter, maar die van Antwerpen groeit dit jaar harder.

Een behoorlijk lichtpuntje was er voor 
Rotterdam in het overige stukgoed.

ROB MACKOR
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Opleving luchtvracht
 MARKTVERKENNING   ‘Vrachtvliegtuigen concurreren niet alleen met elkaar,   

Het stevige herstel van het 
luchtvrachtvolume dit jaar 
met een groei van 4% geeft  
de sector weer hoop. Toch 
tempert ABN Amro in de 
laatste marktverkenning al 
te hoge verwachtingen.

Volgens de bank blijven de oude 
kwelgeesten in de luchtvracht zoals  
prijsdruk, de concurrentie van het 
zeevervoer, overcapaciteit en de lage 
benuttingsgraad van de vrachtvlieg-
tuigen (45%) latent aanwezig. ‘Het 
economische tij zit weliswaar mee, 
maar structurele trends lijken zich 
vooralsnog tegen het luchtvracht-
vervoer te keren’, concludeert  
marktonderzoeker Nadia Menkveld 
van het Economisch Bureau van 
ABN Amro. 
Zij bederft  daarmee een beetje de 
feeststemming die in sommige delen 
van de luchtvrachtindustrie heerst 
over de rooskleurige groeicijfers van 
de laatste negen maanden. Ook 
Menkveld beaamt in haar markt-
analyse de volumegroei en het  eco-
nomisch herstel. Zij wijst er tevens 
op dat het mondiale aanbod  van zo-
geheten halfgeleiders, hoogwaardi-
ge producten die hoofdzakelijk door 
de lucht worden vervoerd en daar-
door een goede indicator zijn voor 
het reilen en zeilen van de lucht-
vrachtsector, in de eerste helft  van 
dit jaar met 10% is gestegen. Ook lif-
ten luchtvaartmaatschappijen mee 
op de wereldwijde introductie vorige 
maand van de nieuwe iPhone 6. 
Deze positieve ontwikkelingen zor-
gen er voor dat Schiphol dit jaar zijn 
oude vrachtrecord uit 2007 van 1,5 
miljoen ton moeiteloos zal breken.

Op z’n retour 
Die volumegroei, hoe mooi ook, ca-
moufl eert volgens de analist van  
ABN Amro de onmiskenbare ont-
wikkeling bij de meeste luchtvaart-
maatschappijen dat luchtvracht als 

inkomstenbron al tien jaar op z’n re-
tour is. In 2003 leverden vrachtacti-
viteiten gemiddeld nog 12,4% van de 
inkomsten bij een airline. Dat was in 
2012 9%. Daarbij komt dat de winst-
gevendheid in de luchtvracht blijft  
dalen. De mindere vrachtinkomsten 
zijn het direct gevolg van de prijs-
druk in de sector en het feit dat de 
groei al jaren achterblijft  bij die van 
het passagiersvervoer.  
Niet alleen valt deze trend te bespeu-
ren bij de statistieken van lucht-
vaartorganisatie IATA, maar ook 
dichter bij huis in de overslagcijfers 
van Schiphol waar het vrachtver-

voer de afgelopen vijf jaar slechts 
met 2% is gestegen, tegen een groei 
van passagiersvervoer van 4%. Over 
de laatste tien jaar zijn de groeiper-
centages met respectievelijk 2% voor 
de vracht en 3% voor het passagiers-
vervoer negatief, aldus de bank. 
Schiphol heeft  dit jaar voor het eerst  
deze verhoudingen weten te kante-
len door op vrachtgebied (8%) ster-
ker te groeien dan bij het passagedeel 
(4%), maar ABN Amro gelooft  dat 
deze inhaalslag sterk gekoppeld is  
aan een sterke groei van de  wereld-
handel dit jaar. De grote vraag is 
daarbij hoe consistent deze groei zal 

Het verdienmodel in de luchtvracht staat onder druk. De gemiddelde bezettingsgraad         

VCK is inmiddels voor 100% eigenaar van de Amsterdam Waterland Terminal.

Finson verkoopt belang 
in Waterland aan VCK

AMSTERDAM

tieke dienstverlener ComPass ver-
groot van 50% naar 100%, blijkt uit 
de jaarstukken. VCK meldt verder 
dat er al in 2011 met de Duitse aan-
deelhouder afspraken zijn gemaakt 
over de overname van het resterend 
belang in ComPass. 
VCK, dat volgend jaar het honderd-
jarig bestaan viert, kan zich de over-
names fi nancieel goed veroorloven. 
Niet alleen heeft  het bedrijf in het 
verleden de kaspositie aanzienlijk 
versterkt met de verkoop van vast-
goed op Schiphol en luchtvrachtaf-
handelaar AG, maar ook blijft  de 
Amsterdamse groep mooie resulta-
ten schrijven. Zo steeg de winst in 
2013 met meer dan 10% naar bijna
8 miljoen euro op een omzet van 
ruim 125 miljoen euro. | JV

Directeur René Finson heeft  naar 
nu blijkt zijn belang van 50% in de 
Amsterdamse Waterland Termi-
nal verkocht aan mede-eigenaar 
VCK. 

Uit het jaarverslag over 2013 van de 
houdstermaatschappij VCK Hol-
ding blijkt dat deze maritieme groep 
alle aandelen in de Amsterdamse 
overdekte overslagterminal heeft  
overgenomen. VCK kocht in 2007 
een belang van 50% in het Amster-
damse overslagbedrijf van de toen-
malige directeur/eigenaar Dirk 
Broerder. De overige aandelen ble-
ven destijds in handen van mede-
vennoot René Finson.
De Amsterdamse VCK-groep heeft  
tevens zijn belang in de Duitse logis-

FO
TO

 V
CK

Kwakkelend TNT zet in 
op meer wegvervoer EU

EXPRESVERVOER

Het slechte resultaat over het derde 
kwartaal schrijft  de directie naast de 
prijsdruk in de Europese markt 
vooral toe aan een fi kse boete in 
Frankrijk waarvoor een voorziening 
van 50 miljoen euro is genomen. 
Verder drukken reorganisatiekosten 
in het derde kwartaal zwaar op het 
resultaat.
Het expresbedrijf onderhandelt mo-
menteel nog met de Franse autoritei-
ten over een schikking in de kartel-
zaak. De precieze hoogte van de 
boete wordt pas begin 2016 duide-
lijk, aldus fi nancieel directeur Maar-
ten de Vries van TNT. Hij verwacht 
daarbij dat de huidige reservering 
van 50 miljoen euro voldoende is om 
de kartelafspraken in Frankrijk af te 
kopen.  
TNT is verder in Frankrijk bezig met 
een ingrijpende reorganisatie waar-
voor een bedrag van 25 miljoen euro 
is uitgetrokken. In totaal zullen er bij 
de Franse dochter 600 banen ver-
dwijnen, verwacht De Vries. Behalve 
in Frankrijk heeft  TNT ook last van 
toenemende concurrentie en prijs-
druk in onder meer het Verenigd 
Koninkrijk. In Italië snoeit het be-
drijf nog steeds in het woud aan ver-
liesgevende vervoerscontracten. 

Fashion
De verkoop van het Nederlandse 
TNT Fashion dit voorjaar aan het 
consortium van Belspeed en Netlog 
leverde de koerier een kleine boek-
winst van 7 miljoen euro op, blijkt 
verder uit het kwartaalverslag. TNT 
Fashion was met een resultaat van
1 miljoen euro op een omzet van
40 miljoen euro een vreemde eend in 
de  bijt geworden bij de kernactiviteit 
expresvervoer.
TNT waagt zich niet aan concrete 
verwachtingen voor de rest van het 
jaar, maar voorziet wel dat de totale 
kostenbesparing in 2014 op de ge-
plande 120 miljoen euro zal uitko-
men. De operationele resultaten in 
de thuismarkt Europa zullen verder 
stabiliseren, voorspelt TNT. | JV

TNT Express steekt de komende 
vier jaar 185 miljoen euro in
zijn wegvervoerdochter European 
Road Networks (ERN).

Daarmee moeten de productiviteit, 
snelheid, waarde en dekkingsgraad 
van de dienstverlening van het Road 
Feeder Netwerk in Europa worden 
verbeterd, aldus de directie tijdens 
de presentatie van de fi nanciële cij-
fers over het derde kwartaal. 
De Europese wegvervoerdivisie van 
TNT staat bekend als een van de be-
ter renderende onderdelen bij het 
noodlijdende Nederlandse expres-
bedrijf. De koerier, die strategisch de 
bakens heeft  verlegd sinds de mis-
lukte overname door het Ameri-
kaanse UPS vorig jaar, concentreert 
zich nu hoofdzakelijk op de Europe-
se thuismarkt. Daar moeten onder 
meer extra investeringen in TNT 
ERN zorgen voor een verdere ver-
plaatsing van het dure expresver-
voer door de lucht naar het goedko-
pere wegtransport. Dat moet naast 
de noodzakelijke kostenverlagingen 
zorgen voor meer fl exibiliteit en ca-
paciteit op de weg. Het gaat dan om 
het tijdgevoelige transport binnen 
een straal van 500 tot 800 kilometer 
van het Europese distributiecen-
trum in Duiven. 
Daarnaast is een verdere uitbouw 
van TNT Road Networks nodig om 
de stijgende Europese pakketvolu-
mes ook in de toekomst te kunnen 
blijven verwerken. 
De investeringen in het wegvervoer 
zijn een van de spaarzame lichtpunt-
jes in de presentatie van de fi nanci-
ele cijfers over het derde kwartaal, 
die een nettoverlies van 55 miljoen 
euro lieten zien ondanks een kosten-
besparing van 28 miljoen euro. Het 
bedrijfsresultaat eindigde met 47 
miljoen euro tevens in het rood, te-
gen een lichte winst van 3 miljoen 
euro vorig jaar. De omzet nam met 
2% af naar 1,65 miljard euro en volgt 
daarmee de teruggang in het aantal 
vervoerde pakjes in Europa.
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ASL versterkt positie in 
expresmarkt via Farnair

LUCHTVRACHT

de drie dochters van ASL, het Ierse 
Air Contractors, het Franse Europe 
Airpost en Safair in Zuid-Afrika,
telt de Belgische luchtvrachtgroep 
straks zeven luchtvaartmaatschap-
pijen. Zo kan ASL via de mondiale 
spreiding de expresvervoerders be-
ter bedienen. 
De geconsolideerde vloot van ASL 
Aviation Group en Farnair bestaat 
straks uit honderd kleine vliegtui-
gen. Het totale personeelsbestand 
komt op 1.500 medewerkers te lig-
gen. 
ASL was vorig jaar in de race om 
TNT Airways over te nemen. Door-
dat de overname van moederbedrijf  
TNT door UPS afk etste, was de ver-
koop van de luchtvrachtdochter niet 
langer nodig. | JV

De Belgische luchtvaartgroep ASL 
Aviation neemt concurrent Farn-
air (Zwitserland) voor een onbe-
kend bedrag over. De koper hoopt 
de acquisitie voor het einde van het 
jaar af te ronden. 

Via de overname van Farnair ver-
sterkt ASL Aviation Group, eigen-
dom van CMB (51%) en de investe-
ringsgroep 3P Air Freighters (49%), 
zijn mondiale positie als neutrale 
onderaannemer in het expresver-
voer. Het werkt daarbij vooral voor  
koeriersbedrijven als FedEx, DHL, 
UPS, TNT en postbedrijven.
De Zwitserse Farnair Group bestaat 
uit vier vrachtmaatschappijen: Farn-
air Switzerland, Farnair Hungary, 
Quikjet India en K-Mile. Samen met 

Volumes trekken dit en 
volgend jaar licht aan

PANTEIA-PROGNOSES

energie en chemische producten.
Het door de binnenvaart vervoerde 
volume neemt dit jaar volgens 
Panteia met 1,1% toe. De uitzonde-
ring vormt de tankvaart, die het nog 
steeds zwaar heeft  als gevolg van 
overcapaciteit. Het vervoer van en 
naar de grote zeehavens liet in het 
tweede kwartaal een stijging zien en 
zal dat over het hele jaar waarschijn-
lijk ook doen.
Het jaar liet tot dusver een fl inke stij-
ging van het aantal reizen van bin-
nenschepen zien. De binnenvaart 
blijft  hinder ondervinden van de 
congestie bij de terminals. Voor vol-
gend jaar voorziet Panteia, als gevolg 
van de opening van de Tweede 
Maasvlakte, in de binnenvaart een 
groei van 1,8%. Het vervoer van con-
tainers en eindproducten zal zelfs 
2,5% groeien.
Voor het spoorvervoer komen de 
onderzoekers uit op een groei van 
2,5% in het lopende jaar. Er zullen in 
de tweede helft  van het jaar weer en-
kele internationale lijndiensten over 
het spoor bijkomen. Volgend jaar 
wordt een verdere groei in het spoor-
vervoer voorspeld van 2,8%. Vooral 
het vervoer van chemische produc-
ten, containers en eindproducten zal 
fl ink blijven stijgen, terwijl de groei 
van het kolenvervoer wat zal afvlak-
ken. | FOLKERT NICOLAI

Het Nederlandse goederenvervoer 
ziet de vervoerde volumes toene-
men. Volgend jaar zal de volume-
groei nog iets aantrekken.

De Nederlandse transportsector 
krijgt dit jaar 1,1% meer ladingvolu-
me te verwerken dan vorig jaar. De 
sancties van Rusland tegen agrari-
sche producten hebben nauwelijks 
invloed op het totale vervoerde vo-
lume.
Dat blijkt uit cijfers van onderzoeks-
bureau Panteia in de jongste ‘korte-
termijnvoorspeller’. De economi-
sche situatie in Europa lijkt er sinds 
de vorige uitgave van deze prognose 
niet beter op te zijn geworden. De 
wereldwijde economische voorspel-
lingen zijn inmiddels neerwaarts 
bijgesteld, terwijl de groeiraming 
voor Duitsland is verlaagd.

Wegvervoer
Het wegvervoer mag dit jaar reke-
nen op 0,9% meer ladingvolume. 
Voor volgend jaar zit er 1,9% meer 
volume in het vat, een groei met 13 
miljoen ton. De groei in het vervoer 
van bouwmaterialen, landbouwpro-
ducten en levensmiddelen zal onder 
de 1% blijven, die van containers en 
eindproducten komt op 2%. De 
sterkste groei verwachten de onder-
zoekers in het natte bulkvervoer van 

TRANSPORTINDEX EEN PAAR PUNTEN NAAR BENEDEN

De laatste weken liet de Transportindex een licht verval zien. De algemene index gleed twee punten weg op 
105,38 jongstleden zondag, nog steeds aanzienlijk hoger dan in de voorgaande drie jaar, toen de index rond deze 
tijd in de 90 uitkwam. De landmodaliteiten – wegvervoer en binnenvaart – zagen de activiteiten iets afnemen. De 
indices wegvervoer en binnenvaart bleven echter uittorenen boven die 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 
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t camoufleert risico’s
  maar ook met passagiersvliegtuigen en containerschepen’

zijn de komende jaren. Volgens 
Menkveld blijft  het basisscenario 
voor de markt ‘relatief positief ’ met 
een groeiend ondernemersvertrou-
wen en een herstel van de arbeids-
markt in de VS. Daarnaast blijven de 
internetverkopen in de eurozone 
groeien en scherpen de banken in de 
EU de kredietvoorwaarden niet lan-
ger aan. Het Europees bedrijfsleven  
profi teert verder van de zwakke euro 
tegenover de sterke dollar. De groei-
prognose van de IATA van jaarlijks 
4% over de komende jaren acht de 
analist dan ook reëel.       
De risico’s voor de luchtvrachtmarkt  

liggen volgens de marktverkenning 
van ABN Amro dan ook niet zozeer 
bij de conjunctuur, maar eerder in 
structurele trends in de  logistiek zo-
als het verlies van marktaandeel aan 
de veel goedkopere containervaart. 
Dat aandeel van de luchtvaart in het 
mondiale transport is geslonken van 
3% (2000) naar 1,7% (2013), stelt 
Menkveld. Onderzoek toont verder 
aan dat luchtvrachtinkopers de ko-
mende jaren steeds meer voor het 
schip kiezen. Ze worden daarbij 
naast de lagere kosten en hogere be-
trouwbaarheid gedreven door een 
stukje duurzaamheid, stelt zij. De 

ontwikkeling van geavanceerde 
koelcontainers zal bij het transport 
van bederfelijke goederen een verde-
re bedreiging worden voor de lucht-
vracht en het luchtvrachttransport 
van onder meer bloemen.  
De bezettingsgraad van de dure 
vrachtvliegtuigen is een ander punt 
van zorg voor de luchtvrachtsector, 
stelt Menkveld. ‘De bezettingsgraad 
ligt namelijk met 45% over de eerste 
helft  van 2014 erg laag. Weliswaar 
iets hoger dan in dezelfde periode 
vorig jaar, maar vergeleken met de 
benuttingsgraad van passagiers-
vliegtuigen van 80,3% is dit een erg 
groot verschil.’ 

Beladingsgraad
De onderzoeker schrijft  deze slechte 
beladingsgraad vooral toe aan het 
feit dat luchtvracht vaak eenrich-
tingsverkeer is en er nauwelijks la-
ding is voor de retourvluchten. 
Daarnaast is het aantal vlieguren 
van freighters relatief laag vergele-
ken met de hoge investeringskosten 
van de vrachtvliegtuigen. In juli van 
dit jaar werd een vrachtvliegtuig in 
doorsnee nog maar negen uur per 
dag ingezet. Dat was in 2010, ook al 
geen topjaar, nog steeds tien uur, al-
dus de analist. 
Zij wijst er tevens op dat de positieve 
volumegroei van dit jaar niet voor 
een betere beladingsgraad van de 
freighters heeft  gezorgd. Integendeel 
zelfs. Die is vergeleken met het ijk-
punt eind 2013 met 0,3 procentpunt 
gedaald. ‘Het lijkt er op dat de groei 
van de capaciteit sneller gaat dan de 
groei van de volumes’, aldus Menk-
veld. Dat ligt volgens haar niet aan 
de vrachtvliegtuigen, maar aan de  
explosieve toename van de vracht-
ruimte op de nieuwe generatie pas-
sagiersvliegtuigen. ‘Freighters con-
curreren niet alleen met elkaar, 
maar ook met passagiersvliegtuigen 
en containerschepen’, concludeert 
zij. Een ongelijke strijd eigenlijk.                     

   van vrachtvliegtuigen ligt nu met 45% bijzonder laag, aldus ABN Amro.
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Luik timmert aan alle wegen

Nu is het nog een kale vlakte 

tussen het Albertkanaal en de 

Maas, precies tussen Luik en 

Maastricht. In het gat Hermalle-

sous-Argenteau, op een steenworp 

van de Nederlandse grens, rijden de 

vrachtwagens af en aan. Binnen een 

jaar moet hier de Liège Trilogiport

in bedrijf zijn, een multimodaal 

transportplatform dat de status

van Luik als Europese transporthub

een enorme boost zal geven.

D
e regio Luik timmert 
aan de weg om het 
logistieke middel-
punt voor het Belgi-
sche achterland te 

worden. Luik heeft  al de grootste 
binnenhaven van België, de derde 
van Europa na Duisburg en Parijs. 
Met de uitbreiding met Trilogiport 
(100 hectare) wordt de schaal in 
één klap met ruim een kwart ver-
groot. Met Liège Airport – het 
vroegere Luik-Bierset – heeft  de re-
gio tevens de grootste goederen-
luchthaven van België, vóór Brussel 
en Charleroi. De Luikse luchthaven 
wordt door de sector beschouwd 
als een van de beste cargoluchtha-
vens ter wereld. Luik is de Europese 
thuisbasis van onder andere TNT 
Airways; de hele vloot van de Ne-
derlandse pakketvervoerder is er 
gestationeerd. Zowel de luchthaven 

als de binnenhaven is eigendom 
van de regionale overheid in Wal-
lonië, het Waals Gewest.
Sinds het sluiten van de mijnen en 
het wegvallen van de daarvan afh an-
kelijke zware industrieën, die nu 
grotendeels rond Antwerpen zijn ge-
situeerd, is er Wallonië alles aan ge-
legen om nieuwe economische acti-
viteiten te ontplooien. Investeringen 
en banen, ze zijn hard nodig om de 
streek weer als vanouds te doen 
bloeien. Luik zet daarbij vol in op het 
door Brussel gestimuleerde multi-
modaal goederenvervoer en effi  ciën-
te, duurzame logistiek.
‘De Autonome Haven van Luik is 
één van de hoofdspelers van de eco-
nomische reorganisatie van de Luik-
se regio’, vertelt de directeur van de 
Port de Liège, Emile-Louis Bertrand. 
‘En de ligging is onze troef. Luik is 
rechtstreeks met Antwerpen en Rot-

terdam door water verbonden, het is 
respectievelijk 14 en 24 uur varen. In 
een straal van 500 kilometer rond 
Luik zit 60 procent van de Europese 
koopkracht.’

TEN-T
De regio zit stevig gebeiteld in het 
Core Network Corridors van het 
Trans-Europese Transport Netwerk 
(TEN-T), de door de Europese Com-
missie aangewezen multimodale, in-
ternationale transportaders die de 
oostgrens van de EU met de havens 
aan de westkust (moeten gaan) ver-
binden, en van het koude hoge noor-
den naar de warme Méditerranée lo-
pen. In 2020 zou de infrastructuur 
op orde moeten zijn, losse eindjes als 
tunnels en bruggen aan elkaar ge-
knoopt en de bottlenecks opgelost. 
Brussel trekt er tussen nu en 2020 26 
miljard euro voor uit, aanzienlijk 

meer dan de 8 miljard in de zeven 
jaar daarvoor. Alle gesubsidieerde 
TEN-T-projecten moeten door de 
lidstaten worden gecofi nancierd. 
Luik/Liège/Lüttich bevindt zich op 
het kruispunt van twee van deze 
multimodale aders: de Rijn-Alpen-

corridor en de Noordzee-Baltische 
Staten. 
De afgelopen jaren zon het havenbe-
drijf al op een puik project en met Tri-
logiport heeft  het dat gekregen. ‘De 
schaal is uniek in Europa’, zegt Ber-
trand op het hoofdkantoor van het 
havenbedrijf, in het Maison du Port 

aan de oevers van de Maas. Het mul-
timodale platform voegt 100 hectare 
aan havenfaciliteiten toe. Er komt een 
containerterminal van 15 hectare en 
22 hectare haventerreinen pal aan het 
Albertkanaal, en 10 hectare is inge-
ruimd voor opslag en behandeling 

van producten. Een logistieke zone 
van 41,7 hectare is bestemd voor de 
Europese distributiecentra. Daarmee 
beoogt Trilogiport ondernemingen 
aan te trekken met een activiteit die 
een hoge toegevoegde waarde biedt, 
aldus Bertrand. ‘Fietsen uit China 
hier in elkaar zetten, bijvoorbeeld.’

Het Luikse havencomplex biedt 29.000 
mensen werk. Daar komen er 2.000 bij.
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Drie grote investeerders zijn er al: 
Dubai Ports World, Deutsche Lager-
haus, dat al in achttien Duitse bin-
nenhavens actief is, en warehouses 
De Pauw. Het Luikse havencomplex 
biedt direct en indirect werk aan zo’n 
29.000 mensen, met Trilogiport ko-
men er daar 2.000 bij. Liège Port be-
heert momenteel al 32 havenzones 
tussen Huy en Lixhe aan de grens 
met Nederlands Limburg, met 26 ki-
lometer kades en 370 hectare haven-
terreinen langs het Albertkanaal en 
de Maas. Het heeft  twee container-
terminals en pendeldiensten naar 
verschillende zeehavens. De haven is 
toegankelijk voor kustvaarders (tot 
2.500 ton) en duwkonvooien met 
twee bakken (4.500 ton). Er is ook 
een overdekte dus weerbestendige 
trimodale havenarm, een zeldzame 
infrastructuur in Europa. De twee 
bestaande multimodale havens 

van de negen EU-vrachtcorridors. De 
kosten voor de bouw van een TGV-
vrachtstation op Liège Airport, dat 
Railport gaat heten, worden geschat 
op 30 miljoen euro. Maar naar ver-
wachting duurt het nog tot 2018 voor-
dat de Railport operationeel is.

Asfalt
Aan geasfalteerde doorgangswegen 
ontbreekt het Luik overigens ook niet. 
De E40, die begint in het Franse Ca-
lais en via Noordrijn-Westfalen en 
Polen doorloopt tot in Rusland, raast 
er langs. De E25 verbindt Hoek van 
Holland via Luik en Luxemburg met 
Italië, en de E42 doet de stad aan tus-
sen Duinkerken en het Duitse Aschaf-
fenburg. De verstopte Belgische we-
gen zijn echter berucht. Een van de 
opdrachten van het havenbedrijf is 
dan ook het vervoer over de waterwe-
gen te promoten.  

Om tegemoet te komen aan de hogere 
stapeling van containers op binnen-
schepen moeten de bruggen over het 
130 kilometer lange, 75 jaar oude Al-
bertkanaal worden verhoogd. Maar 
het gedeelte dat over Vlaams grond-
gebied loopt, wordt door de Vlaamse 
beheerder, nv De Scheepvaart, onder-
houden. Die streeft  naar een door-
vaarthoogte van 9,10 meter, geschikt 
voor vier lagen containers. De afgelo-
pen jaren werd een tiental bruggen in 
Vlaanderen al verhoogd, dit jaar is be-
gonnen met de tweede fase waarin 
nog eens 25 bruggen vervangen wor-
den en 15 andere verhoogd. Het Luik-
se havenbedrijf geeft  toe daar nog wat 
in achter te lopen. Inmiddels wordt er 
wel druk gewerkt aan een nieuwe sluis 
in het Albertkanaal, bij Ternaaien, die 
de capaciteit verdubbelt. 

PETRA JANBROERS
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Emile-Louis Bertrand.

Monsin en Renory zijn al op het 
spoor aangesloten en de Trilogiport 
wordt dat ook. 

Spoor
België heeft  met een totale lengte van 
3.570 kilometer rails een van de dicht-
ste spoornetwerken in Europa. Het 
goederenverkeer per trein is er sinds 
2007 volledig geliberaliseerd. Vorige 
maand maakte infrastructuurbeheer-
der Infrabel bekend dat de Luxem-
burgse vrachtvervoerder CFL cargo 
het vijft iende spoorwegbedrijf op het 
net is geworden. Luik werpt zich nu 
op het hogesnelheidslijnenproject 
Eurocarex (Europese Cargo Rail Ex-
press). Dat beoogt vrachtvervoer per 
hst-spoor tussen Europese luchtha-
vens als Londen, Parijs, Schiphol en 
Frankfurt aan te wenden. De Europe-
se Commissie heeft  het Carex-project 
vorig jaar toegevoegd aan het schema 
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Scandinavisch 
transport tot 
10% duurder
Transportbedrijven die zich richten op vervoer tussen 

Nederland en Scandinavië ontkomen er niet aan. 

Per 1 januari zien zij door de nieuwe zwavelnorm de 

kosten fl ink stijgen. Dat maakt ze onzeker en ze vrezen 

voor verkapte winstconstructies.
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Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl

PETER WIERENGA
redactie@nieuwsbladtransport.nl

De geur van rotte eieren hangt als een 
mistgordijn boven het hoge Noorden, 
het mythische land van fj orden en trol-
len. Nee, het zijn niet de trollen die 
voor die geur zorgen. Overigens gewel-
dige schepsels der fantasie, daar wil ik 
niets aan afdoen, die behaarde kleine 
grimmige mannetjes, die zo mooi in 
hout uitgesneden kunnen worden. Ik 
kan het weten, want dankzij mijn vader 

die veel in Noorwegen komt voor zijn werk, stond er zo’n 
exemplaar bij ons thuis.

Hij keek je altijd een beetje grijnzend aan, alsof ie je net een 
streek had geleverd en zat te wachten tot je daar tot je eigen 
verderf achterkwam. Maar zoals gezegd, het ruikt nu niet 
naar winderige trollen, maar naar de zwavelnorm die over 
een paar maanden van kracht wordt. Het SECA-gebied, deze 
milieunorm voor de Noord- en Oostzee, werpt reeds zijn 
schaduw vooruit, want de ene na de andere rederij maakt nu 
de verhoogde tarieven bekend.

Immers, of je stapt over op duurdere zwavelarme stookolie, 
of je installeert scrubbers. Beide opties zijn niet gratis en zul-
len dus doorberekend worden. De wegvervoerders die op 
Scandinavië rijden, vrezen al dat er misbruik gemaakt wordt 
van de situatie en dat ze buitenproportionele toelagen moe-
ten gaan betalen. Verkapte winstconstructies, noemen ze het. 
(zie artikel hiernaast)

En helemaal zonder de ferry gaat het ook niet, zeker niet zo-
lang de gewenste extra verbinding tussen Duitsland en Dene-
marken er nog niet is (zie pagina 14-15). De zogeheten
Fehmarnbelttunnel moet een eocologisch hoogstaand pro-
ject worden, maar daar zijn nog niet alle natuurbeschermers 
van overtuigd – met name niet in Duitsland, land met een 
sterke groene beweging.
 
Hoe dan ook, de wegvervoerders laten alvast van zich horen.  
Het is richting Scandinavië overigens vooral een zaak van 
wegvervoer en shortsea. Deepsea is beperkt tot twee diensten 
en in het nieuwe vaarschema van 2M, als dat samenwerkings-
verband van Maersk en MSC defi nitief operationeel wordt, 
nog maar één dienst. (zie pagina 13) 

De verklaring zit hem in de andere soort markt die Scandi-
navië is. Zoals bekend dunbevolkt, dus met relatief weinig 
consumenten, en bovendien niet op de route liggend voor de 
doorvoer naar het Midden-Europese achterland. Qua uitvoer 
gaat het vooral om industriële producten, die vaak ook nabij 
zee gewonnen worden. Denk aan de grote Noorse off shore in-
dustrie, maar ook aan bosbouw en ander bulkvervoer.

Een van de gespecialiseerde rederijen is Wilson, uit Noorwe-
gen. Misschien wist u het al, maar mij verraste het wel dat 
juist deze rederij voor de meeste aanlopen in de Rotterdamse 
haven zorgt.

Nou ja, er is altijd al een warme band met Scandinavië ge-
weest. Dat begon misschien wat ongelukkig, toen de Vikin-
gen de boel kwamen plunderen, maar in modernere tijden 
zijn het eerder kinderseries als Pippi Langkous, muziek en 
design die we graag aan onze kusten verwelkomen. Vis en 
hout evengoed.

En trollen natuurlijk. 

Trollen
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MAKKELIJK, VEILIG EN VOORDELIG DOOR HEEL EUROPA
Voor meer informat ie: 0031 (0)78-6530604 of bezoek onze website: www.t ranspass.eu

An Easytrip company

transpass

    
     

 

Ferry verbindingen:
 - Puttgarden - Rodby
 - Helsingborg - Helsingør
 - Travemünde - Malmö

Ook kunnen wij voor u de BTW terugvordering verzorgen.

Tolbetalingen:                                             
 - Ring Oslo - 20% korting
 - Overige wegen - 10% korting
 - Øresund & Storebælt brug

Transpass is hét servicebureau voor iedere internationale transportondernemer. 
Wij bieden u een totaalpakket aan voor o.a. Scandinavië.

Potze de gesprekken met de klanten 
moeilijk. ‘We vertellen hen dat er een 
tariefsverhoging aankomt, maar dat 
we de hoogte daarvan nog niet exact 
weten.’ Dat komt doordat reders zich 
deels afwachtend en deels proactief 
opstellen. ‘Daardoor kun je niet dui-
delijk maken wat de kosten voor deze 
nieuwe regelgeving exact inhouden 
en hoe je die kunt doorberekenen in 
je tarieven. Sommige rederijen in-
stalleren zwavelschrobbers (zoals 
DFDS, dat daar tot 100 miljoen dol-
lar in gaat investeren. Per schip ver-
wachten zij 4 tot 7 miljoen dollar 

kwijt te zijn, red.), dan heb je alleen 
de investering in je tarief. Andere 
stappen over op de ultra-laagzwave-
lige brandstof en rekenen een door-
lopende toeslag. Esso heeft  aange-
kondigd in 2015 met een 
ultra-laagzwavelige diesel te komen 
die 20% goedkoper is. Bovendien 
hebben we met dalende olieprijzen te 
maken. De vraag is of de tarieven 
met dit soort ontwikkelingen wel 
worden herberekend. Wij zijn bang 
dat reders de toeslagen als verkapt 
inkomen zullen gaan gebruiken.’
Potze’s zorgen vinden weerklank on-
der de verladers. De overkoepelende 
verladersorganisatie Global Ship-

pers’ Forum (GSF) riep op 23 okto-
ber rederijen op om open te zijn over 
de methoden die zij gaan gebruiken 
en de kosten die daar aan vastzitten. 
Bovendien wil GSF dat de rederijen 
zo snel mogelijk de extra kosten be-
kendmaken, omdat verladers bezig 
zijn met het opstellen van hun trans-
portbudgetten voor 2015. ‘Het is ex-
treem belangrijk dat de individuele 
rederijen open en transparant zijn 
tegenover hun klanten over de extra 
kosten die de nieuwe zwavelnorm 
met zich meebrengt, en dat zij deze 
kosten volledig verantwoorden’, zegt 
secretaris-generaal Chris Welsh. 
Volgens hem zijn breedgedragen 
toeslagrichtlijnen die naar buiten 
worden gebracht door groepen van 
rederijen ongepast, omdat er een 
groot verschil zit in de effi  ciëntie tus-
sen schepen onderling, het brand-
stofmanagement van de rederijen en 
de manier waarop aan de 0,1%-norm 
wordt voldaan.

Tarief
Door het ontbreken van die duidelij-
ke weergave van extra kosten weten 
Potze en Van Dijken nog niet hoe 
groot de tariefsverhoging zal zijn die 
zij aan hun klanten gaan voorleggen. 
Potze verwacht een stijging van tus-
sen de 2 en 6%, terwijl Van Dijken 
zegt dat deze verhoging kan oplopen 
tot wel 10%. ‘Het is goed mogelijk dat 
de tariefsverhogingen transportbe-
drijven de kop gaan kosten’, zegt hij.

TOBIAS PIEFFERS
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D
e directie van het 
middelgrote weg-
transportbedrijf Van 
Dijken Transport in 
Veendam maakt zich 

fl inke zorgen over de emissienorm. 
Het bedrijf specialiseert zich in 
groupagetransport van en naar 
Scandinavië. ‘Per reis komt er voor 
ons zo’n vijft ig euro aan kosten bij’, 
zegt directlielid Marco van Dijken. 
‘Wij rijden uitsluitend met Neder-
landse chauff eurs en daar zijn onze 
tarieven ook op ingericht. Ik vrees 
dat er een verdere tarievenslag 
komt en ik weet niet of ik al mijn 
klanten dan bij me kan houden.’
Per 1 januari gaan op de Oostzee, 
Noordzee en het Engelse Kanaal 
nieuwe zwavelnormen gelden, die 
strenge eisen stellen aan de uitstoot 
van zwavel. Reders hebben drie op-
ties om aan deze nieuwe eisen te vol-
doen: gaan varen op gas, een zwavel-
schrobber installeren of overstappen 
op de ultra-laagzwavelige diesel die 
niet 1 maar 0,1% zwavel bevat. Veel 
reders kiezen, in ieder geval in eerste 
instantie, voor de laatste optie omdat 
de andere opties grote investeringen 
van minimaal enkele miljoenen per 
schip vereisen. Omdat de ultra-laag-
zwavelige diesel 50% duurder is dan 
de huidige brandstof, voeren de re-
derijen zwaveltoeslagen in. De zoge-
noemde Low Sulphur Surcharges.
Van Dijken stuurt wekelijks 40 trucks 
naar Scandinavië, dat zijn 80 overste-
ken. Een snelle berekening leert dat 
de transportkosten jaarlijks ruim 
twee ton meer gaan kosten. Het be-
drijf ziet zich genoodzaakt deze extra 
kosten door te rekenen aan zijn klan-
ten. ‘De meeste wegvervoerders zijn 
momenteel al tevreden met een 
winstmarge van 1 à 2%, met de zwa-
veltoeslag komt die marge wel heel 
erg onder druk te staan.’ Ruimte om 
de kosten elders te compenseren is er 
volgens Van Dijken niet. ‘Wij hebben 
onze bedrijfsvoering al vrij effi  ciënt 
gemaakt. We letten sterk op het 
brandstofverbruik. Tegen deze ver-
hogingen valt gewoon niet op te be-
zuinigen.’ De enige optie die het be-
drijf heeft  is om met Oost-Europese 
chauff eurs te gaan werken, maar 
daar moet Van Dijken niets van we-
ten. ‘Wij willen kwaliteit bieden.’ Het 
bedrijf is met klanten in gesprek over 
de tariefsverhoging. ‘Met sommigen 
van hen zijn wij praktisch getrouwd 
en we vertellen een plausibel verhaal. 
Toch vrees ik dat niet iedereen mee 
zal gaan in de nieuwe tarieven.’
Directeur Frits Potze van het logis-
tieke bedrijf Colli Care, eveneens ge-
specialiseerd in het transport van 
goederen van en naar Scandinavië, 
omschrijft  het uitleggen van de toe-
slag aan klanten als egeltjesseks: ‘heel 
voorzichtig en heel precies.’ Wat het 
bedrijf vooral hekelt is de onduide-

lijkheid rondom de tariefsverhoging. 
Tussen rederijen onderling zijn grote 
verschillen.

Onderhandelen
De bedrijven hebben inmiddels met 
een aantal ferrymaatschappijen de 
tariefonderhandelingen voor 2015 
gehad. ‘We hebben er twee gespro-
ken’, zegt Van Dijken. ‘Die hadden de 
toeslag rond de 50 euro liggen. Het is 
een kwestie van onderhandelen.’ 
Ook Potze noemt 50 euro. ‘Naast an-
dere tarieven, zoals 1 euro per meter 
van de vrachtwagen.’ Afgaand op de 

bedrijven spant Stena Line onder de 
ferrymaatschapijen de kroon met 
zijn tariefsverhoging van 15%. Die 
kan volgens Van Dijken oplopen tot 
meer dan 100 euro per reis.
Colli Care verscheept ook lading via 
shortsea. Ook daar lopen de tarieven 
uiteen. Het Deense Unifeeder gaf re-
cent aan 65 euro per container te re-
kenen terwijl Seago, onderdeel van 
Maersk, 40 tot 90 dollar per teu gaat 
rekenen, afh ankelijk van de bestem-
ming. De drie grootste containerre-
derijen, Maersk Line, MSC en CMA 
CGM, rekenen respectievelijk 15, 25 
en 15 dollar extra per teu.
Deze prijsverschillen maken volgens 

‘Ik vrees een tarievenslag en ik weet niet 
of ik mijn klanten dan kan behouden.’
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Onontgonnen voor deepsea
Scandinavië kennen we van vis, grondstoffen en natuurlijk ’s werelds 

grootste vervoerder Maersk. Maar hoe groot Maersk ook is in de lijnvaart, 

aan het thuisfront van de rederij is het niet de diepzeevaart die heerst. 

Het Noorden is voor feederdiensten en shortsea.

den ook niet ontkomen aan schaal-
vergroting zoals in de hele lijnvaart. 
Berg Th omsen: ‘Ik verwacht dat er 
op de feederdiensten grotere sche-
pen zullen worden ingezet. Net als in 
de diepzeevaart zullen de vervoer-
ders ook hier hun kosten per ver-
voerde teu willen verlagen.’
Scandinavië is een nichemarkt, 
maar dat betekent niet dat die ont-
komt aan de grillen van de markt. 
Volgens Wilson-directeur Bjørgo 
moet ook zijn rederij ieder dubbeltje 
twee keer omdraaien. ‘Net als alle 
andere markten staan de vrachtta-
rieven voor Noorwegen onder con-
stante druk en de winstgevendheid 
is in het algemeen laag. Operatione-
le intelligentie in combinatie met zo-
veel mogelijk klanten voor de lange 
termijn zijn nodig om te overleven.’

H
et is de rederij die 
het vaakst de Rotter-
damse haven aan-
doet. De blauwe 
schepen van Wilson, 

de zeventig jaar oude Noorse short-
sea rederij, bezoeken geregeld de 
grote Nederlandse zeehavens. ‘De 
Nederlandse havens, en Rotterdam 
in het bijzonder, zijn voor een hele-
boel Noorse industriële goederen 
de toegangspoort tot Europa’, zegt 
Jostein Bjørgo, commercieel-direc-
teur van Wilson. ‘In de concurren-
tie met Hamburg is Rotterdam ook 
steeds belangrijker voor de export 
van bevroren vis. Voor Wilson is 
Rotterdam verreweg de belangrijk-
ste haven, met bijna duizend aanlo-
pen per jaar. Daar komen Amster-
dam en Vlissingen met zo’n 
tweehonderd nog bij.’
Ook al is er geen rederij die zo vaak 
de Rotterdamse haven binnen vaart 
als Wilson, weinig Nederlanders 
hebben van Wilson gehoord. De 
Noorse rederij treedt niet graag naar 
buiten, dat past niet bij de Noorse ge-
nen van het bedrijf. Daarnaast zijn 
het toch vooral de grote container-
schepen die de aandacht trekken. En 
als het dan over Scandinavië gaat, 
dan gaat het eigenlijk maar om één 
partij: het Deense Maersk. 
De ruim 18.000 teu schepen van de 
Denen spreken veel meer tot de ver-
beelding dan de vloot van 113 sche-
pen met een capaciteit van tussen de 
1.500 en 8.500 dwt waar Wilson mee 
vaart. Hoe Deens Maersk evenwel is, 
de grote lijnvaart in het algemeen en 
in het bijzonder Maersk Line redden 
het niet om greep te krijgen op Noor-
wegen, Zweden, Finland en Dene-
marken.  
Onderzoeker Morton Berg Th omsen 
van het Deense onderzoeksbureau 

SeaIntel zegt koeltjes: ‘Als we kijken 
naar de diepzee routes, dan is 
Maersk Line de enige carrier die 
rechtstreeks vanuit Azië naar Scan-
dinavische havens vaart. De AE10 
service doet zowel Gotenburg als 
Aarhus aan. De AE7 doet alleen Go-
tenburg aan.’

Folklore
Dat Maersk Line zijn thuisregio nog 
aandoet met containervracht van de 
diepzeevaart lijkt eerder folklore 
dan dat de Deense rederij werkelijk 
markt ziet in het gebied. 
Volgens Berg Th omsen kan het aan-
tal aanlopen eigenlijk alleen maar 
verminderen, ondanks de alliantie 
die Maersk met de Zwitserse MSC 

aangaat. ‘Vanaf het begin van 2015, 
als Maersk Line en MSC hun krach-
ten bundelen en de 2M alliantie ope-
rationeel is, zijn zij de enigen die de 
Scandinavische havens aandoen op 
hun vaarroutes tussen Azië en 
Noord-Europa. Het aantal directe 
wekelijkse diensten op Gotenburg 
zal gaan dalen van twee naar een. 
Het is onmogelijk om te voorspellen 
wat het vrachtvolume gaat doen, 
maar de frequentie van het aantal 
aanlopen zal onherroepelijk dalen.’
De lijnvaart op Scandinavische ha-
vens heeft  zich niet kunnen ontwik-
kelen, omdat de containerisatie 

nooit is doorgedrongen tot het noor-
delijkste deel van Europa. 
‘Dat de containerisatie hier niet 
heeft  plaatsgevonden komt doordat 
de Noorse industrie direct aan het 
water ligt’, zegt Wilson-directeur 
Bjørgo vanuit zijn kantoor in de 
Noorse stad Bergen. ‘Vanwege die 
directe koppeling van de industrie 
aan het water, is de behoeft e aan 
multimodaal vervoer minder groot. 
Containerisatie speelt daarom een 
minder belangrijke rol in Scandina-
vië.’
Daarnaast is de consumentenmarkt 
te klein voor de diepzeemarkt, een 
groot verschil met de overige Euro-
pese landen. Bjørgo: ‘Noorwegen 
kent een veel hoger volume van in-
dustriële lading dan consumptie-
goederen. Dit op zijn beurt leidt tot 
meer lading in bulk en industrie-
specifi ek gesloten systemen en min-
der volume in regelmatige lijndien-
sten en feederdiensten.’ 
Zelfs vervoer dat vanuit bijvoor-
beeld Noorwegen in containers 
moet worden verscheept, gaat eerst 
met een bulkschip naar Rotterdam 
om daar overgeladen te worden in 
een container. 

Kleine volumes
Het ziet er ook niet naar uit dat het 
in de toekomst gaat veranderen. 
Mocht een rederij al van plan zijn 
om in het gat te springen dat Maersk 
achterlaat door minder diepzee-
vaarten op Scandinavië uit te voe-
ren, dan weerhouden de nieuwe 
zwavelnormen een carrier er wel de-
fi nitief van. De kosten per vervoerde 
teu worden simpelweg veel te hoog 
om op een van de noordelijke havens 
te varen. Volumes zijn te klein en 
niet stabiel genoeg.
‘De Scandinavische markt moet 

worden beschouwd als een shortsea- 
en feedermarkt’, zegt SeaIntel-
onderzoeker Berg Th omsen. ‘De 
meerderheid van alle diepzeedien-
sten van en naar Azië, India, het 
Midden-Oosten, Zuid-Amerika en 
de VS doet normaliter geen haven in 
Scandinavië aan. Hamburg is nor-
maal gesproken de meest noordelij-
ke haven in het netwerk van de diep-
zeecarriers. Vracht bestemd voor of 
vertrekkend vanuit de Scandinavi-
sche landen gaat per feederdienst 
van en naar Rotterdam, Antwerpen, 
Bremerhaven en Hamburg. Als con-
tainers bestemd zijn voor het zuide-
lijke deel van Denemarken, dan wor-
den die met de vrachtauto vanuit 
Hamburg vervoerd.’
Hoewel de volumes veel kleiner zijn 
en het containervervoer nooit echt 
van de grond komt, zal de scheep-
vaart richting Scandinavische lan-

De Noorse industrie 
ligt direct aan water, 
dus containerisatie 
is minder belangrijk.

GERT VAN HARSKAMP

De meest frequente bezoeker van de Rotterdamse haven is niet een containergigant, maar de Noorse rederij Wilson. Net als in Scandinavië zelf gebeurt dat met relatief kleine schepen. 

TOP-20 REDERIJEN DIE ROTTERDAM AANLOPEN IN 2013 
(ALLEEN INKOMEND)
REDERIJ AANTAL AANLOPEN

Wilson Shipowning AS 567

DFDS Seaways AB 387

DFDS A/S 381

Stena Ropax Limited 361

Stena North Sea Limited 357

Shiplux VII S.A. 253

Shiplux VIII S.A. 250

CLdN Cobelfret S.A. 215

Møller-Maersk A/S 205

Maersk Line Limited 189

Norships C.V. 181

Star Bonaire B.V. 178

Stena Rederi AB 178

Katrine Leasing Limited 175

P & O North Sea Ferries Limited 172

Samskip Innovator C.V. 148

Shiplux V SA 148

Skydnir J. Kahrs Schiffahrts GmbH & Company KG 147

Snowdon Leasing Company Limited 141
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Wachten op de tunnel

Volgend jaar moet volgens de planning de bouw beginnen van de 

Fehmarnbelttunnel, die Noord-Duitsland een snellere verbinding met 

Kopenhagen en Zuid-Zweden moet geven. Maar er zitten nog steeds veel 

haken en ogen aan dit project.

Duitsland liefst zo snel mogelijk be-
ginnen aan de aanleg van een tunnel 
voor zowel weg- als spoorverkeer 
die de eilanden Fehmarn en Lolland 
verbindt. Je krijgt dan tussen Ham-
burg en Kopenhagen een vrijwel 
kaarsrechte verbinding. Dit project, 
dat deel uitmaakt van het Europese 
TEN-T-netwerk, is in een vergevor-
derd stadium van voorbereiding. 
Optimisten voorzien dat met de 
bouw van de achttien kilometer lan-
ge tunnel mogelijk volgend jaar al 
kan worden begonnen en dat het 
kunstwerk van 89 op de zeebodem 
afgezonken tunnelelementen er in 
2022 zal liggen.
Bij nader inzien zullen toch nog wel 
wat vragen rondom deze Fehmarn-
belttunnel moeten worden opge-
lost. Zo zijn bij Fehmern A/S, de 
Deense staatsmaatschappij die de 
planning voor het project voor haar 
rekening neemt, drieduizend klach-
ten ingediend, voor het overgrote 
deel van ecologische aard. Volgens 

Fehmern, en ook volgens de Deense 
verkeersminister Magnus Heunic-
ke, zijn die klachten wel behapbaar. 
Fehmern had eigenlijk meer klach-
ten verwacht en de bezwaren die nu 
zijn ingediend, komen veelal op het-
zelfde neer: het gaat om een ingreep 
in de natuur.

Ecologisch
Dat valt ook volgens minister Heu-
nicke niet te ontkennen, al wordt bij 
de uitvoering van het tunnelproject 
het ecologische eff ect door allerlei 
maatregelen zoveel mogelijk be-
perkt. Daar komt bij dat de nieuwe 
tunnel een grote vermindering op-
levert van de over land te maken 
transportkilometers. Daarmee is het 
in essentie een ‘groen’ project, dat 
hij met een gerust hart rond de jaar-
wisseling aan het Deense parlement 
in de vorm van een wetsontwerp 
gaat voorleggen.
Dat parlement, het Folketing, zal 
zich intussen nog eens nadrukkelijk 

buigen over de kosten van de Feh-
marnbelttunnel. De kostenramin-
gen zijn de laatste jaren herhaalde-
lijk omhoog gegaan. In het vorige 
decennium werd gerekend op zo’n 
vier miljard euro aan bouwkosten, 
waarbij toen nog werd uitgegaan 
van een brug in plaats van een tun-
nel. In 2009 ging het al om 42 mil-
jard Deense kroon (toen vijf miljard 
euro), met inbegrip van 1,5 miljard 
euro aan kosten voor uitbreiding 
van 160 kilometer aan Deens spoor 
van één naar twee banen.
In 2011 werden de projectkosten 
begroot op 5,4 miljard euro, waarbij 
erop werd gerekend dat de Europe-
se Unie 600 miljoen tot 1,2 miljard 
euro zou bijdragen. Dat is nog on-
geveer de stand van zaken. Daarbij 
moet worden bedacht dat Dene-
marken de hoofdmoot van de totale 
kosten op tafel legt. Duitsland be-
perkt zijn bijdrage tot de kosten van 
de verbetering van wegen en spoor-
wegen die naar de tunnel leiden.

Lijkt de besluitvorming in Dene-
marken voorspoedig te verlopen, 
aan Duitse kant ligt het project on-
der vuur van de milieubeweging. 
Natuurbeschermingsbond Nabu 
heeft  in de nu lopende planprocedu-
re een reeks klachten van formele en 
technische aard aanhangig gemaakt 
en denkt dat volgend jaar zeker nog 
niet met de bouw van de tunnel kan 
worden begonnen. 

Over de tafel
De organisatie stelt dat Duitsland 
zich door zijn noorderburen ‘over 
de tafel heeft  laten trekken’. De kos-
ten van aanvullende projecten in 
Duitsland zullen volgens de Nabu 
zeker 2,5 miljard euro gaan bedra-
gen, drie keer zoveel als aanvanke-
lijk geraamd.
Dit terwijl de achterstanden bij het 
wegonderhoud in Duitsland zich 
ophopen. In het hele land zijn er, 
vaak nog uit de jaren vijft ig en zestig 
van de vorige eeuw daterende, 
kunstwerken die dringend aan een 
opknapbeurt, dan wel vervanging 
toe zijn. In Noord-Duitsland gaat 
het onder meer om de Rader Hoch-
brücke over het Kielerkanaal, die al 
voor zwaarder vrachtverkeer moest 
worden gesloten. De landsregering 
van Sleeswijk-Holstein wil deze 
brug, waarvan de resterende levens-

D
enemarken is een 
prachtig land, maar 
voor de zeescheep-
vaart van West-Euro-
pa naar de Oostzee 

ligt het in de weg. En voor het land-
verkeer tussen Scandinavië en de 
rest van Europa? Pak de kaart er 
even bij. De in 2000 geopende 
Øresundbrug is een schitterende 
verbinding tussen Kopenhagen en 
Malmö. Ook elders zijn er vaste-
oeververbindingen die een doorreis 
door Denemarken mogelijk maken 
zonder dat van veerponten gebruik 
hoeft  te worden gemaakt.
Maar hier en daar ontbreekt een 
schakel. Wie van Noord-Duitsland 
naar Zweden wil via de kortste weg, 
moet vaststellen dat die weg er op 
één plaats nog niet is. Wie van Ham-
burg naar Kopenhagen rijdt, moet 
in Puttgarden, op het Noord-Duitse 
eiland Fehmarn, op de boot naar 
Rødby, op het Deense eiland Lol-
land. Liefh ebbers van ferry’s vinden 
dit een aantrekkelijk oponthoud, 
maar voor vrachtverkeer is het on-
praktisch. Het alternatief, met vaste 
verbindingen, voert echter door Jut-
land naar het eiland Funen en dan 
naar Zeeland (Sjaelland), waar ook 
Kopenhagen (deels) is gelegen. Dat 
is vele kilometers om.
Daarom willen Denemarken en 

Zo moet-ie er uit gaan zien, de in- en uitgang van de Fehmarnbelttunnel.
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duur op slechts twaalf jaar wordt ge-
schat, zo snel mogelijk vervangen 
door een weg- en spoortunnelcom-
binatie. Daar hangt echter een prijs-
kaartje aan van twee miljard euro; 
geld dat de federale verkeersminis-
ter, Alexander Dobrindt, niet op zak 
zegt te hebben.
Een andere brug in deze deelstaat 
voert van het Noord-Duitse vaste-
land naar het eiland Fehmarn. Ei-
genlijk moet ook deze brug worden 
vervangen of zodanig worden opge-
knapt dat ze straks het extra verkeer 
aankan dat door de Fehmarnbelt-

tunnel zal worden aangezogen. De 
verkeersminister van Sleeswijk-
Holstein, Reinhard Meyer, twijfelt 
nog tussen een tunnel en een nieu-
we brug. Zeker is al wel dat het nieu-
we kunstwerk niet op tijd klaar is als 
de Fehmarnbelttunnel inderdaad 
tegen 2022 zou worden geopend.
Een ander kostbaar project in 
Noord-Duitsland is de verbetering 
van het Noord-Oostzee-Kanaal, het 
Kielerkanaal dus, dat schepen tus-
sen West-Europa en de Oostzee de 
omvaart om Denemarken bespaart. 
Een aantal sluizen in dit kanaal is 
dringend aan vervanging toe. Nu en 
dan moet het kanaal voor een deel 

van het verkeer – de grootste cate-
gorie schepen die er gebruik van kan 
maken – worden gesloten wegens 
provisorisch herstel van sluizen. Al 
met al zal in het noorden van Duits-
land de komende jaren voor vele 
miljarden in infrastructuur moeten 
worden geïnvesteerd.
Wat de Fehmarnbelttunnel betreft  is 
het wachten nu op de afronding van 
de planprocedure en de daarop vol-
gende uitgift e van de benodigde 
bouwvergunningen voor het tracé 
in het verlengde van de nieuwe tun-
nel. Zo zal de bestaande ‘Autobahn’ 
tussen Oldenburg en Puttgarden 
moeten worden verlengd en moet 
de spoorverbinding tussen Ham-
burg en Puttgarden worden aange-
past. Er wordt nog steeds van uitge-
gaan dat dit alles volgend jaar zijn 
beslag zal krijgen. Maar misschien 
krijgt de milieubeweging Nabu ge-
lijk en lijden deze projecten door al-
lerlei oorzaken – al was het alleen 
maar het chronische geldgebrek van 
verkeersminister Dobrindt – op-
nieuw vertraging.
Het verhinderde niet dat begin deze 
maand alvast een symbolisch begin 
werd gemaakt met de aanleg van de 
tunnel. Op het Raadhuisplein van 
Kopenhagen bouwden Magnus 
Heunicke, de Deense verkeersmi-
nister, en de minister van justitie en 
Europese zaken van Sleeswijk-Hol-
stein, Anke Spoorendonk, een mo-
del van de tunnel op een schaal van 
1 op 100. ‘Als het in het echt net zo 
eenvoudig was de tunnel te bouwen, 
hoefden we niet tot 2021 te wach-
ten’, constateerde Spoorendonk. 
Maar zo eenvoudig is het niet.

FOLKERT NICOLAI

Nabu: ‘Duitsland 
heeft zich door zijn 
noorderburen over 
tafel laten trekken.’ 
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Dutch 
Dockers kan 
aan de slag

De coöperatieve organisatie Dutch Dockers heeft 

defi nitief een vergunning gekregen om sjorwerk in 

de haven van Rotterdam te verrichten.

D
e Dutch Dockers 
‘kunnen aan de slag’, 
zegt Sjaak Poppe, 
woordvoerder van 
Havenbedrijf Rot-

terdam. De gemeentelijke vergun-
ning is afgegeven door de divisie 
Havenmeester onder leiding van 
René de Vries. Die stelt wel als 
voorwaarde dat Dutch Dockers 
binnen een half jaar beschikt over 
een ISO-certifi caat (ISO 9001:2008), 
waarin de werkwijze en procedures 
worden vastgelegd. De vereniging 
richt zich op de markt van het zo-
genoemde sjorwerk, het vastzetten 
en losmaken van containers op zee-
schepen in opdracht van terminals.
Volgens fi nancieel bestuurder Jac 
Donkersloot van de vereniging 
Dutch Dockers is dat ‘een formali-
teit’. ‘Dat gaat echt geen enkel pro-
bleem opleveren’, zegt hij. Poppe be-
vestigt verder dat Dutch Dockers 
voldoet aan eerder gestelde voor-
waarden, zoals het minimum aantal 
van twintig leden en de afgift e van 
verklaringen van goed gedrag.
Toch blijft  onduidelijk wanneer de 
organisatie daadwerkelijk van start 
gaat. Donkersloot kan nog geen con-
crete opdrachtgever noemen en vol-
gens hem moet eerst nog een leden-
vergadering gehouden worden. Op 
de site schermt Dutch Dockers met 
grote aantallen leden in allerlei ver-
schillende functies, zoals heft ruck-
chauff eurs, straddle carrierchauf-
feurs en controleurs. Donkersloot 
wil echter geen concrete aantallen 
leden nomen. Volgens hem heeft  het 
op dit moment ‘geen prioriteit’ om 
details naar buiten te brengen.

Verzet
Dutch Dockers kreeg eind vorig jaar 
al een vergunning met een looptijd 
van vijf jaar, maar daartegen hebben 
de bestaande sjorbedrijven in de 
Rotterdamse haven verzet gevoerd. 
Donkersloot zegt dat hij bijna twee 
jaar bezig is geweest met juridische 
procedures. De Rotterdamse markt 
is in handen van twee spelers: Ma-
trans van Hans Vervat en ILS van 
Gerard Baks.
Directeur Larry Keiman van Ma-
trans noemt het ‘teleurstellend en 
onterecht’ dat de vergunning is ver-
leend. Volgens hem wordt Dutch 
Dockers bevoordeeld, onder meer 
doordat die club voorlopig zonder 
ISO-certifi caat aan de slag kan en 
met zzp’ers kan gaan werken, terwijl 
de bestaande bedrijven mensen vast 
in dienst hebben. Ook is het criteri-

um van minimaal twintig leden vol-
gens hem speciaal voor Dutch Doc-
kers in het leven geroepen. 
Matrans diende eerder een bezwaar 
in bij de beroepscommissie van de 
gemeente, maar die heeft  dat afge-
wezen. Keiman vindt het vreemd dat 
dat gebeurde na een hoorzitting, 
waarop ook het Havenbedrijf het 
woord voerde: ‘Dan lijkt het toch op 
de slager die zijn eigen vlees keurt.’
Hij zal zich blijven verzetten tegen 
de vergunning. De beroepsprocedu-
re is waarschijnlijk pas in maart vol-
gend jaar helemaal afgerond en als 
de vergunning dan nog steeds van 
kracht is, zal Matrans zeker de gang 
naar de rechter maken, zegt hij.
Keiman bestrijdt overigens de lezing 
van het Havenbedrijf dat de vergun-
ning vervalt als Dutch Dockers over 
een half jaar nog geen ISO-certifi ce-

ring heeft . ‘In  de Havenverordening 
staat dat de Havenmeester kán be-
sluiten de verordening in te trekken. 
Hij heeft  een zogenoemde discretio-
naire bevoegdheid, het lijkt de mi-
nister van arbeidsvoorziening wel.’

Oorlog
Vakbond FNV Havens heeft  zich 
ook van meet af aan verzet tegen de 
komst van Dutch Dockers. Bestuur-
der Niek Stam kondigde zelfs een 
‘oorlog in de haven’ aan als die toch 
van start zou gaan. Eerder zei hij ‘dat 
wat nieuwe bedrijven vastzetten, wij 
weer los gaan gooien’ en ‘dat ande-
ren met hun poten van ons werk af 
moeten blijven’. Volgens hem is het 
‘de zoveelste aanslag op de arbeids-
voorwaarden van havenwerkers’.’
De Rotterdamse sjormarkt is goed 
voor naar schatting 650 arbeids-
plaatsen. Matrans en ILS hebben 
beide tussen de 200 en 250 mensen 
in dienst en Unilash, onderdeel van 
Matrans, ongeveer 35. Daarnaast 
staan er nog zo’n 250 mensen inge-
schreven bij de uitzendorganisatie 
Transcore, dat eveneens onder Ma-
trans valt.

ROB MACKORHet sjorwerk in Rotterdam is inzet van een juridische strijd die nog wel even kan duren.
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Concurrent Matrans  
zal zich blijven 
verzetten tegen
de vergunning.
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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

Smart Logistics tijdens Dutch 
Design Week 
http://goo.gl/qinlvU
@DinalogNews 
  
Het is een eer voor het 
Amsterdams Haven Koor om 
te zingen bij het Havengildedi-
ner in Okurahotel. @Amports 
@JanWals

Infographics: Technologies Het 
ultime ECO-schip http://bit.
ly/1vMQUqK 
@MarineInsight

Vrachtvolumes door de lucht 
stijgen, maar structurele 
trends werken tegen #lucht-
vrachtvervoer 
http://abn.com/1D6nc0l
@ABNAMROeconomen 

Binnenvaart mag CEF-subsidie 
niet ongebruikt laten 
http://wp.me/p3OhOE-GH
@Groenervaren  
   
#MarinelePen wil dat Frankrijk 
weer grenscontroles gaat 
instellen #Calais 
http://www.lefi garo.fr/ 
@ruudpeys

Blijft gek: honderden eruit in 
de Rotterdamse haven, maar 
zij-instromers nodig vanwege 
de vacatures @leonvanheel 

Maandag 3 november start de  
vervanging brug Dr. Deelen-
laan en verbreding doorvaart 
Wilhelminakanaal Tilburg 
http://bit.ly/1oB6Mfa  
@maritiemewereld

Op weg naar de opening van 
de nieuwe railterminal in Bad 
Bentheim (D). @PortofTwente 
blijft groeien!
@DonaldBaan 

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

 Grote haast met nieuw 
Suezkanaal

 ‘Edith Maersk’ grootste 
schip op Thames ooit 
(+foto’s)

 Matroos zwaargewond 
door knappende tros 

 Franse havens belangrijk 
voor Ocean Three 

 ‘Opnieuw veel nieuwe 
webshops’ 

 ‘Europese boete dreigt 
voor DAF’ 

 Forse daling CO2-uitstoot 
door scheepvaart 

Weg vrij voor ‘Pkw-tol’

Veel door het vrachtvervoer betaald tolgeld is de laatste jaren in de algemene middelen terechtgekomen, zo verwijt het wegvervoer de regering in Berlijn.

Brussel lijkt zijn zegen te geven aan de Duitse tol 

voor personenauto’s. De nieuwe tol is niet in strijd 

met het beginsel van non-discriminatie.O
p bijna de aller-
laatste dag van zijn 
ambtsperiode als 
Europees Trans-
portcommissaris 

heeft  Siim Kallas zijn zegen gege-
ven aan een Duitse tol voor perso-
nenwagens en lichte bedrijfsvoer-
tuigen tot 3,5 ton. Kallas, die op 1 
november wordt opgevolgd door 
Violeta Bulc, zond een tweet de 
wereld in met de mededeling dat 
het met de Duitse tolplannen ‘de 
goede richting’ uitgaat. Natuur-
lijk, zo voegde hij er op zijn web-
site aan toe, moet Bulc straks de 
eindbeslissing nemen, maar wat 
hem betreft  kan het tolplan in zijn 
huidige vorm worden uitgevoerd.
De Duitse verkeersminister, 
Alexander Dobrindt, wil de tol - 
feitelijk een vignet dat de automo-
bilist moet aanschaff en - beperken 
tot autosnelwegen en Bundesstras-
sen. Op het onderliggende wegen-
net kan ook in de toekomst tolvrij 
worden gereden. Dat komt tege-
moet aan bezwaren in onder meer 
grensstreken, waar wordt gevreesd 
dat een tol op alle wegen veel grens-
overschrijdend verkeer zal tegen-
houden.

Rechtsbasis
De laatste maanden hebben des-
kundigen van de Europese Com-
missie geregeld met Dobrindt over-
legd over de rechtsbasis van het 
vignet. Dobrindt wil het vignet 
verplicht stellen voor zowel buiten-
landse als Duitse weggebruikers. 
Tegelijk wil hij Duitse weggebrui-

kers, die immers ook al wegenbe-
lasting betalen, compenseren door 
de wegenbelasting navenant te ver-
lagen.
Voor de Europese Commissie staat 
het beginsel van non-discriminatie 
voorop. Kennelijk wordt hieraan 
voldaan, want Kallas toont zich 
‘zeer verheugd dat van Duitse zijde 
serieus wordt gewerkt aan een con-
cept dat rekening houdt met onze 
bedenkingen, in het bijzonder met 

betrekking tot non-discriminatie’. 
Dobrindt kan trouwens ook terug-
vallen op een rapport van de Bon-
ner rechtsgeleerde Christian 
Hillgruber, die oordeelt dat de tol-
plannen ‘met het recht van de Eu-
ropese Unie verenigbaar’ zijn.
De kern van het vignetplan van 
Dobrindt is dat het vignet zelf in 
een heel andere wet wordt geregeld 
dan de compensatie die hij de 
Duitse automobilist wil verstrek-
ken. De compensatie komt niet 
voor in de tolwet, want dan zou van 
discriminatie wel degelijk sprake 

kunnen zijn. Dat de Duitsers wor-
den gecompenseeerd, is te recht-
vaardigen, omdat zij immers an-
ders dubbel voor hun weggebruik 
zouden moeten betalen.

Vrachtverkeer
Kreeg Dobrindt de complimenten 
van Kallas, in eigen land kreeg hij 
de wind van voren. Op de jaarver-
gadering van het Bundesverband 
Güterkraft verkehr, Logistik und 

Entsorgung (BGL) werd hem voor 
de voeten geworpen dat het meeste 
tolgeld dat het zwaardere vracht-
vervoer de afgelopen jaren heeft  af-
gedragen via de kilometerheffi  ng 
of ‘Maut’ gewoon in de algemene 
middelen is verdwenen en niet aan 
onderhoud en aanleg van wegen is 
besteed.
Voor de invoering van de Maut, re-
kende BGL-voorzitter Adalbert 
Wandt zijn toehoorders voor, was 
op de begroting slechts 110 miljoen 
euro per jaar minder beschikbaar 
voor infrastructuur. ‘De vraag 

dringt zich aan ons op: waar is dat 
geld gebleven?’
Dobrindt beloofde Wandt plechtig 
dat alle tolopbrengsten voortaan 
één op één zullen worden gebruikt 
voor investeringen in infrastruc-
tuur. Hij zette ook zijn plannen 
met de Maut nog eens uiteen. Zo 
wordt de tol, die nu wordt geheven 
op alle autosnelwegen en ongeveer 
1100 kilometer aan Bundesstras-
sen, straks uitgebreid naar nog 
eens ongeveer duizend kilometer 
aan vierbaans Bundesstrassen. Dat 
gebeurt medio volgend jaar. In 
2018 moet de tol dan verplicht zijn 
op alle Bundesstrassen.
De uitbreiding van medio volgend 
jaar levert een extra bedrag aan tol-
inkomsten op van naar verwach-
ting anderhalf tot twee miljard 
euro. Dat geld kan Dobrindt toe-
voegen aan de middelen die hij 
voor wegenbouw en -onderhoud al 
in kas heeft .
Als beide plannen – invoering van 
tol voor personenauto’s en uitbrei-
ding van de Maut voor trucks – 
doorgaan, ontstaat er een eigenaar-
dige leemte in het Duitse 
tolsysteem. De personentol geldt 
immers tot een totaalgewicht van 
3,5 ton, de tol voor vrachtauto’s 
vanaf zeven ton. Het lukt tolexploi-
tant Toll Collect niet op korte ter-
mijn het systeem ook uit te rollen 
naar de categorie daartussenin. 
Dat schept een kans voor wie rela-
tief kleine ladingen effi  ciënt weet te 
vervoeren.

Kern is dat het vignet in een andere wet 
wordt geregeld dan de compensatie.

FOLKERT NICOLAI
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AGENDA

Transport & Logistics 
11 november 

Deze beurs richt zich op de logistieke 

dienstverlener, havens en scheep-

vaart, intern transport en magazijn-

beheer en software. Met relevante 

seminars en praktijkcases.

• www.easyfairs.com

Congres Wegvervoer Nederland  
12 november 

Ook genoeg van het gesomber over 

ons wegvervoer? Tijd voor een posi-

tieve blik op de toekomst. Wees erbij, 

praat mee en help het wegvervoer 

weer vooruit!  

• www.nieuwsbladtransport.nl/cwn

Offshore Tech  
13 november 

Hét jaarcongres over de technologi-

sche ontwikkelingen in de offshore 

industrie. Welke technische ontwik-

kelingen spelen er en wat verwach-

ten we van projecten in de toekomst? 

• www.offshore-tech.nl

Barge to Business in Luxemburg
19 en 20 november 

In Luxemburg wordt de jaarlijkse Bar-

ge to Business conferentie gehouden, 

waar de binnenvaart, organisaties, 

dienstverleners en verladers elkaar 

ontmoeten. 

• http://2014.bargetobusiness.eu

Luchtvrachtdebat 
27 november 

Hoe staat de sector ervoor? Hoe ont-

wikkelen de diverse markten zich? En 

de vrachtprijzen? De markt gaat met 

elkaar in discussie tijdens het Natio-

naal Luchtvracht Debat. 

• www.luchtvrachtdebat.nl

‘Mijn hart bloedt om 
 VLOOTSANERING   Panalpina zal KLM ‘minder intensief inzetten’, Ceva vraagt  

De sanering van Martinair 
kwam voor Peter Mulder 
van de luchtvrachtholding 
Reibel op Schiphol niet als 
een verrassing. ‘Ze hebben 
gewoon de boot gemist.’ 

De directeur-eigenaar van onder 
meer Cavalier  Logistics op Schiphol  
heeft  de teloorgang van KLM en 
Martinair op vrachtgebied met lede 
ogen moeten aanschouwen. ‘Het 
kwam voor mij en de meeste expedi-
teurs zeker niet als een donderslag 
bij heldere hemel. Elke expert zag 
het aankomen. Ze hebben met die 
oude MD11F’s  gewoon de boot ge-
mist. De concurrentie was met die 
vrachtvliegtuigen niet vol te hou-
den. Als je naar de kosten per tonki-
lometer kijkt, weet je eigenlijk ge-
noeg. Daar is geen geld meer mee te 
verdienen.’
Volgens Mulder had KLM met Mar-
tinair dan ook op tijd in nieuw ma-
terieel moeten investeren. ‘Dat is 
niet gebeurd.’  Waarom dat achter-
wege is gebleven, weet de lucht-
vrachtondernemer niet. ‘Dat is na-
tuurlijk de grote vraag. De 
KLM-directie heeft  daar ook nog 
steeds geen goed antwoord op gege-
ven. Was het bijvoorbeeld bewust? 
Ik vraag mij dat wel af, maar heb het 
antwoord niet.’ 
Daarnaast heeft  de buitenlandse 
concurrentie de afgelopen jaren niet 
stilgezeten, zegt de luchtvrachton-
dernemer. ‘Die hebben bijvoorbeeld 
bij de bloemenvluchten vanuit Kenia 
en Latijns-Amerika het een beetje 
van de KLM en Martinair afgekeken 
en doen het nu zelf. Er zijn nu dan 
ook voldoende kapers op de kust om 
het gat dat Martinair straks nalaat 
op te vullen.’
Volgens Mulder, die over vestigin-
gen beschikt in Zuid-Amerika, zal 
de spoeling straks voor KLM/Mar-
tinair alleen maar dunner worden. 
Hij verwacht dat nog meer rivalen 
zich op de Nederlandse markt zullen 
werpen nu de Nederlandse lucht-
vrachtgroep afscheid gaat nemen 
van het gros van de freighters. 

Atlas Air
Zelf vult de expediteur al vier vracht-
jumbo’s van Atlas Air en Etihad 
Cargo in de week vanuit de Ecuado-
riaanse hoofdstad Quito met als 
eindbestemming Schiphol. ‘Die zijn 
tot de nok toe gevuld met bloemen’, 
onderstreept hij. Mulder had graag 
zaken gedaan met Martinair voor 
dit vrachtaanbod, ‘want je blijft  Ne-
derlander en je draagt ze een warm 
hart toe’, maar ze waren gewoon te 
duur. ‘Dan houdt het ook voor ons 

op.’ Dat KLM/Martinair zich een 
beetje uit die markt heeft  geprijsd, 
was volgens Mulder al een tijdje 
gaande. ‘Die ontwikkeling kun je 
ook niet stoppen. De carriers uit het 
Midden-Oosten en Latijns-Amerika 

hebben hun plaats ingenomen. Daar 
zit veel geld achter, maar ook visie. Ik 
hoor nu bijvoorbeeld ook dat het 
Amerikaanse Atlas Air met vaste 
vrachtdiensten naar Europa komt en 
daarmee verder in het gat wil duiken 

dat Martinair en de KLM achterla-
ten.’ 
Mulder noemt het zuur dat Marti-
nair Cargo op deze manier door de 
concurrentie min of meer ‘wordt 
weggevaagd’ in de bloemenmarkt. 

‘Martinair heeft  die markt eigenlijk 
als eerste luchtvaartmaatschappij 
ontwikkeld. Het was op vele fronten 
de initiator van dit transport en mijn 
hart bloedt dan ook. Ik ben ooit met 
ze meegegroeid en groot geworden. 

Atlas Air is een van de partijen die in het gat willen springen dat KLM met de vlootreductie  

‘Het zijn niet meer de goalgetters die 
KLM en Martinair vroeger in huis had.’
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JOHN KLOMPERS, ONDERNEMER
j.klompers@gmail.com

Ik heb recent veel artikelen over Air 
France-KLM mogen lezen. Gezien 
deze stortvloed aan analyses, red-
dingsplannen en meningen kan gerust 
gesteld worden dat KLM nog steeds 
een onderdeel is van onze Nederlandse 
poldercultuur; we zijn gewoon trots op 
al dat blauw in de lucht, ofschoon de 
zeggenschap, misschien ontkend, wel 
in Frankrijk ligt. 

Ik wil hier proberen al deze plannen en goedbedoelde idee-
tjes te checken op basis van uitvoerbaarheid en moet dan al 
direct concluderen dat het afsplitsen van de KLM van Air 
France van weinig realisme getuigt, om de volgende twee re-
denen: ontvlechten kost geld en tijd en dat heeft  Air France-
KLM gewoon niet en KLM heeft  als zelfstandige onderne-
ming ook geen toekomst meer. De verdrukking van een 
zelfstandige KLM komt enerzijds van de prijsvechters in Eu-
ropa op basis van kosten en anderzijds van de Aziatische en 
vooral Midden-Oosten carriers op de intercontinentale 
vluchten. Dat gaat een relatief kleine zelfstandige KLM niet 
overleven.

Wat nu? Doorgaan op de ingeslagen weg is door de machtige 
Franse pilotenvakbond onmogelijk. Het opzetten van een 
budget airline met Transavia is rijkelijk laat en eigenlijk een 
gepasseerd station. Daarnaast heb je tevens te maken met een 
spagaat. Ik geloof niet dat je twee totaal verschillende cultu-
ren, één geënt op alles wat met kosten te maken heeft , en de 
andere waar de focus op service ligt, kunt verenigen. Het zijn 
twee totaal verschillende fi losofi eën. 

Air France-KLM moet binnen Europa op het (budget) point 
to point verkeer gewoon zijn nederlaag erkennen, hoe pijnlijk 
ook. De maatschappij doet er beter aan de samenwerking te 
zoeken met een prijsvechter dan er zelf een te worden. Een 
andere mogelijkheid is om Transavia separaat naar de beurs 
te brengen en er een minderheidsbelang in aan te houden. Zo 
kan Transavia in de budgetmarkt groeien en beschik je over 
een goedkope feeder naar je mainports Parijs en Amsterdam.

Daarnaast moet de maatschappij zich op de intercontinenta-
le routes concentreren op de bestemmingen waar ze nog sterk 
is en zich verder toeleggen op service op het intercontinentaal 
netwerk: diff erentieer op basis van de wensen die klanten in 
de lucht, maar ook op de luchthavens hebben. Daar wordt 
naar mijn mening de toekomstige slag gevoerd. Een zaken-
reiziger wil namelijk niet voor 5.000 euro in een lange rij 
staan op Schiphol of weggestopt worden in een of andere 
overvolle lounge. Die wil vanaf het moment van boeking 
waar voor zijn geld. Op dezelfde wijze kun je de service voor 
de economy-passagiers defi niëren.   

En de vracht dan? De mondiale luchtvrachtmarkt wordt 
straks voor rond de 80% in de belly vervoerd. Door de enor-
me toename van het aantal intercontinentale passagiers-
vluchten zal dit percentage alleen nog maar verder stijgen. 
Freighters worden een niche. Ik begrijp dus de discussie over 
het verlies van de vrachtvliegtuigen bij KLM niet zo goed. Air 
France-KLM blijft  gewoon vracht transporteren, maar de be-
schikbare capaciteit verschuift  van maindeck naar lower-
deck. Dat andere maatschappijen nog wel freighters aanhou-
den of het aantal uitbreiden, komt doordat daar het 
fi nanciële plaatje en de kostenbasis wel klopt. Deze discussies 
zijn binnen iedere industrie aan de orde van de dag. Dit is ook 
een van de redenen dat Philips geen tv’s en stereosets meer 
produceert of verkoopt. Blijf dus gewoon nuchter en kijk naar 
je businesscase. 

KLM, wat nu?
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WEKELIJKS EX EEMSHAVEN (GR.)

Westkust Noorwegen o.a. 
Oslo – Bergen – 
Trondheim –  Kirkenes

-  fcl/lcl/rc/br/cv

-  vaste afvaarten

-  snelle transittijden

-  betrouwbare services

T (0596) 63 38 88  –  info@sealane.nl  –  www.sealane.nl

BOEKINGSAGENT VOOR

Coldstorage  |  Warehousing  |  Stevedoring  |  Forwarding  |  Agency

Steven van Eijck 

neemt begin 

december de 

RAI-voorzitters-

hamer over van 

de huidige algemeen voorzitter 

Roelf H. de Boer. Naast alge-

meen voorzitter van RAI Vereni-

ging wordt Van Eijck tevens 

voorzitter van de afdeling Auto’s 

en zal hij worden voorgedragen 

voor een zetel in het dagelijks 

bestuur van VNO-NCW. Van Eijck 

was onder andere staatssecreta-

ris van Financiën en is gepromo-

veerd fi scaal econoom. 

Rik Standaert is de nieuwe 

commercial 

director bij 

Euroports 

Benelux & 

France. Hij neemt 

de leiding over de commerciële 

teams van de verschillende 

terminallocaties van de groep, 

waaronder Antwerpen, Gent en 

Luik in België, en Rouen en Le 

Havre in Frankrijk. Door zijn 

ervaring in de agro-industrie 

neemt hij tevens de rol van 

Group Industry Director Sugar

op zich. Standaert komt bij 

Euroports na een carrière bij

Tate & Lyle Europe en Cargill 

Refi ned Oils Europe. 

Palletways, het Europese 

distributienetwerk voor kleine 

zendingen palletvracht, heeft 

Marcel Bouwman (48) aange-

trokken als network develop-

ment manager 

Benelux. 

Bouwman zal 

met zijn jaren-

lange ervaring in 

de transport- en distributiesector 

een bijdrage gaan leveren aan de 

verdere ontwikkeling van het 

netwerk, dat 26 leden heeft in de 

Benelux. 

PERSONALIA

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

N.V.occ-online.com
Ridderkerk

Rechtbank Rotterdam
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FAILLISSEMENTENMartinair Cargo’ 
  aan Schiphol en Den Haag om meer ‘buitenlandse alternatieven’ 

Dat ze op deze manier het onderspit 
delven, doet dan ook pijn. Het is  
zonde dat dit gebeurt. ’
Of het management heeft  gefaald 
kan Mulder niet beoordelen. De ver-
trokken KLM-topman Camiel Eur-
lings, jarenlang ook verantwoorde-
lijk voor de vrachtdivisie, noemt 
Mulder ‘een aardige vent’. Datzelfde 
geldt voor de meeste van de vracht-
managers van KLM Cargo, voegt hij 
er aan toe. ‘Aardige mensen, die wel-
licht te veel aan de band van Frank-
rijk hebben gelopen. Het zijn daar-
naast niet de goalgetters die KLM  en 
Martinair vroeger in huis had.
Ook Mulder wijst er zoals eerder IJS 
Global en Global Airline Services op 
dat het nog niet te laat is voor de 
KLM. ‘Daarvoor is wel een koerswij-

ziging nodig en een bereidheid om te 
investeren met tarieven die concur-
rerend zijn’, onderstreept de lucht-
vrachtondernemer. ‘De expediteurs 
op Schiphol zijn blij met meer opties 
en veel vrachtmanagers zullen dan 
ook voor de homecarrier kiezen. Het 
blijft  per slot van rekening onze 
KLM. ‘          

Niche 
Directeur Gijs Peeters van expedi-
teur Panalpina Nederland is een 
stuk positiever over het manage-
ment van KLM Cargo. ‘Ik herken 
mij niet in die verhalen van een fa-
lend management. Wij werken goed 
en intensief met ze samen’, onder-
streept hij. 
Welke gevolgen de reductie van de 

vrachtvloot van KLM/Martinair 
straks zal hebben voor deze samen-
werking kan hij nog niet precies be-
oordelen. ‘Laat ik vooral zeggen dat 
het bijzonder betreurenswaardig is 
voor de Nederlandse vrachtmarkt 
dat een groot deel van de freighters 
bij Martinair er straks uitgaat. Dat 
betekent een mindere schaalgrootte 
in de vrachtmarkt voor KLM Cargo 
en dat zal gevolgen hebben. Als net-
werkexpediteur brengen wij bijvoor-
beeld complete ladingpakketten
onder bij een of twee luchtvaart-
maatschappijen op bepaalde vracht-
routes. Als dat niet meer kan bij de 
KLM zullen wij ze nog wel gebrui-
ken, maar meer als niche-carrier. Ik 
geloof ook dat ze strategisch die kant 
op willen met onderdelen: ‘fresh’, 
‘pharma’ en ‘express’. 
Het directe gevolg van deze strategie 
is volgens Peeters wel dat Panalpina 
de Nederlandse vrachtvervoerder 
voor de grote ladingpakketten ‘min-
der actief ’ zal inzetten. Hij wijst er 
verder op dat Panalpina als grote Eu-
ropese expediteur ook zelf vracht-
vliegtuigen in de lucht houdt. ‘Wij 
zijn dan ook niet geheel afh ankelijk 
van de freightercapaciteit van bij-
voorbeeld KLM en Martinair. ‘Wij 
zijn ook klant bij ons zelf.’ 

Alternatieven
Voor Ceva Logistics geldt hetzelfde 
als voor Panalpina, zegt luchtvracht-
manager Ferwin Wieringa van de 
netwerkexpediteur uit Hoofddorp. 
‘Ook voor ons zal KLM meer een 
aanbieder van vrachtcapaciteit in de 
nichemarkten worden. Voorlopig  is 
daar echter nog niets van te merken’, 
zegt de vrachtmanager. 
Het is voor Ceva daarnaast van 
groot belang dat Schiphol zijn main-
portfunctie op vrachtgebied kan 
blijven vervullen. ‘KLM was daar 
met Martinair een belangrijke speler 
in en als dat straks verandert, zullen 
Den Haag en ook de luchthavenbe-
heerder Schiphol andere partijen in 
de gelegenheid moeten stellen het 
gat op te vullen’, onderstreept Wie-
ringa.
Hoe groot het gat straks zal zijn dat 
KLM met de vlootsanering achter-
laat, kan Wieringa nog niet zeggen. 
‘Ik zie analyses dat het verlies eigen-
lijk wel zal meevallen en grotendeels 
zal worden gecompenseerd door ex-
tra ruimte op de passagiersvliegtui-
gen. Dan is de impact beperkt, maar 
dat moeten wij nog zien. Voor be-
paalde productgroepen blijft  het 
vrachtvliegtuig noodzakelijk. Daar 
zullen wel oplossingen voor gevon-
den moeten worden, vindt Wierin-
ga.  

 bij Martinair op Schiphol achterlaat.

 

JOHN VERSLEIJEN
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Les in dode hoek

Chapeau voor transport-
groep Geerts, die kinderen 
praktijkles geeft  over de 
gevaren van de ‘dode hoek’.

We hebben allemaal wel eens zo’n 
tragisch bericht gelezen, over een 
dodelijk ongeval door een afslaande 
vrachtwagen die een fi etser – bij-
voorbeeld een schoolgaand kind – 
naast zich over het hoofd zag. Na-
tuurlijk is er de dodehoekspiegel, die 
in zowel België als Nederland ver-
plicht is gesteld in 2003. Ook ‘Brus-
sel’ deed later een duit in het zakje 
met verplichte zichtvelden én educa-
tieve projecten. 
Sinds 2007 is het aantal dodelijke 
slachtoff ers stabiel onder de tien ge-
bleven. Maar toch: elk slachtoff er is 
er een te veel. Vandaar dus deze ac-
tie van de Belgische transportgroep 

Geerts in de gemeente Wijnegem. 
Sven Geerts voegt ook een aantal 
praktische tips toe in zijn persbe-
richt: 
- Als jij de bestuurder kan zien, kan 
hij jou ook zien.
- Het is makkelijker voor een fi etser 
om één grote truck te ontwijken, dan 
het is voor een truck om vijf objecten 
in één manoeuvre te ontwijken.
- Als je achter de truck blijft , kan er 
niets gebeuren. 
- Als je ziet dat het te laat is om weg 
te springen, probeer de aandacht te 
trekken door op de cabine van de 
truck te slaan.
        
Effectiever
Goede tips allemaal. Daarnaast zou 
er van de kant van de branche ook 
nog meer kunnen gebeuren. In Ne-
derland zijn tips te vinden via www.
dodehoek.nl, opgesteld door het mi-

nisterie van I en M in samenwerking 
met TLN en EVO. Niettemin lijkt 
het me dat een daadwerkelijke prak-
tijkles (zoals hierboven op de foto’s 
te zien), eff ectiever is.  
Er zijn in Nederland ook diverse 
educatieve projecten voor basis-
scholen om kinderen bewust te ma-
ken van de dodehoekproblematiek. 
Daartoe behoren projecten waarbij 
een chauff eur met zijn vrachtauto 
een basisschool bezoekt. 
De dodehoekproblematiek is intus-
sen opgenomen in de rijopleiding 
van de chauff eur, maar ook die voor-
lichting over een ‘gedragscode’ voor 
fi etsers zou een permanent karakter 
moeten krijgen, stelt SWOV (We-
tenschappelijk Onderzoek Verkeers-
veiligheid). 
Waarvan akte.

Een les voor het leven.
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 VEILIGHEID   Geerts geeft het goede voorbeeld

QUOTE  VAN DE WEEK

De Belgische staatssecretaris 
Bart Tommelein (VLD) reageert 
op het voorstel om een 
vrachtluchthaven aan te leggen 
in de Noordzee.

De zee helemaal 
volbouwen 
zal toch ook 
niet gaan.
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Gaston, pomphouder bij Kortrijk, telde 
de kas. Het viel hem niet tegen. Een 
lange rij vrachtauto’s had die dag de 
tank tot de nok toe volgemaakt om de 
reis door Frankrijk te aanvaarden. 
Hoewel de dieselprijzen aan weerszij-
den van de grens elkaar niet zo veel 
ontliepen, verkeerde menige chauff eur 
in de veronderstelling dat de dieselac-
cijns aan Franse kant nu al met vier 

cent was verhoogd. Gaston liet ze in de waan en wreef zich in 
de handen. Volgend jaar werd het helemaal kassa.

Luttele kilometers verderop schudde Claude, de burgemees-
ter van Artichaut-les-Bains, het hoofd. Hij deponeerde zijn 
sjerp op de ‘zinc’, naast het glas pastis dat de stokoude Marie, 
uitbaatster van de Coq Hardi, hem had voorgezet. ‘C’est ab-
surde’, bracht Claude het gesprek op gang. ‘Die arme Michel 
kan het volgend jaar wel schudden.’
‘Onze pomphouder?’ wilde Marie weten. Ze haalde met een 
elegant gebaar, het overschot van lang vergeten schoonheid, 
een sneeuwwitte haarlok van haar rimpelige voorhoofd. ‘Oui, 
lui’, antwoordde Claude. ‘Parijs verhoogt de dieselaccijns vol-
gend jaar met vier centimes. Geen chauff eur zal van dan af 
nog bij Michel komen tanken.’

Nog geen minuut daarna meldde de gedupeerde zelf zich bij 
de tapkast. ‘Voilà, Claude, het is gedaan. Omdat onze rege-
ring maar geen voor iedereen aanvaardbare oplossing heeft  
kunnen vinden voor de trucktol, wordt teruggegrepen op het 
simpelste middel om de staatskas te spekken. De accijns dus 
maar omhoog. Dat treft  alleen de Fransen, want u denkt toch 
niet dat die uit de Benelux en Spanje hier nog ooit diesel ko-
men tanken?’
‘Quant-à-vous?’, vroeg Claude bibberig, Michel ook een pas-
tis voorzettend. De laatste nam een onverdunde slok. ‘Ik zal 
moeten sluiten’, zei Michel. ‘Ik heb Jean en Christelle, ons 
kassameisje, al ingelicht.’
‘Les pauvres’, bracht Marie in het midden. ‘Trois chômeurs 
en plus.’
‘Twee’, verbeterde Michel. ‘Voor een uitkering kom ik niet in 
aanmerking.’

Toen Michel was weggefi etst, de eindeloze Picardische nacht 
in, schoof Marie op de barkruk naast die van Claude. ‘Qu’en 
pensez-vous, mon cher?’
Hij haalde zijn schouders op. ‘Allez, we zijn oud, onze onver-
schrokken haan is oud. Men moet zich schikken.’

Franse diesel


