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AGENTENNETWERK  S5 North Europe verzesvoudigt aantal eigen kantoren

ROB MACKOR

Scheepsagenturengroep S5 North 
Europe neemt het Hongkongse 
Jardine Shipping Services over 
van de Jardine Matheson Group.

Daarmee verzesvoudigt het aantal 
eigen kantoren van de Nederlandse 
partner in het wereldwijde netwerk 
van S5. North Europe telt negen 
kantoren, waaronder het hoofdkan-
toor in de Rotterdamse Waalhaven. 
Jardine bezit 52 kantoren in acht 
Aziatische landen, die samen zo’n 
1.200 mensen in dienst hebben. Die 
zijn goed voor ongeveer 12.000 
scheepsaanlopen per jaar.
Met de overname neemt het belang 
van S5 North Europe in Agency 
World toe tot ongeveer 50%. Ande-

Arned-Cela Agencies over. Peters 
verwacht de komende jaren meer 
overnames te doen ‘om de witte 
plekken in het netwerk op te vullen’. 

Roemrucht
Jardine Shipping Services is in 1832 
opgericht en was de basis van het 
roemruchte Hongkongse handels-
huis Jardine Matheson, dat overi-
gens statutair op Bermuda is geves-
tigd. Het conglomeraat is al vijf 
generaties in handen van de Schot-
se familie Kendrick en had vorig jaar 
maar liefst 390.000 werknemers. 
De geschiedenis van Jardine was 
ook de inspiratie voor een serie ro-
mans van de Amerikaanse schrijver 
James Clavell over de Hongkongse 
tycooncultuur, waaronder Tai-Pan 
en Noble House.

S5 treedt op als havenagent voor 
een groot aantal rederijen en regelt 
onder meer het inklaren van sche-
pen. De transactie lijkt een nieuwe 
fase in de concentratietendens in de 
versnipperde agenturensector in te 
luiden. Grootste speler op de we-
reldmarkt is het Britse ISS, dat 
mondiaal een marktaandeel van 
naar schatting slechts 3% heeft.
Enkele weken geleden voorspelde 
Kees Groeneveld, voorzitter van de 
Rotterdamse cargadoorsvereniging 
VRC, in deze krant al dat steeds 
meer kleine cargadoorsbedrijven 
zich zullen laten overnemen. Voor 
die bedrijven zijn investeringen in 
ICT en 24-uursbezetting in veel ge-
vallen niet meer op te brengen.
S5 North Europa nam medio vorig 
jaar al het Rotterdamse kantoor van 

re partners zijn Kanoo Shipping uit 
Bahrein, het Spaanse Marmedsa, 
het Italiaanse CSA en het Ameri-
kaanse Norton Lilly. Volgens CEO 
Karel Peters staat uitkopen van an-
dere partners op dit moment niet 
op de agenda. Hij verwacht dat de 
overname voor de zomer wordt af-
gerond. Hij doet geen mededelin-
gen over de overnameprijs.

Goedvolk
Peters verzelfstandigde S5 North 
Europe ongeveer een jaar geleden 
vanuit de Rotterdamse Burger-
groep, met steun van havenonder-
nemer Peter Goedvolk. Hij om-
schrijft de transactie als ‘een 
belangrijke mijlpaal in de strategie 
van S5 om marktleider in de ship 
services industrie te worden’.

Het hoofdkantoor van de Jardine Matheson Group in Hongkong. Foto: Steve Webel

Rotterdammers nemen 
Hongkongs Jardine over

Het aantal ‘eigen rijders’ is 

vorig jaar met 10% gestegen 

tot welgeteld 4.583, blijkt uit 

cijfers van vergunningverlener 

NIWO. Dat is opmerkelijk, want 

in voorgaande jaren was er een 

veel gematigder stijging. De 

toename van vorig jaar was dan 

ook kunstmatig. Een aantal ei-

gen rijders is ‘slaper’: ze hebben 

wel een vergunning, maar had-

den nooit een vergunningbewijs 

voor de vrachtauto. NIWO heeft 

vorig jaar besloten al deze ‘sla-

pers’ een vergunningbewijs toe 

te zenden. Zou dat niet zijn ge-

beurd, dan was het aantal eigen 

rijders met 2% toegenomen.

Sterke stijging van
aantal eigen rijders
WEGVERVOER

‘Geen 

sinecure’, 

noemt 

staats-

secretaris 

Mansveld de aanleg van het 

nieuwe beveiligingssysteem 

ERTMS op het Nederlandse 

spoornet. Dat kan kloppen: het 

budget is 2,6 miljard euro. Het 

doel: meer veiligheid en meer 

en snellere treinen op het be-

staande net. Mansveld wil het 

project, dat tot 2028 loopt, aan-

besteden via deelcontracten. 

2,6
Opvolger ATB

De A49 bij het stadje Fritzlar 

in het noorden van Hessen 

wordt zaterdag 13 juni veran-

derd in een 26 kilometer lang 

parkeerterrein. Op die dag viert 

het Duitse leger de ‘dag van 

de Bundeswehr’. In de Georg-

Friedrich-kazerne worden ter 

gelegenheid van deze dag  

honderdduizend bezoekers 

verwacht. Het leger weet niet 

waar het alle voertuigen van 

dit bezoek op het eigen terrein 

moet laten. In overleg met de 

politie is besloten de snelweg 

als parkeerplaats in te richten.

Leger richt snelweg
in als parkeerterrein
LOGISTIEK

LEES VERDER OP PAGINA 14 

Houd criminele 
jobhoppers 
buiten de deur

Sluis 
scoort in 
Brussel Mansfeld 

speelt 
op safe

ARBEIDSMARKTSUBSIDIE ERTMS

10

145

E-commerce 
maakte nieuw 
studieboek nodig

E-co
ma
stud

WESSEL VISSER

2

 WEEK 16 / 15-21 APRIL 2015 / JAARGANG 28



2 Deze Week

Iedere week in Nieuwsblad Transport, altijd online via 

nieuwsbladtransport.nl/verdieping

vrijdag 1 mei

Binnenvaart

Adverteren? Bel: 010 280 10 25

DOSSIER

POLL Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 156 mensen op de stelling van 7 april

OVERNAME TNT DOOR FEDEX IS EEN SLECHTE ZAAK 

NIEUWE POLL  Containertarieven in de Aziatische spotmarkt zijn ingestort

30%

47%

15%

8%

Eens. Nu wordt de Nederlandse koerier ontmanteld 

Oneens. De twee bedrijven vullen elkaar perfect aan 

Ja, maar Brussel zal deze opkoop blokkeren 

Anders, namelijk... 

Reageer ook! nieuwsbladtransport.nl/poll

COMMENTAAR

De bouwkosten van de nieuwe en grotere Amsterdamse zee-
sluis lijken voor de hoofdstad en Nederland steeds lager uit 
te pakken. Zo was er vorig jaar al het verhaal rond de steeds 
lagere rekenrente. Daarnaast is er naar nu blijkt een stevige 
subsidie in aantocht vanuit Brussel. Daardoor kan de bijdrage 
van Amsterdam aan de sluis – er was in 2002 136,5 miljoen euro 
begroot – uiteindelijk slinken naar 70 miljoen euro. ‘Het enige 
dat nu nog kan tegenvallen, is het aantal meevallers’, riep eind 
vorig jaar al een bijzonder optimistische Amsterdamse haven-
wethouder Kajsa Ollongren (D66) over de dalende fi nanciële 
bijdrage van Amsterdam aan de eigen nieuwe sluis. 

De totale kosten voor de bouw van het nieuwe en grotere 
sluisproject (prijspeil 2014) liggen nu inclusief btw en rente op 
de lieve som van 890 euro. Dat lijkt veel, maar rond de helft 
van dat bedrag is al gereserveerd als vervangingskosten voor de 
huidige 85 jaar oude zeesluis. 

Daarnaast wacht bouwheer Rijkswaterstaat en medefi nancier 
Amsterdam nu een stevige subsidie uit Brussel in het kader van 
de verbetering van de zogeheten vrachtcorridor North Sea-
Baltic (NSB), een van de negen te ontwikkelen multimodale 
verkeersassen in het kader van het Europese TEN-T-project. 

De Amsterdamse zeesluis is als voorportaal onderdeel van deze 
vrachtcorridor en in dat kader hoopte Den Haag in eerdere 
ramingen op een bedrag van rond de 10% van de bouwsom aan 
EU-subsidie, ofwel een bedrag van 80 tot 90 miljoen euro. Of 
dat bedrag ook door de Europese Commissie wordt toegekend 
aan Nederland hangt sterk af van de urgentie die Brussel aan 
de bouw van de Amsterdamse zeesluis toekent. De Commis-
sie moet in totaal kiezen tussen ruim 290 aanvragen. Keuzes 
moeten dan ook worden gemaakt en de Europese Commissie 
baseert die keuzes op de aanbevelingen van speciaal voor de 
negen corridors aangestelde coördinators. 

Voor Nederland lijkt die aanbeveling, gemaakt door de Françai-
se Catherine Trautmann, nu bijzonder goed uit te pakken. De 
zeesluis wordt door haar gezien als het tweede grote probleem 
op de vrachtcorridor tussen de Noordzee en de Oostzee en 
daarmee lijkt de gemeenschappelijke lobby van Amsterdam, 
Den Haag en de provincie Noord-Holland nu al geslaagd. Posi-
tief is ook dat Brussel de zeesluis ziet als een maritiem project. 
Daardoor kan niet 10% maar 20% van de totale bouwsom als 
subsidie worden gevraagd door Nederland. Dat betekent dat 
de EU-steun voor de bouw van de sluis plotseling verdubbelt 
naar 180 miljoen euro. Als alles tenminste goed uitpakt voor 
Nederland. 

Natuurlijk is het geld nog niet binnen en zal Nederland de ko-
mende maanden met de Amsterdamse zeesluis ‘zichtbaar moe-
ten blijven’ in Brussel, zoals een ambtenaar van het ministerie 
van infrastructuur het onlangs uitdrukte, maar enig optimisme 
is nu wel op zijn plaats. Met dank aan de EU-coördinator en de 
dalende marktrente lijken straks de kosten voor de nieuwe zee-
sluis voor Nederland een kwart miljard euro lager uit te vallen 
dan eerdere ramingen. Reden genoeg om de nieuwe zeesluis, 
die er over vier jaar moet liggen, te voorzien van een bord met 
het opschrift: ‘Merci Catherine’. 

JOHN VERSLEIJEN
redactie@nieuwsbladtransport.nl

De Trautmann-sluis
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INTERVIEW  Hessel Visser, auteur ‘Werken met logistiek’

MELS DEES

Deze week werd de nieuwste editie 
van het standaardwerk Werken met 
logistiek; supply chain management 
gepresenteerd. Het is de zevende 
uitgave van dit handboek voor logis-
tieke professionals. Hessel Visser is, 
net als medeauteur Ad van Goor, al 
twintig jaar betrokken bij de uitga-
ve.

Hebt u voor het verschijnen van de 
nieuwe uitgave de eerste editie nog 
doorgebladerd?
Dat heb ik zeker gedaan! Alle edities 
staan hier naast elkaar in mijn boe-
kenkast en ik heb de eerste zeker 
nog eens doorgenomen. Dat is een 
wereld van verschil, niet alleen in-
houdelijk, maar ook qua opmaak. 
De eerste editie verscheen nog zon-
der foto’s, in een opmaak met één 
simpele steunkleur. Tegenwoordig 
vinden we dat saai. In de meest ac-
tuele editie leggen we continu de 
link met de online werkomgeving, 
die bestond destijds nog niet.

Zeggen die veranderingen ook iets 
over veranderingen in de manier 
van lesgeven in twintig jaar tijd?
Ik denk dat onderwijsstof in alle op-
zichten gevarieerder en kleurrijker 
is geworden. Studeren is leuker, de 
stof wordt vriendelijker aangebo-
den. Daarnaast moesten docenten 
vroeger bij vrijwel alle vakken zelf 
het onderwijsmateriaal maken, ter-
wijl nu complete tests en oefenpro-
gramma’s bij de methode worden 
meegeleverd.

Wat valt nog meer op?
In pedagogisch opzicht valt op dat 
er een online leeromgeving is waar 
alle toetsvragen gemaakt kunnen 
worden. Vroeger werkten we met 
een antwoordenboek, nu krijg je bij 
de digitale omgeving niet alleen te 
zien dat je een fout maakt, maar ook 
hoe je tot het foute antwoord bent 
gekomen.

Wat is de grootste inhoudelijke ver-
andering in acht edities tijd?
Er zijn twee grote wijzigingen in dit 
boek. Ten eerste het complete 
hoofdstuk over e-commerce, dat 
een enorme opmars maakte en nog 

maakt. Bij de vorige editie bestond 
e-commerce net, nu maakt het inte-
graal deel uit van het logistieke pro-
ces en de logistieke keten. 
Deze ontwikkeling heeft geleid tot 
een geheel andere manier van het 
bedrijven van logistiek. Het duurde 
even eer ondernemers zich reali-
seerden dat e-commerce, of een 
webshop, geen kopie is van een fy-
sieke winkel! De hele keten is an-
ders vormgegeven. 
Daarnaast is een apart hoofdstuk 
over transport nieuw. Met name de 
Hogeschool Rotterdam vroeg daar-
om, maar ook andere instituten. 
Voorheen werden specifi eke trans-
portthema’s, bijvoorbeeld het in-
zetten van verschillende modalitei-
ten naast elkaar, besproken als 
onderdeel van verschillende hoofd-
stukken of thema’s, nu is het geclus-
terd in een hoofdstuk.

Ontwikkelingen gaan sneller dan 
een nieuwe uitgave, denk aan big 
data. Hoe voorkomt u dat het boek 
snel veroudert?
Het boek en de internetomgeving 
vormen een twee-eenheid. Online 
zullen er steeds nieuwe cases ge-
plaatst worden die actuele ontwik-
kelingen inzichtelijk maken voor de 
studenten. Overigens zijn alle cases 
in het boek nieuw.

Zijn er thema’s die niet meer aan 
bod komen, of die nu op een andere 
manier worden behandeld dan in 
het verleden?
Ik denk dat we iets minder diep in-

gaan op onderliggende technieken 
bij verschillende processen. Het is 
in de loop van de jaren een steeds 
praktischer boek geworden, dus ik 
kan me voorstellen dat nu in verge-
lijking met vroeger ook minder diep 
op de historie wordt ingegaan. 

Ligt bij het streven naar actualiteit 
niet het gevaar in te springen op 
een hype op de loer?
Je moet altijd voorzichtig zijn bij  
het bespreken van nieuwe ontwik-
kelingen. Je moet ze in perspectief 
plaatsen. Terugkijkend hebben we 
een aantal jaar geleden wellicht de 
ontwikkelingen rond RFID te groot 
gebracht. In de huidige uitgave zijn 
we voorzichtig als het gaat om de 
ontwikkelingen rond drones en 
chauff eurloze vrachtwagens.

Je kunt nu online beginnen en dan 
bij een nieuwe uitgave de blijvende 
onderwerpen selecteren.
Precies, de site fungeert bij ons als 
proeftuin.

Welke opleidingen zullen de uitgave 
gebruiken?
Je moet daarbij denken aan de op-
leidingen Technische Bedrijfskun-
de, Bedrijfskunde algemeen, Logis-
tiek & Economie en Logistieke 
Techniek & Technische Vervoers-
kunde aan de hbo-opleidingen. Ook 
het scheepvaart- en transportcolle-
ge gebruikt het. Als methode vindt 
het zijn weg naar de eerste twee 
leerjaren van het hbo, maar daar-
naast zien we dat veel studenten het 
gebruiken in hun afstudeertraject. 
Dit laatste blijkt uit vragen die leer-
lingen via de mail stellen.

Hoe is het twintig jaar geleden be-
gonnen?
Er bestond destijds eigenlijk nog 
geen leermethode voor de logistiek, 
en zeker geen praktijkgericht boek. 
Er waren theoretische werken, ge-
baseerd op onderzoek, maar een 
methode die zich richtte op de prak-
tische kanten van het logistieke 
proces ontbrak nog. Vanaf de eerste 
editie wordt basistheorie én de 
praktijk gecombineerd. Dat was 
mogelijk omdat mijn medeauteur 
Ad van Goor en ik beiden over veel 
praktijkervaring beschikken.

‘E-commerce veranderde de 
werkwijze in de logistiek’
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MAN produceert 
weer op topcapaciteit

UPS blijft sterk 
investeren in EU-markt 

België wil inhaalverbod 
voor trucks aanpassen 

Export opnieuw 
fl ink toegenomen

WEGVERVOER
Bij vrachtautofabrikant MAN 

wordt weer volop geproduceerd. 

De ‘Kurzarbeit’ (deeltijd-ww) in 

de fabriek in München is beëin-

digd. De orderpositie van MAN is 

de afgelopen tijd fl ink verbeterd, 

zodat de volledige productieca-

paciteit weer kan worden benut. 

Vorig jaar liep de verkoop van 

bedrijfsvoertuigen juist sterk te-

rug en moest MAN in oktober 

voor 6.900 werknemers bij de 

fabrieken in Steyr, Salzgitter en 

München deeltijd-ww aanvra-

gen.

EXPRES
De Amerikaanse pakketvervoer-

der UPS zal de komende tijd een 

bedrag van rond de 1 miljard 

euro investeren in de uitbouw 

van het Europese koeriersnet-

werk. Dat zegt topman Frank 

Sportolari van de Duitse tak van 

UPS in een interview met het 

Duitse Wirtschaftswoche. UPS 

probeerde eerder zelf TNT over 

te nemen, maar kreeg daarvoor 

geen toestemming van de Euro-

pese Commissie. 

WEGVERVOER
De Belgische minister van Mobi-

liteit, Jaqueline Galant, onder-

zoekt of de inhaalregels voor 

vrachtauto’s kunnen worden 

aangepast aan die in het buiten-

land. Vrachtauto’s mogen in Bel-

gië op wegen met twee rijstro-

ken in beide richtingen nu niet 

inhalen, tenzij anders wordt 

aangegeven met blauwe toela-

tingsborden. Elders in Europa 

mag wel worden ingehaald, ten-

zij er verbodsborden staan.

DE MARKT
De Nederlandse export van goe-

deren is in februari opnieuw 

sterk opgelopen. Dat meldt het 

CBS. Het volume lag in de twee-

de maand van dit jaar 6,6% ho-

ger dan een jaar eerder. De stij-

ging is wel wat kleiner dan in 

januari. Toen noteerde het CBS 

het sterkste groeicijfer in vier 

jaar tijd: 7,7%. Bedrijven voerden 

in februari vooral meer trans-

portmiddelen, aardgas en aard-

olieproducten uit. 

i i l t kl i d i

KORT

halve de raffi  naderij met een capaci-
teit van 80.000 vaten per dag een 
grote distributieterminal voor 
brandstoff en en smeerolie omvat, 
inclusief het personeel. De door 
HSBC uitgeschreven tender omvat 
het hele complex, met uitzondering 
van het analyse-laboratorium, waar 
ongeveer vijftig mensen werken.

Wilhelmshaven
Van Rietschoten zegt verder dat 
HES ‘een deel van de productiefaci-
liteiten’ wil voorzetten. Hij wijst 
erop dat de groep ook in Wilhelms-
haven een raffi  naderij heeft. HES 
heeft in Rotterdam vooral belangen 
in de overslag van droge bulk maar  
beschikt er ook over de Botlek Tank 
Terminal met een capaciteit van 
200.000 kubieke meter.
Vorig jaar werd bekend dat het Koe-
weitse moederconcern van KPE op 
zoek ging naar een koper voor het 

tor, die bereid is te investeren in 
modernisering. Hij is bezorgd dat 
HES het complex alleen als opslag- 
en distributieterminal wil voortzet-
ten, waardoor een groot deel van de 
huidige 350 werknemers overbodig 
zou worden. Hij denkt dat er dan 
nog ‘hooguit honderd’ mensen hun 
baan kunnen behouden.

Verwaarloosd
Volgens Schellenburg heeft het 
moederbedrijf Kuwait Petroleum 
International (KPI) het onderhoud 
van KPE jarenlang ernstig verwaar-
loosd en zou er nu zo’n 2 miljard 
euro op tafel moeten komen om het 
complex up-to-date te krijgen. De  
raffi  naderij is in de jaren ’60 ge-
bouwd door het Amerikaanse Gulf 
Oil en begin jaren ’80 overgenomen 
door de Koeweiti’s. KPE heeft ook 
een belang in de olie-aanvoertermi-
nal MOT op de Maasvlakte.

ROB MACKOR

Overslagbedrijf HES Internatio-
nal is in de race voor de overname 
van de raffi  naderij van Kuwait Pe-
troleum Europoort (KPE).

Topman Harry van Rietschoten zegt 
dat het overslagbedrijf nog deze 
week een bod zal uitbrengen op het 
bijna 150 hectare grote complex in 
de Europoort. De vorig jaar door 
Amerikaanse investeerders overge-
nomen havengroep heeft in januari 
een voorlopig bod uitgebracht en is 
daarmee doorgedrongen tot een 
shortlist, die zeven kandidaten zou 
tellen. De verkoop wordt begeleid 
door de Britse zakenbank HSBC.
‘Wij zitten in het proces. Uiterlijk 
vrijdag moeten we de bieding indie-
nen’, zegt Van Rietschoten. HES 
gaat daarbij uit van een overname 
van het volledige complex, dat be-

complex, nadat eerder dat jaar het 
investeringsproject Project Orange 
van naar schatting één miljard euro 
was afgeblazen. De vakbonden lie-
ten daarop weten voor het voortbe-
staan van het complex te vrezen, 
waardoor honderden banen verlo-
ren zouden kunnen gaan.
KPE zou daarop zelf een plan op ta-
fel hebben gelegd om het complex 
om  te bouwen tot opslag- en distri-
butieterminal, maar daarbij op ver-
zet zijn gestuit van het Havenbe-
drijf. Dat zou er uit oogpunt van 
toegevoegde waarde en werkgele-
genheid de voorkeur aan geven om 
de vestiging als productielocatie te 
handhaven.
In een reactie zegt bestuurder Eg-
bert Schellenburg van de vakbond 
FNV Bondgenoten een overname 
door HES ‘geen goed idee’ te vin-
den. Hij heeft een sterke voorkeur 
voor een koper uit de raffi  nagesec-

SHORTLIST

HES: bod op raffinaderij Q8 in Europoort

komt. Koninklijk Nederlands Ver-
voer (KNV) verwacht dat indien al-
leen een congestieheffi  ng op drukke 
wegen per saldo iets oplevert, veel 
door fi les geplaagde stedelijke ge-
bieden weer zelf het initiatief voor 
een heffi  ng moeten nemen.

Het bevreemdt deze organisatie dat 
in bijna alle gevallen een heffi  ng 
averechts zou uitpakken. Dat is bij 
veel vorig onderzoek niet de con-
clusie geweest. Ook niet bijvoor-
beeld in de studie die het Centraal 

Planbureau in 2006 het licht liet 
zien onder de noemer ‘beprijzen 
van het wegverkeer loont’. Vooral 
het bedrijfsleven heeft er baat bij, 
stelde het planbureau toen vast, en 
weer met name bedrijven die ‘veel 
op de weg zitten, zoals transportbe-
drijven en bouwbedrijven’.

Toen wél
In die eerdere studie, in opdracht 
van een regering die wél een ‘andere 
beprijzing van het weggebruik’ 
voorbereidde, raamde het CPB de 
maatschappelijke winst van de toen 
genoemde varianten op een bedrag 
dat tot 20 miljard euro kon oplopen. 
Per werknemer zou een besparing 
van 125 à 150 euro per jaar haalbaar 
zijn, oplopend tot 500 à 1.000 euro 
per werknemer van een transport-
bedrijf. Al met al was het CPB toen 
dus veel positiever dan nu.

FOLKERT NICOLAI

Een kilometerheffi  ng voor perso-
nenauto’s van 11 cent op drukke 
wegen in de spits levert per saldo 
altijd maatschappelijk rende-
ment op. Zo’n heffi  ng is echter 
lastig uitvoerbaar.
 
Van andere heffi  ngsvarianten, waar-
onder de landelijke heffi  ng op alle 
wegen, zijn de maatschappelijke 
kosten groter dan de baten. Dat 
blijkt uit een onderzoek van het 
Centraal Planbureau (CPB) en het 
Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL) in opdracht van het kabinet.
Een heffi  ng op alle wegen, met een 
tarief van 7 cent per kilometer, leidt 
zeker tot minder fi les, vermindert 
de uitstof van broeikasgassen en 
vergroot de verkeersveiligheid. De 
automobiliteit zou er met 15% door 
afnemen. Die afname zien de plan-
bureaus echter niet alleen als een 
voordeel, maar ook als een maat-
schappelijk nadeel, bijvoorbeeld 
voor de kennisuitwisseling, contac-
ten op het werk en dergelijke. Een 
ander maatschappelijk nadeel is 
volgens de onderzoekers een daling 
van accijnsinkomsten voor de staat.

Congestieheffi ng
Een heffi  ng van 11 cent alleen op 
drukke wegen in de spits, de zoge-
noemde congestieheffi  ng, is wel ef-
fectief, omdat de reistijd er door af-
neemt. Een nadeel is echter  dat op 
sommige weggedeelten de tol wel 
geldt en op andere niet. Volgens de 
onderzoekers is dit verwarrend 
voor de automobilist. Verder signa-
leren ze mogelijke strijdigheid met 
de privacywetgeving en het risico 
van fraude. Dat laatste geldt trou-
wens voor alle onderzochte varian-
ten.
Een variant die vooralsnog niet zal 
werken is een spitsheffi  ng van 5 
cent in de Randstad en delen van 
Noord-Brabant en Gelderland. Bij 

een lage economische groei is het 
rendement negatief, pas bij hoge 
groei slaat dat om in een positief 
rendement.
Op de bevindingen van de beide 
planbureaus is negatief gereageerd 
door Milieudefensie. Dat noemt de 

kilometerheffi  ng ‘technisch moge-
lijk, maatschappelijk wenselijk’ om-
dat deze de rekening bij de vervuiler 
legt. Ook dringt de kilometerheffi  ng 
het aantal gereden autokilometers 
terug, wat het milieu ten goede 

Als we minder rijden vanwege de kilometerheffing, dalen de accijnsinkomsten: een nadeel voor de staatskas. Foto: Bernadet Gribnau

KILOMETERHEFFING  Planbureaus dragen oude plannen defi nitief ten grave

Heffing lastig uitvoerbaar

Conclusies van het onderzoek staan 

haaks op die van CPB-studie uit 2006.
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Als Rotterdam Europa’s grootste 
haven wil blijven, moet het een 
aantal problemen snel oplossen. 
SmartPort 2.0 gaat onderzoekers 
en innovatieve bedrijven helpen 
bij het bedenken van een slimme-
re aanpak van congestie en verou-
derende bedrijvigheid in de ha-
ven, en met effi  ciënter onderhoud.

De dreigende teloorgang van de 
sterke Rotterdamse positie is reden 
voor een aantal grote partijen om de 
handen ineen te slaan. En ook om 
diep in de buidel te tasten. ‘Funding 
partners’ Havenbedrijf Rotterdam, 
gemeente, Deltalinqs, Erasmus 
Universiteit Rotterdam en TU Delft 
trekken dit jaar al 1,5 miljoen euro 
uit voor grootschalige onderzoe-
ken. Tot 2019 is er telkens 2 miljoen 
beschikbaar. 
Onderzoekers, maar ook bedrijven, 
kunnen aanspraak maken op een 

bijdrage uit die pot mits ze daarmee 
een breed gevoeld probleem te lijf 
gaan. Dat van de energietransitie 
bijvoorbeeld. Nu nog vormen fos-
siele brandstoff en een van de pijlers 
onder de Rotterdamse haven. 60% 
van het energie- en chemiecluster 
draait erop. ‘Maar binnen pakweg 
vijf jaar zullen we merken dat dit te-
rugloopt’, zegt directeur Michiel Jak 
(SmartPort 2.0). ‘Ketens dreigen te 
vertrekken. Daarom moeten we nu 
weten of je raffi  naderijen bijvoor-
beeld kunt laten draaien op bio-
brandstoff en uit reststoff en van 
huishoudens.’
Hetzelfde geldt voor het onderhoud 
van de – relatief oude – Rotterdam-
se haveninfrastructuur. De totale 
waarde daarvan wordt geschat op 8 
miljard euro, het onderhoud ervan 
kost jaarlijks 250 miljoen. Kan dat 
niet slimmer en goedkoper? 
Een ander onderzoeksspoor betreft 

het achterlandtransport. Als voor-
spellingen uitkomen, komt er een 
verdubbeling van het aantal contai-
ners aan. Door de grootte van de 
nieuwste generatie containersche-
pen kunnen achterlandvervoerders 
steeds grotere pieken verwachten. 
Dat vergt slimme oplossingen.  
Daarnaast zijn de manier waarop de 
stad kan profi teren van haar haven 
(‘World Port City’) en verbetering 
van de sturing door het Havenbe-
drijf onderwerp van onderzoek.
Eerdere samenwerking met univer-
siteiten leidde naar de smaak van 
het Havenbedrijf tot te weinig con-
crete resultaten. Daar moet Smart-
Port 2.0 een mouw aan passen. Om 
te voorkomen dat onderzoeksresul-
taten in een la verdwijnen worden 
wetenschappers en (haven)bedrij-
ven vooraf standaard bij elkaar ge-
zet in ‘pressure cooker’- sessies. De 
vraagstelling van het onderzoek 

wordt daarin scherp getoetst aan de 
vragen waarmee bedrijven in de da-
gelijkse praktijk worstelen. 
De animo blijkt groot. Inmiddels 
zijn twaalf onderzoeksvoorstellen 
aangemeld, waarvan verschillende 
veelbelovend, aldus Jak. Het is de 
bedoeling dat elk onderzoeksteam 
uit tien tot vijftien mensen bestaat, 
met wetenschappers en mensen uit 
het bedrijfsleven. De verwachting is 
dat het startkapitaal dat SmartPort 
verstrekt ook andere partijen over 
de streep zal trekken. Bedrijven met 
een specifi ek belang bijvoorbeeld, 
maar fi nanciering vanuit NWO, het 
Topsectorenbeleid of Horizon 2020 
(EU) is ook denkbaar. Volgens Jak is 
er zelfs al een voorstel waarbij de in-
leg zo met een factor twintig is ver-
hoogd. ‘Het is voor dergelijke orga-
nisaties interessant als ze weten dat 
er in proeftuin Rotterdam écht iets 
met het onderzoek gebeurt.’ EB

Slimmere haven voorkomt teloorgang
SMARTPORT

Fo
to

: S
m

a
rt

p
o

rt

Paul Smits (links) en Steven Lak.

Als je op een groot schip zit is het 

vaak tien keer bellen om informatie.

De vaardieptes altijd up-to-date: dan kan een schip bomvol binnenvaren. Beeldbewerking: NT

EDO BEERDA

Schepen kunnen de Rotterdamse 
haven in de toekomst veel zwaar-
der beladen binnenlopen. Een be-
trouwbaarder systeem voor navi-
gatie-informatie neemt zorg over 
vaardieptes weg. Dat kan rederij-
en miljoenen opleveren.

Bij het Avanti-project gaat het niet 
zozeer om beter meten van vaar-
dieptes, maar om betere nautische 
informatieverstrekking erover. Be-
halve dieptegegevens betreft het 
onder meer contactinformatie en 
toelatingsbeleid. ‘Over de hele we-
reld is het lastig nautische informa-
tie te verkrijgen, omdat iedereen 
zijn eigen standaard gebruikt. Daar-
aan maken wij een einde’, vertelt 
projectleider Ben van Scherpenzeel 
van het Havenbedrijf Rotterdam. 

aan het Avanti-project is een webap-
plicatie in ontwikkeling die alle tij-
den in de haven op een rijtje zet. Dit 
‘Pronto’-project geeft onder meer 
informatie over het moment dat 
een loods aan boord komt, wanneer 
de bunkerboot arriveert en hoe laat 

laad- en losoperaties klaar zijn. Be-
tere afstemming verkort het bezoek 
van een schip aan de haven. Ook 
hier gaat het om informatiever-
strekking op basis van internationa-
le defi nities, die ook gebruikt wor-

den in logboeken en contracten. 
Standaardisatie van nautische in-
formatie klinkt logisch, maar het 
Rotterdamse systeem is een pri-
meur. Wereldwijd worden tiental-
len meetsystemen gebruikt. Die vol-
doen binnen de eigen haven, maar 
de internationale scheepvaart kun-
nen ze voor hoofdbrekens stellen. 
‘Als je op een groot schip zit is het 
vaak tien keer bellen om informatie. 
Tien keer krijg je een ander ant-
woord’, zegt Van Scherpenzeel, zelf 
oud-kapitein. ‘Lastig, want als je 
een fout maakt sta je de volgende 
dag op alle voorpagina’s.’ 
Het Havenbedrijf test de resultaten 
van beide projecten met grote rede-
rijen als Maersk Line en CMA-CGM 
en met Shell. Daarna wordt het be-
schikbaar gesteld voor de hele ha-
ven. Rotterdam voert de proef uit 
samen met de haven van Göteborg.

‘Omdat het klip en klaar is wat bij-
voorbeeld de diepte is, kunnen ka-
piteins hun veiligheidsmarges ver-
kleinen.’ Dat scheelt in de winst 
voor rederijen, want een schip kan 
bomvol naar binnen varen. Zo kan 
de winst per bezoek voor een grote 
olietanker tot 50.000 euro oplopen, 
voor een megacontainerschip zelfs 
150.000 euro. Vooral schepen van 
de grootste categorie hebben baat 
bij het systeem. Een schip met een 
capaciteit van 15.000 teu dat vanuit 
China naar Rotterdam vaart, is veel 
rendabeler met 1.000 containers 
extra aan boord.
Het Avanti-project zorgt voor vaar-
diepte-informatie in internationale 
standaarden. Dus geen informatie 
in Nieuw Amsterdams Peil, maar in 
de standaarden van het Mariner’s 
Handbook. In samenwerking met 
het United Kingdom Hydrographic 

Offi  ce is een online web-based ap-
plicatie ontwikkeld. Daarop kunnen 
rederijen gevalideerde nautische
informatie voor de Rotterdamse ha-
ven opzoeken. Die is altijd up-to-da-
te. Momenteel werkt het Havenbe-
drijf aan een peilkaart conform 

internationale defi nities. Deze wor-
den in Rotterdam elke 4 tot 6 weken 
bijgewerkt. Met de hydrografi sche 
kantoren bekijkt het Havenbedrijf 
of die informatie verwerkt kan wor-
den in digitale zeekaarten. Parallel 

INNOVATIE  Zwaardere belading mogelijk in Rotterdam

Gestandaardiseerde diepte-info
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Overslag Gent 
stijgt licht

Maersk Line vaart 
niet meer op Oslo 

KWARTAALCIJFERS
De haven van Gent heeft in het 

eerste kwartaal 11,8 miljoen ton 

goederen overgeslagen, 1,4% 

meer dan vorig jaar. De goede-

renoverslag in en uit zeeschepen 

steeg met bijna 6% tot 6,7 mil-

joen ton. De binnenvaart liet een 

daling met een kleine 4% tot 5,1 

miljoen ton zien. Bij de zeevaart 

zaten ertsen, meststoffen en 

chemie in de lift, bij de binnen-

vaart daalde de overslag van 

voedingsmiddelen, veevoer en 

olieproducten.

SCHEEPVAART
Maersk Line stopt per direct met 

calls op de Noorse haven van 

Oslo. Daarvoor in de plaats doet 

de Deense containercarrier de 

haven van Drammen aan. 

Maersk Line heeft het besluit ge-

nomen vanwege de aanhouden-

de storingen en vertragingen in 

Oslo. Drammen wordt gezien als 

een goed alternatief. De haven 

ligt een half uur varen van Oslo.

KORT

FOLKERT NICOLAI

Het spoor heeft vorig jaar zijn 
aandeel in de doorvoer door Zwit-
serland vergroot ten koste van 
het wegvervoer.

Volgens het Bundesamt für Verkehr 
in Bern werd 3,5% meer lading over 
het spoor vervoerd. Daar stond een 
daling van 2% tegenover van het 
over de weg vervoerde ladingvolu-
me. Het aantal vrachtautoritten 
daalde met 1,6% tot ruim één mil-
joen.
In het vervoer door de Alpen voerde 
het spoor zijn marktaandeel op tot 
67,3%. Groei was er in het klassieke 
wagenladingvervoer (+4,7%) en in 
het onbegeleid gecombineerd ver-
voer, dat met 3,3% toenam. De groei 

schrijft het Bundesamt deels toe 
aan de toegenomen concurrentie 
op het spoor, die de kwaliteit en be-
trouwbaarheid van dit vervoer heeft 
bevorderd.
Zwitserland tracht al sinds eind vo-
rige eeuw de rol van de trein in het 
goederenvervoer te vergroten en 
het wegvervoer terug te dringen. 
Daartoe is en wordt geïnvesteerd in 
miljarden kostende basisspoortun-
nels. Voor het wegvervoer is daaren-
tegen in 2001 een kilometerheffi  ng 
ingevoerd.
Het op ‘modal shift’ gerichte beleid 
lijkt nu zijn vruchten af te werpen. 
Wel moet worden bedacht dat Italië 
in de tweede helft van vorig jaar in 
recessie verkeerde, wat het goede-
renvervoer van en naar dit land on-
der druk zette.

SPOOR

Trein wint terrein in
de Zwitserse Alpen

van Haegen in een interview met 
deze krant dat zij een defi nitief be-
sluit van Brussel ‘rond juni of juli’  
verwacht. Volgens Pietersma is het 
daarbij wel nodig dat de Amster-
damse zeesluis ook de komende tijd 
zichtbaar blijft in Brussel. ‘Dit doen 
wij door aanwezig te zijn op de Eu-
ropese evenementen, deel te nemen 
aan forumbijeenkomsten over in-
ternationale afstemming, via con-
tactpersonen in Brussel en met de 
verspreiding van materiaal, waaron-
der de welbekende ansichtkaart 
met de nieuwe en oude situatie’, 
zegt hij. Den Haag wordt bij deze 
‘stevige’ lobby bijgestaan door Am-
sterdam en Noord-Holland.  

JOHN VERSLEIJEN

De Amsterdamse zeesluis gooit  
hoge ogen in Brussel voor een ste-
vige subsidie uit de zogeheten 
TEN-T-pot voor Europese multi-
modale verkeerscorridors.

Dat blijkt uit het advies van de Fran-
se EU-coördinator Catherine Traut-
mann. Zij is door de Europese Com-
missie vorig jaar aangesteld als 
coördinator voor een van de negen 
vrachtcorridors binnen TEN-T, die 
tussen de Noordzee en de Baltische 
staten.
De nieuwe Amsterdamse zeesluis, 
bouwkosten 890 miljoen euro, staat 
in het werkplan van Trautmann 
voor de verbetering van deze zoge-
heten North Sea Baltic Corridor op 
een tweede plaats om aangepakt te 
worden. De voormalig burgemees-
ter van Straatsburg omschrijft de 
oude zeesluis bij IJmuiden in haar 
rapportage als ‘een grote bottle-
neck’ op de verkeersas Amsterdam/
Rotterdam/Antwerpen-Berlijn-
Warschau en de Baltische staten.  
Alleen een snelle verbetering van de 
ontbrekende grensoverschrijdende 
spoorverbindingen op deze corri-
dor geeft zij iets meer prioriteit. Het 
gaat daarbij om het prestigeproject 
Rail Baltica, een nieuwe spoorlijn 
op ‘normale’ breedte naar de Balti-
sche staten.
Ook de  Beatrixsluizen en het Twen-
tekanaal worden door Trautmann 
expliciet genoemd om aangepakt te 
worden. Volgens de coördinator is 
ook bij de twee binnenvaartscha-
kels ‘actie nodig’ om de vrachtcorri-
dor op het gewenste niveau te bren-
gen. 
De Amsterdamse zeesluis dingt 
mee met in totaal 291 andere projec-
ten voor de EU-miljoenen uit de 
TEN-T-pot. Het gaat daarbij om ne-
gen verkeersaders binnen de EU. 
Eerder kreeg Nederland al 4,5 mil-

joen euro uit Brussel voor de voor-
bereidingsfase van de zeesluis. Het 
bouwwerk dient in het najaar van 
2019 te worden opgeleverd.
Welke bijdrage Nederland uiteinde-
lijk krijgt uit de subsidiepot voor de 
bouw van de sluis is nog steeds on-
duidelijk. Eerder hoopte Den Haag 
op een bedrag van tachtig tot ne-
gentig miljoen euro uit Brussel. Dat 
zou neerkomen op een bijdrage van 
10%, maar in een publicatie van 
Rijkswaterstaat meldt senior be-
leidsmedewerker Wouter Pieters-
ma van de afdeling zeehavens van 
het ministerie van Infrastructuur, 
dat de Europese Commissie de zee-
sluis ziet als een maritiem project 
en Nederland daardoor op een sub-
sidie van 20% kan rekenen. 

Dat zou een verdubbeling beteke-
nen vergeleken met de eerdere ra-
mingen en een aanzienlijke meeval-
ler niet alleen voor bouwheer 
Rijkswaterstaat, maar ook voor  
Amsterdam en de provincie Noord- 
Holland, die beide in de bouwkos-
ten van de zeesluis participeren. 
Eerder zei minister Melanie Schultz 

Een meevaller: 

Brussel draagt 

eventueel voor 

20% bij aan de 

bouwkosten 

van de nieuwe 

Amsterdamse 

zeesluis. 

Foto: Port of 

Amsterdam

EU-SUBSIDIE  Amsterdamse zeesluis staat tweede op prioriteitenlijst EU-coördinator  

Sluis scoort hoog in Brussel

Zeesluis is een grote bottleneck

tussen Noordzee en Baltische staten.



6 Conjunctuur & Markt

FOLKERT NICOLAI

Na jaren tobben en een pril her-
stel wachten de sector transport 
en logistiek in Nederland twee ja-
ren van gematigde groei. Dat 
voorspellen Rabobank en ING, 
met enige slagen om de arm.

Nadat Rabobank de logistieke sec-
tor voor dit jaar een volumegroei 
van 2,5% in het vooruitzicht stelde, 
kwam ING Economisch Bureau vo-
rige week tot eenzelfde prognose. 
Voor dit jaar zit een groei van 2,4% 
in het vat, evenals voor volgend jaar. 
Nationaal profi teert de sector van 
het lichte herstel van de consump-
tieve bestedingen, internationaal 
geeft de export de Nederlandse eco-
nomie een fl inke impuls. Gunstige 
factoren zijn verder de lagere koers 
van de euro, die de uitvoer nog ex-
tra stimuleert, en de vooralsnog 
lage olieprijs.
‘Groen licht voor transport en logis-
tiek’, zet ING als kop boven zijn 
jongste kwartaalbericht. Maar net 
als Rabobank signaleert ING dat de 
prijsdruk in de meeste markten niet 
verdwijnt. Aan de volumes zal het 
meestal niet liggen, die zijn terug op 
het niveau van 2008. Maar die volu-
mes moeten voor hetzelfde of zelfs 
een lager tarief worden verwerkt en 
vervoerd. Dat de rendementen bij 
een deel van de bedrijven niettemin 
iets kunnen worden opgeschroefd, 
is te danken aan verminderde over-
capaciteit en grotere effi  ciëntie.

Tweedeling
Dat geldt ook weer niet overal. De 
binnenvaart kent over de hele linie 
een ladingaanbod dat 11% groter is 
dan in 2008. Terug uit de crisis? 
Nee, want de omzet blijft nog altijd 
11% achter bij die uit het eerste ech-
te crisisjaar. Er wordt dus ruim een 
tiende meer vervoerd, maar tegen 
een vrachtprijs die een stuk onder 

het niveau van zeven jaar geleden 
ligt.
Er is een tweedeling tussen de dro-
geladingvaart en de tankvaart. Het 
herstel in de bouwnijverheid, de ge-
stage groei in de industrie en de 
sterke export geven de drogelading-
vloot fors meer werk, het vervoer 
van containers met binnenschepen 
groeit aanhoudend. Maar de tank-
vaart kampt met overcapaciteit als 
gevolg van grootschalige investe-
ringen in dubbelwandige schepen, 
waar nauwelijks uitvlagging van 
dubbelwandig materieel tegenover 
staat. Dat ondermijnt de tarieven en 
die situatie zal nog tot het einde van 
dit decennium zo blijven. Daar 
komt de daling van de olieprijs nog 
overheen. Veel tankschepen wor-
den hooguit als liggende opslag-
plaats gebruikt in de hoop op een la-
ter weer stijgende olieprijs.
In 2014 zette een ‘steviger herstel’ 
in het wegvervoer in, stelt ING vast. 
De omzet steeg met gemiddeld 4%. 
Dit jaar wordt een omzetgroei van 
3% verwacht dank zij de aantrek-
kende vraag in de bouw en de detail-
handel. Bedrijven hebben ingezet 
op grotere effi  ciënte, onder meer 
door de ‘fl exibele schil’ – in de vorm 
van meer uitbesteding – te vergro-
ten.
Zo nam het aantal eigen rijders vo-
rig jaar 10% toe tot 4.600. Daardoor 
is de verslechtering van de winst in 
deze bedrijfstak een halt toegeroe-
pen. Voor het wegvervoer ontstaat 
dit jaar wel weer een kostenstijging 
door de nieuwe cao en de weer toe-
nemende fi ledruk. Er is volgens de 
ING-economen ook ‘een gerede 
kans’ dat de brandstofkosten in de 
loop van het jaar weer gaan stijgen.
Dat de economie vorig jaar de op-
gaande lijn weer te pakken kreeg, 
blijkt uit de toename van de lucht-
vracht met 7%. Luchtvracht is 
vroegcyclisch; extra orders vertalen 
zich vaak in vollere vrachtvluchten. 

PROGNOSE

ING: prijsdruk blijft 
in meeste markten 

resultaat voor rente en belastingen 
nam met 2,2% toe in het container-
vervoer.
Bij het landvervoer daalde de omzet 
met 15,2% door een sterke daling 
van de dieselprijs. Het resultaat 
voor rente en belastingen steeg van 
3 miljoen Zwitserse frank naar 4 
miljoen euro door strikte kostenbe-
sparing en nieuwe vervoersop-
drachten.
In de contractlogistiek drukte de 
sterke Zwitserse frank omzet en de 
brutowinst. Het resultaat voor ren-
te en belastingen daalde met 9 mil-
joen frank. K+N zag de totale omzet 
met 2% dalen tot 4,1 frank (bijna 4 
miljard euro). Onder de streep res-
teerde 153 miljoen frank (148 mil-
joen euro), 0,5% meer dan vorig 
jaar. FN

Kuehne+Nagel (K+N) voerde zijn 
omzet en resultaten over het eer-
ste kwartaal in de luchtvrachtex-
peditie fl ink op. De tonnage steeg 
met 7% ten opzichte van hetzelf-
de tijdvak vorig jaar.

De luchtvrachtexpeditie van de 
Zwitserse logistieke dienstverlener 
profi teerde dankzij de lage koers 
van de euro van de sterke Europese 
export. Groei was er ook in de im-
port vanuit Noord-Amerika en Azië. 
Het resultaat voor rente en belas-
tingen bij de luchtvracht nam 9,7% 
toe.
Bij de zeevrachtexpeditie had K+N 
last van de ‘onverwacht’ zwakke uit-
voer van Azië naar Europa. Het ver-
voerde volume in containers daalde 
niettemin nauwelijks (0,7%). Het 

EXPEDITIE

Zwakke euro helpt K+N 
aan meer luchtvracht

Rotterdam - Hamburg**
Antwerpen - Hamburg*
Vier vluchten per weekdag

Interessante tarieven zonder verborgen extra’s:  
Service tijdens de vlucht inbegrepen
Stoelreservatie zonder toeslag
Gratis 23 kg ruimbagage

**Dienst vanuit Rotterdam vanaf 13 april 
*Dienst vanuit Antwerpen vanaf 20 april

Al vanaf 

enkele reis

euro

joen euro) op de koopsom die con-
current UPS ruim drie jaar geleden 
nog moest neertellen voor TNT. 

Parijs 
Het nieuwe wapengekletter van
FedEx betekent dat de Amerikaanse 
koerier, die mondiaal over de groot-
ste vrachtvloot van de wereld be-
schikt, zijn gigantische capaciteit 
kan loslaten op de Europese pakjes-
markt. FedEx maakt nu gebruik van 
de Parijse luchthaven Charles de 
Gaulle voor het intercontinentaal 
expresvervoer. De spoedzendingen 
worden vanuit de Franse hoofdstad 
vervolgens met subcontractors 
overgevlogen naar onder meer 

JOHN VERSLEIJEN

De kaarten binnen de Europese 
expresmarkt kunnen opnieuw 
worden geschud. Het overname-
bod van FedEx op TNT betekent 
dat niet UPS maar FedEx de aan-
val inzet op de hegemonie van 
DHL Express in Europa.

Niet UPS, maar de onbetwiste 
marktleider DHL/Deutsche Post zal 
dan ook vorige week fl ink geschrok-
ken zijn van het bod van 4,4 miljard 
euro dat het Amerikaanse FedEx op 
tafel heeft gelegd voor het kwakke-
lende Nederlandse TNT Express. 
FedEx had zich begin jaren negentig 
van de vorige eeuw na stevige ver-
liezen grotendeels teruggetrokken 
uit het Europese expresvervoer en 
heeft de afgelopen twintig jaar ge-
noegen genomen met een rol als 
outsider binnen de EU, hoewel de 
koerier bijna jaarlijks door analisten 
werd getipt als de gedoodverfde 
overnamekandiaat voor TNT Ex-
press, dat in het mondiale krachten-
spel al gauw te groot bleek voor een 
servet en te klein voor een tafella-
ken. 
FedEx leek geen haast te maken met 
een comeback op de Europese pak-
jesmarkt en heeft er de afgelopen 
twintig jaar bijna een kunst van ge-
maakt om geruchten over een aan-
staande koop van TNT te ontken-
nen. De Amerikaanse koerier 
speelde met overtuiging de rol van 
outsider op de Europese expres-
markt en beperkte zich in Europa 
tot besteldiensten van interconti-
nentale klanten in grote stedelijke 
gebieden. Dat bezorgde de pakjesgi-
gant in Europa slechts een markt-
aandeel van enkele procenten, ter-
wijl DHL (19%), UPS (16%) en TNT 
Express (12%) de markt onderling 
verdeelden. 
FedEx sprak ook na het mislukte 
overnamebod in 2013 van UPS op 

TNT alle mogelijke geruchten over 
een koop van TNT tegen, maar lijkt 
nu gewoon als een gewiekste poker-
speler het juiste moment te hebben 
afgewacht om toe te slaan. Dat mo-
ment kwam toen TNT enkele maan-
den geleden voor het derde achter-
eenvolgende jaar forse verliescijfers 
publiceerde, de koers van het aan-
deel TNT wederom daalde en de 
euro langzaam op een all time low 
kwam tegenover de dollar. Vooral 
dat laatste gaf volgens FedEx uitein-
delijk de doorslag om na meer dan 
twintig jaar een rentree te maken op 
de Europese pakjesmarkt. Het 
scheelt de Amerikaanse expresver-
voerder bijna een kwart (800 mil-

ANALYSE  FedEx koopt met TNT Express niet alleen marktaandeel in EU, maar  

Slag om koeriersmar
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De Transportindex heeft zich vorige week krachtig hersteld van de inzinking rondom de paasdagen. De 

deelindex wegvervoer bijvoorbeeld steeg in zeven dagen tijd bijna dertig punten tot 109,71 op maandag 

jongstleden. De deelindex voor binnenvaart kwam uit op ruim 120 punten, dertien punten meer dan een 

week eerder. De vergelijking met vorig jaar rond deze tijd valt vooral voor de binnenvaart nadelig uit. Precies 

twaalf maanden geleden stond de binnenvaartindex op 133, maar dat was ook een abnormaal hoge stand. In 

de jaren ervoor kwam deze index niet verder dan 85. De meest stabiele factor is de zeescheepvaart. De index 

daarvoor steeg een paar punten naar ruim 92. Dat is goed vergelijkbaar met voorgaande jaren.
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TRANSPORTINDEX HERSTELD VAN PAASINZINKING

JOHN VERSLEIJEN

Eigenaar Frank Bruger van het 
failliete Doetinchemse transport-
bedrijf Brutra wil via een civiele 
procedure miljoenen aan schade-
vergoeding claimen bij de Belas-
tingdienst.

De ondernemer vindt dat de fi scus 
ten onrechte zijn transportbedrijf 
in 2008 failliet heeft laten gaan.  
Tegenover een belastingschuld van 
Brutra stonden destijds voldoende 
eigen fi nanciële middelen, zegt hij 
tegenover de regionale krant de Gel-
derlander. 
De afgelopen tijd heeft hij via getui-
genverklaring onder ede van drie 
belastingambtenaren bij de Haagse 
rechter-commissaris voldoende be-
wijsmateriaal verzameld om een ci-
viele zaak te beginnen, zegt de on-
dernemer via zijn advocaat Pieter 
Huisman.
Twee van de drie belastingambte-
naren waren al eerder, in november 
vorig jaar, voor de Haagse recht-
bank verschenen en hadden toen te-
genstrijdige verklaringen afgelegd. 
Eind vorig jaar waren die uitspraken 
reden voor Tweede Kamerlid Pieter 
Omtzigt (CDA) om vragen te stellen 
aan staatssecretaris Eric Wiebes 
van Financiën, maar de bewinds-

man vond destijds dat uit getuigen-
verhoren niet viel op te maken of de 
belastingambtenaren zouden heb-
ben gelogen of meineed zouden 
hebben gepleegd.
Brutra telde vlak voor het faillisse-
ment 150 medewerkers, waarvan 
100 bij de Tsjechische dochteron-
derneming. De wegvervoerder uit 
de Achterhoek legde zich toe op het 
transport van goederen naar Tsje-
chië, Oostenrijk, Duitsland, Slowa-
kije, België en Italië. 

Curator
De wegvervoerder had blijkens het 
faillissementsverslag van curator 
Ted Welling het al geruime tijd aan 
de stok met de Belastingdienst. De 
geruchten over belastingproblemen 
hadden er al voor gezorgd dat klan-
ten overstapten naar een andere 
vervoerder, waardoor er steeds 
minder inkomsten binnenkwamen, 
meldde de curator destijds. ‘Uitein-
delijk heeft de fi scus gezegd: tot hier 
en niet verder’, concludeert hij. 
Welling wees er ook op dat hij nog 
nooit een bedrijf zo snel uit elkaar 
heeft zien vallen als Brutra. Veel 
werknemers en klanten stapten 
binnen een week over naar een 
nieuwe werkgever of vervoerder. 
Daardoor was een doorstart vol-
gens hem ook weinig zinvol. 

WEGVERVOER

Topman Brutra eist 
miljoenen van fiscus

De Amerikaanse vrachtmaat-
schappij Centurion Cargo Air-
lines heeft sinds maandag 13 april 
het aantal vrachtvluchten vanaf 
Schiphol verdubbeld naar vier 
diensten in de week.

De vrachtvluchten worden uitge-
voerd met B747-400F’s van zuster-
bedrijf Sky Lease. Nieuw zijn de 
vrachtvluchten op maandag en 
woensdag vanaf Schiphol op onder 
meer Miami, de thuisbasis van Cen-
turion, en de Texaanse oliestad 
Houston. Daarnaast bedient Centu-
rion Cargo al sinds begin van dit jaar 
op donderdag en zondag onder 
meer de Venezolaanse hoofdstad 
Caracas vanuit Schiphol in combi-
natie met Miami.
Manager Europa Paul Berntsen van 

Centurion Cargo wijst erop dat met 
de extra vrachtvluchten de olie-in-
dustrie in Houston wordt bediend 
vanuit Schiphol. ‘Daarnaast laat 
Martinair een gaatje vallen op de 
bestemming Miami doordat de 
helft van hun vrachtvluchten op 
Zuid-Amerika nu via het Braziliaan-
se Sao Paulo verloopt. Dat biedt 
voor ons weer kansen voor Miami’, 
stelt Berntsen. 
De retourlading van Centurion Car-
go bestaat hoofdzakelijk uit bloe-
men uit Ecuador en Colombia, of-
schoon ook ‘hard cargo’ via 
tussenstops in de VS wordt meege-
nomen naar Schiphol, aldus  Bernt-
sen.
Hij voegt eraan toe dat Sky Lease 
binnenkort de vijfde B747-400F 
ontvangt. JV

LUCHTVRACHT

Centurion verdubbelt 
vluchten op Schiphol
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handicaps op de huidige Franse 
draaischijf zoals beperkingen van 
het aantal nachtvluchten en de sta-
kingsgevoeligheid van de Franse 
mainport. 
Daarnaast was TNT Express al be-
zig zijn intercontinentale vracht-
vloot, een van de vele hoofdpijndos-
siers bij de koerier, af te bouwen en 
kan FedEx deze rol snel overnemen. 
De drie overgebleven B777’s van 
TNT Airways kunnen met gemak 
ondergebracht worden in de gigan-
tische vrachtpool van de nieuwe 
Amerikaanse eigenaar. 
TNT Airways, dat de Europese 
vrachtvluchten van de Nederlandse 
koerier verzorgt, zal na goedkeuring 
van de overname door Brussel wor-
den verkocht. Het Belgische ASL, 
dat ook al in 2013 bij de geplande 
overname van TNT door UPS de 
luchtvaartmaatschappij zou over-
nemen, zou een van de kandidaten 
zijn. Daarbij is het grote voordeel 
dat FedEx in Europa al van ASL ge-
bruikmaakt als onderaannemer. 

Bonus
De grootste logistieke bonus voor 
FedEx bij de overname blijft het Eu-
ropese wegvervoer van TNT. Ook 
de grootmacht FedEx heeft geleerd 
dat de toekomst van het expresver-
voer op de diverse continenten ligt 
op het asfalt en niet in de lucht. 
TNT heeft daar met het eigen road-
netwerk vanuit Duiven al een forse 
voorsprong op de concurrentie en 
wil de capaciteit de komende jaren 
met nog eens 50% uitbouwen. ‘We 
worden dan in het Europese weg-
vervoer onverslaanbaar’, zei TNT 
onlangs op een analistendag. De 
mix tussen dit landvervoer en het 
mondiaal transport van FedEx biedt 
de Amerikanen straks op kostprijs 
en snelheid een sterk product in de 
EU. DHL en UPS zullen hier iets op 
moeten verzinnen om hun markt-
aandelen te kunnen behouden.  

Schiphol en andere grote stedelijke 
gebieden binnen de EU. De vraag is 
of dit kostbaar luchtnetwerk met 
weinig massa de fusie met TNT zal 

overleven. FedEx, dat op de lucht-
haven van Keulen over een tweede 
hub beschikt in Europa, krijgt met 
TNT Express ook een Europese ex-

preshub op de luchthaven van Luik 
in handen die voorzien is van alle lo-
gistieke gemakken zoals geen nacht-
vluchtrestricties. Bovendien ligt de 

Belgische luchthaven veel gunstiger 
voor de groeimarkten in het oosten 
van Europa. FedEx is met Luik dan 
ook in één keer verlost van diverse 

  ook een nieuwe standplaats (Luik) en eigen wielen in Europa 

kt EU begint nu pas

FedEx krijgt met Luik een luchthaven 

voorzien van alle logistieke gemakken.  
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Belgisch wegvervoer 
zet ‘bonnet rouge’ op

FOLKERT NICOLAI

Deze maand moeten de resultaten op tafel komen van een nieuwe studie 

naar de gevolgen van de kilometerheffi ng voor de Belgische economie. 

Intussen bereiden de organisaties in het wegvervoer acties voor zoals dat 

eerder in Bretagne gebeurde tegen wijlen de écotaxe.
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heel stuk duurder, bij tarieven die naar verluidt stan-
daard 12,5 cent zullen bedragen, maar in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest kunnen oplopen tot het drie-
voudige daarvan. En nog zal een Belgische chauff eur 
telkens als hij een rit moet maken in bijvoorbeeld Ne-
derland of Luxemburg een vignet moeten kopen.

Uitstel
De drie organisaties willen dat de kilometerheffi  ng – 
door UPTR ‘taxe kilométrique’ genoemd – wordt uitge-
steld totdat aan een aantal eisen is voldaan. Zo moet 
door loonmatiging het salarispeil in het Belgische weg-
vervoer geleidelijk worden aangepast aan dat in omrin-
gende landen. Het loonverschil met Nederland becij-
fert de organisatie op 16,5%, dat met Duitsland zelfs op 
23%. Over het loonverschil met de landen uit Oost-Eu-
ropa zullen we het maar niet hebben. Het hoge Belgi-
sche loonpeil was er mede oorzaak van, zeggen de drie, 
dat tussen 2009 en 2014 meer dan zeshonderd Belgi-
sche transportbedrijven het loodje legden, bijna zesdui-
zend arbeidsplaatsen vervielen en de vloot met ruim 
zesduizend vrachtauto’s kromp.
Maar vooreerst gaan de kosten bij een gemiddeld Bel-
gisch transportbedrijf door de kilometerheffi  ng nog 
met rond de 7% omhoog. Daarom moet in een wettelij-
ke bepaling worden vastgelegd dat de meerkosten moe-
ten worden verhaald op de opdrachtgever. Ook moeten 
de chauff eurskosten worden verlaagd door de ‘impro-
ductieve’ uren, zoals wachttijd bij het laden en lossen, 

niet meer mee te rekenen. Ook zou er een toelating tot 
het beroep moeten worden ingevoerd die geldt voor 
alle vervoerders en niet alleen ondernemingen met 
zwaardere vrachtauto’s.
Pas als deze en enkele bijkomende voorwaarden zijn 
vervuld valt te denken aan invoering van een heffi  ng, 
ook al kost die het bedrijfsleven en uiteindelijk de con-
sument geld en helpt ze niets tegen de fi les. Dan nog 
een andere belangrijke eis van de organisaties: de tarie-
ven van de heffi  ng moeten in alle drie gewesten gelijk 
zijn. Nu ziet het daar, met vooral de ‘Alleingang’ van het 
gewest Brussel, niet naar uit.
Niet alleen het wegvervoer loopt te hoop tegen de kilo-
meterheffi  ng, maar de organisaties in die bedrijfstak 
zijn wel het meest ‘actiebereid’. Ook het overkoepelen-
de Verbond van Belgische Ondernemingen, te chic om 
tot straatacties over te gaan, moet van de heffi  ng niets 
hebben en steunt de wegvervoersorganisaties volledig. 
Deze heffi  ng doet niets aan fi les en zal de prijzen van 
consumentenartikelen verhogen. Voor dat aspect is in 
de tot nu toe uitgevoerde ‘impactstudies’ echter geen 
aandacht, constateert de ondernemerskoepel. Die wijst 
er nog op dat in verscheidene steden milieubelastingen 
op stapel staan, ‘waardoor we op korte termijn gecon-
fronteerd dreigen te worden met een veelvoud aan be-
lastingen en heffi  ngen’.

In België rijden binnenkort vrachtauto’s rond 
met een sticker erop ter grootte van een A4’tje. 
Tekst: ‘Je suis chauff eur’. De Franstalige weg-
vervoersorganisatie UPTR heeft duizenden 
stickers laten drukken en verspreidt ze nu on-
der de leden. Ze zijn er ook in de versie: ‘Ik ben 

chauff eur’.
De actie is deels geïnspireerd door de Franse volksac-
ties tegen de écotaxe poids lourds. In oktober 2013 kre-
gen opstandige inwoners van Bretagne, de ‘bonnets 
rouges’, gedaan dat de regering de plannen voor een ki-
lometerheffi  ng voor zwaar vrachtverkeer begon bij te 
stellen en uiteindelijk maar helemaal van tafel haalde. 
Dat willen ook de UPTR en een aantal andere werkge-
versorganisaties in de logistieke sector in België berei-
ken.
UPTR, Febetra en TLV bijvoorbeeld dreigen gezamen-
lijk met acties als de ‘bevoegde ministers en minister-
presidenten van de drie gewesten’ niet eindelijk eens 
met het wegvervoer om de tafel willen gaan zitten om 
de klachten van de bedrijfstak aan te horen. Die zijn in 
korte trekken dat de kosten voor wegvervoerders 
enorm zullen stijgen, dat die kosten niet ten volle aan 
de klanten vallen door te berekenen en dat nog meer 
chauff eurs de komende tijd brodeloos zullen worden. 
Daarom ook de aan ‘Je suis Charlie’ herinnerende leus 
op de UPTR-sticker. De Belgische bevolking zou zich 
met de arme chauff eur en diens broodheer moeten so-
lidariseren.
 
Breed front
Het front tegen de kilometerheffi  ng, die in 2016 zou 
moeten worden ingevoerd, is breder dan deze drie or-
ganisaties. Comeos, de organisatie van bedrijven in 
handel en dienstverlening, rekende onlangs voor dat de 
winkelprijzen voor voedingsmiddelen als gevolg van de 
heffi  ng een half procent zullen stijgen – ‘zonder enige 
positieve impact op de mobiliteit’. Dominique Michel, 
de topman bij Comeos, legt uit: ‘Het transport van vee-
voer naar de boer wordt duurder, het vervoeren van de 
beesten naar de slachthuizen, de karkassen die naar de 
industrie worden gebracht en de afgewerkte producten 
die in de depots van de winkels terechtkomen: alles 
wordt duurder, met die kilometerheffi  ng.’
Dat halve procent zegt de handel niet voor zijn rekening 
te kunnen nemen, omdat de marges al sterk onder druk 
staan. De laatste tien jaar zijn die volgens Michel met 
een kwart afgenomen. De winkels zullen dus de consu-
ment moeten confronteren met de gevolgen van de hef-
fi ng. Maar daar staat voor diezelfde consument geen 
enkele compensatie tegenover in de vorm van een vlot-
tere doorstroming op de wegen, zeggen Comeos en de 
werkgevers in het wegvervoer in koor. Omdat de heffi  ng 
alleen voor vrachtauto’s van 3,5 ton en zwaarder geldt, 
doet ze niets tegen de fi les.
Het was beter geweest een heffi  ng voor alle verkeer 
naar tijd en plaats in te voeren, waarmee automobilis-
ten van de piek- naar de daluren worden gedreven. De 
UPTR komt met nog een ander argument. De grens van 
3,5 ton zal vervoerders mogelijk verleiden om meer ver-
voer met lichte vrachtauto’s uit te voeren om de heffi  ng 
te ontwijken. In dat geval raken de wegen alleen maar 
nóg voller.
De werkgevers berekenen dat de tolkosten voor een 
Euro V-vrachtauto die jaarlijks ruim 72.000 kilometer 
over Belgische wegen rijdt door de heffi  ng met 500 tot 
800% zullen stijgen. Dit ondanks het wegvallen van het 
Eurovignet van 1250 euro per jaar, op grond van het Eu-
roverdrag tussen België, Nederland, Luxemburg, Dene-
marken en Zweden. De kilometers in België worden een 

De heffi ng doet niets 

aan fi les en leidt tot 

hogere prijzen voor 

consumentenartikelen.
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schadepost op van 350 miljoen (bron: TLN). Om te 
voorkomen dat de veroorzakers van die schade binnen 
de sector van bedrijf naar bedrijf kunnen gaan, richtten 
brancheverenigingen ACN, EVO, FENEX en TLN zes 
jaar geleden de stichting Waarschuwingsregister Lo-
gistieke Sector op. ‘Daarmee gaven zij gehoor aan de 
wens van een aantal leden, dat daar al enige tijd op 
aandrong’, vertelt WLS-coördinator Maarten Uri. Hoe-
wel er vóór het register al verschillende middelen wa-
ren om verkeerde mensen buiten de poort te houden, 
werkten die volgens Uri niet afdoende. ‘Neem nu een 
Verklaring Omtrent het Gedrag. Die krijg je niet als je 
een strafbaar feit hebt gepleegd die relevant is voor het 
uitoefenen van een functie. Maar het duurt vaak lang 

A ls mensen je veel personeel toewen-
sen, hebben zij meestal niet het beste 
met je voor. Zeker niet als zij over de-
zelfde cijfers beschikken als de stich-
ting Waarschuwingsregister Logistie-
ke Sector (WLS). Want daaruit blijkt 

dat bedrijven niet zorgvuldig genoeg kunnen zijn bij 
het aannemen van nieuwe mensen. Tussen het goed-
willende ‘fruit’ blijken heel wat rotte appels te zitten. 
Volgens het WLS zijn in het Nederlandse bedrijfsleven 
werknemers (mede)verantwoordelijk voor ongeveer 
80% van de zaken waarbij sprake is van fraude of crimi-
naliteit. Omgerekend naar euro’s levert dit alleen de 
transport- en logistieksector al een geschatte jaarlijkse 

Terug van weggeweest: 

het chauffeurstekort. 

Het vak is vergrijsd en 

nu de economie weer 

aantrekt, zullen we ze 

weer allemaal voorbij 

zien komen, de pogingen 

om het chauffeursbestaan 

voor jongeren en vrouwen 

aantrekkelijker te maken. 

Beter betalen werkt 

vermoedelijk het beste. 

Hoe je daarbij de juiste 

mensen aanneemt, 

en niet de rotte appels, 

leert ons het andere artikel 

in dit dossier.

ERIK STROOSMA 

Om criminele jobhoppers buiten de deur te houden is in 2009 het 
Waarschuwingsregister Logistieke Sector opgericht. Inmiddels is de halve branche 
aangesloten. Het helpt voorkomen dat kwaadwillenden elders opnieuw hun slag 
slaan, maar vooral werkt het preventief, zegt coördinator Maarten Uri.

Extra slot 
op de deur

NIEUWSBLAD TRANSPORT  15-21 APRIL 2015
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personen die iets op hun kerfstok hebben, of kwaad in 
de zin hebben, er zelf al voor kiezen om daar niet te sol-
liciteren of uitzend- en charterwerk aan te nemen. De 
preventieve werking van het WLS wordt pas optimaal 
als veel ondernemingen meedoen. Daarom zouden alle 
grote bedrijven hierin moeten stappen. Het kost niet 
veel en levert veel aan preventie op. Ik heb gehoord dat 
het aantal deelnemers nog steeds groeit (volgens Uri 
zijn er in de laatste anderhalf jaar 50 bijgekomen, red.). 
Dat is goed nieuws. Helaas hebben sommigen de over-
tuiging dat zij niet mee hoeven te doen omdat hen nooit 
iets zal overkomen. Ik hoop van harte dat zij niet teleur-
gesteld worden, maar vrees het ergste.’ 
Hoeveel mensen er momenteel in het register staan, 
maakt het WLS niet bekend. Uri: ‘De oprichters hebben 
destijds besloten daarover geen informatie naar buiten 
te brengen.’ Ook voor de aangesloten bedrijven zijn 
deze gegevens niet beschikbaar. Anita van der Poel, HR 
staff  offi  cer bij de Bas Group in Etten-Leur, vindt dat 
jammer. ‘Daardoor krijg je geen inzicht hoe eff ectief het 
systeem nu eigenlijk is.’
De Bas Group (180 medewerkers) is sinds januari 2014 

aangesloten bij het register en maakt hier tientallen ke-
ren per jaar gebruik van. Uit die checks kwamen volgens 
Van der Poel nog geen personen naar boven die geregis-
treerd staan. Ook heeft het bedrijf nog geen mensen in 
het waarschuwingsregister laten plaatsen. De onderne-
ming gaat dan ook niet over één nacht ijs bij het aanne-
men van personeel. Van der Poel: ‘Wij hadden al een 
heel pakket aan preventieve maatregelen. Zo moet elke 
sollicitant, indien mogelijk, twee referenties hebben en 
in ieder geval een VOG. Daarnaast hebben we een eigen 
screeningsverklaring en moet elke nieuwe medewerker 
een gedragscode, geheimhoudingsverklaring en het 
huishoudreglement ondertekenen. In de afgelopen 
drieënhalf jaar hebben we slechts één keer iemand 
moeten ontslaan wegens fraude.’ 
Ondanks dat ze het register te weinig inzichtelijk vindt, 
noemt Van der Poel het WLS een nuttige aanvulling op 
het preventiepakket van Bas. ‘Wij willen laten zien dat 
we er alles aan doen om criminaliteit en fraude te voor-
komen. Klanten vragen er ook om. Ook voor de TAPA- 
en AEO-certifi caten is het belangrijk dat je deelneemt 
aan het register.’ 

Top van een ijsberg 
Cijfers over welk eff ect het WLS tot nu heeft op het te-
rugdringen van fraude en criminaliteit door eigen me-
dewerkers zijn er niet. Uri: ‘Hoeveel schade en inciden-
ten dankzij het register voorkomen zijn, is niet precies 
aan te geven. Wij weten natuurlijk niet hoeveel mensen 
besloten hebben niet te solliciteren nadat zij hoorden 
dat een bedrijf was afgesloten bij het WLS. Het register 
zelf zie ik als de top van een ijsberg. Dat is het zichtba-
re gedeelte. Het eff ect dat het teweegbrengt op het vlak 
van preventie, zie je niet. Dat ligt bij wijze van spreken 
onder water, maar is gigantisch. Niet alleen omdat het 
potentiële daders afschrikt en uitsluit, maar ook omdat 
het werknemers van bedrijven die aangesloten zijn een 
extra reden geeft zich aan de regels te houden.’ 
Het doel van het WLS is uiteindelijk 70 à 80% van de 
bedrijven in de sector aan te sluiten. Hiervoor benadert 
de stichting actief bedrijven. ‘Ook kleine ondernemin-
gen’, geeft Uri aan. ‘Die nemen niet zo vaak mensen aan. 
Daarom zijn ze minder snel geneigd om zich bij ons aan 
te sluiten. Maar ook kleine bedrijven gaan soms ad hoc 
met nieuwe mensen of uitzendkrachten en charters in 
zee. Een check in het register is dan juist heel verstan-
dig, want schade door criminaliteit treft kleine onder-
nemingen vaak nog harder dan grotere.’

voordat zaken in behandeling worden genomen, als dat 
überhaupt al gebeurt. In de tussentijd wordt wel ge-
woon een VOG afgegeven aan iemand die in de fout is 
gegaan. Voor die gevallen fungeert het WLS als extra 
slot op de deur.’ 

Protocol 
De transport- en logistieksector is niet de enige be-
drijfstak met een waarschuwingsregister. Het systeem 
wordt ook gebruik in de detailhandel en het zorg- en 
welzijnswerk. Alle drie hanteren ze dezelfde basisre-
gels. Uri: ‘Aangesloten werkgevers kunnen medewer-
kers alleen in het register laten opnemen als zij voldoen 
aan drie voorwaarden: er moet sprake zijn van fraude 
en/of criminaliteit, ontslag zijn aangevraagd en aangifte 
zijn gedaan bij de politie. Daarnaast moet de werkgever 
de medewerker informeren over het feit dat hij in het 
register opgenomen is. Medewerkers kunnen hiertegen 
in beroep gaan. Naar mijn weten heeft dat tot nu toe 
één keer succes opgeleverd.’ 
‘Niet alleen vaste medewerkers kunnen in het WLS 
worden geplaatst, ook uitzendkrachten en personeel 
van charters kan worden geregistreerd. Als er in de tus-
sentijd niets vergelijkbaars voorvalt, vervalt een regis-
tratie na vier jaar. Alle voorwaarden, maar ook de rech-

ten en plichten van de deelnemende bedrijven en 
betrokken medewerkers, zijn vastgelegd in een proto-
col. Dit document is goedgekeurd door het CBP, het 
College Bescherming Persoonsgegevens.’ 
Volgens Uri werkt inmiddels ongeveer de helft van alle 
medewerkers in de transport- en logistiekbranche bij 
een bedrijf dat aangesloten is bij het WLS. ‘Dan hebben 
we het over rond de 60.000 mensen. Een paar honderd 
bedrijven doen nu mee. Dat zijn vooral grote en mid-
delgrote ondernemingen.’ 
Een van de deelnemers van het eerste uur is PostNL. 
Dit bedrijf raadpleegt het register 150.000 keer per jaar. 
Dat leverde nog geen hits op, aldus directeur PostNL 
security Ab Verkaik. ‘Dat komt vooral doordat het be-
stand van het WLS nog erg klein is. Hoe meer bedrijven 
zich aansluiten en actief ‘daders’ laten registreren, hoe 
groter de kans op een hit.’ Zelf liet PostNL in de afgelo-
pen twee jaar 28 personen in het register opnemen. 

Preventieve werking 
Verkaik is van mening dat het aantal hits niet bepalend 
is voor het succes van het WLS. Hij gelooft vooral in de 
preventieve werking van het register. ‘Werkgevers die 
aangesloten zijn communiceren daarover naar kandi-
daten, uitzendkrachten en charters. Dat leidt ertoe dat 

Het schrikt potentiële 

daders ook af.

  WAT U ZOEKT 
 VINDEN WIJ

mellesconsult.nl

Banenspecialist
in transport, logistiek

en scheepvaart
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Beter salaris moet  

Onlangs deed Arthur van Dijk, voorzit-
ter van Transport en Logistiek Ne-
derland (TLN), een opmerkelijke 
uitspraak. Het basisloon voor chauf-
feurs in het beroepsgoederenvervoer 
over de weg moet omhoog. Alleen zo 

kunnen nieuwe chauff eurs naar de bedrijfstak worden 
gelokt om de vergrijzing van het chauff eursvak tegen te 
gaan. ‘Vergroening’ is nodig om te voorkomen dat er 
op zeker ogenblik te weinig chauff eurs zullen zijn om 
de schappen van de supermarkten te vullen, de pomp-
stations van brandstof te voorzien, de kledingzaken vol 
te hangen en de melk van onze koeien naar de melkfa-
briek te brengen.
Hoe ernstig is het met die vergrijzing gesteld? Het ken-
niscentrum van de logistieke sector, de VTL, heeft de 
cijfers. In 2010 was 13% van alle chauff eurs in Neder-
land als ‘oudere’ aan te merken. We hebben het dan 
over de leeftijdsklasse 56 tot 65 jaar. Het percentage 
chauff eurs van 61 tot 65 jaar was toen nog te verwaarlo-
zen: 1,6%. Maar die groep bleek in 2013, drie jaar later 
dus, al gegroeid tot 6,7%. Daardoor nam de categorie 
‘ouderen’ toe tot 19,3%. De VTL voorspelt dat het aan-
tal senioren achter het stuur van vrachtauto’s in 2017 
verder zal zijn toegenomen tot 26,1%, van wie 12,3% al 
min of meer tegen zijn/haar pensioen aan zit.
Een duidelijke vergrijzing als we de vergelijking maken 
met de hele sector transport en logistiek. Die sector tel-
de in 2010 namelijk 9,9% ouderen van 56 jaar en ouder. 
In 2013 was de groep ouderen toegenomen tot 13,1% en 
voor 2017 wordt een verdere groei verwacht naar 17,3%. 
De niet-chauff eur in de logistiek is dus gemiddeld dui-
delijk jonger dan de bestuurder van een vrachtauto en 
zal dat ook de komende jaren blijven.

Verticaal transport
We mogen overigens niet alle chauff eurs over één kam 
scheren. In het verticaal transport bijvoorbeeld, waar 
het chauff eursvak goed is voor de helft van alle werkge-
legenheid, is de leeftijdsopbouw aanzienlijk ‘groener’. 
Een duidelijk lager percentage is ouder dan 55, terwijl 
er hogere percentages jonger zijn dan in de rest van de 
chauff eurswereld. In met name de leeftijdsgroepen tus-
sen de 26 en de 45 telt het verticaal transport meer 
chauff eurs dan in het chauff eursvak in zijn geheel.
Maar over de hele linie is, blijkt uit de VTL-cijfers, wel 
degelijk ook van ontgroening sprake. Was in 2010 nog 
26,2% van de chauff eurs jonger dan 31, in 2013 was dat 
teruggelopen tot 22,3% en in 2017 gaat het naar ver-
wachting om 19,6%. De verwachting is gebaseerd op de 
huidige instroomcijfers. Voor die instroom moet de be-
drijfstak echter hard werken. Dat heeft, zo wees eerder 
objectief onderzoek uit, onder meer te maken met het 
gemiddeld relatief lage basisloon van chauff eurs in ver-
gelijking met soortgelijke beroepen. En dat is precies 
het punt dat TLN-voorzitter Van Dijk eerder dit jaar 
wilde maken.
Om een goed inkomen bijeen te sprokkelen moet een 
Nederlandse chauff eur het hebben van overuren. Daar 
zijn jongeren tegenwoordig niet meer voor te porren en 
bovendien leiden veel overuren tot eerdere slijtage van 
de chauff eur. Voorheen kwam de gemiddelde chauff eur 
trouwens gemakkelijker aan zijn overuren, omdat Ne-
derlandse chauff eurs veel meer internationale ritten 

maakten. Dat werk is hun voor een belangrijk deel af-
handig gemaakt door goedkopere chauff eurs uit Oost-
Europa. De Nederlandse chauff eur heeft zich terugge-
trokken in het binnenlandse werk.

Hogere eisen
De vergrijzing wordt als een groot gevaar gezien, omdat 
van chauff eurs steeds meer wordt verwacht. Er worden 
aan de chauff eur hogere eisen gesteld dan de bekwaam-
heid om een truck veilig en op tijd van A naar B te rij-
den. Sommige chauff eurs verrichten bijvoorbeeld ook 
installatiewerk, andere worden meer en meer ingezet 
in fi jnmazige distributie van door de consument bestel-
de goederen en in het algemeen wordt ook van het rij-
dende personeel, dat immers het visitekaartje van zo-
wel de transportonderneming als de opdrachtgever is, 
meer ondernemerschap gevraagd.
Het is dus zaak de komende jaren tijdig vervanging te 
zoeken voor de steeds grotere groep chauff eurs die de 
AOW-leeftijd naderen. Daarom valt, zeker nu de econo-
mie weer aardig aantrekt, alweer vrij vaak de term 
‘chauff eurstekort’. Wie meent dat er blikken chauff eurs 
kunnen worden opengetrokken die zijn gevuld toen er 

FOLERT NICOLAI

Het chauffeursvak ‘vergrijst’ en 

‘ontgroent’. Werden chauffeurs 

nog maar een paar jaar terug 

bij bosjes op straat gezet, er 

ontstaat nu weer serieuze 

schaarste aan deze vakmensen. 

Wat doen we eraan?

Speciaal

geselecteerd

www.moevers.nl

De Veranderversneller
We weten veel over wat er zo ingewikkeld 
is aan veranderen. En ook over wat ver-
anderaars moeten doen om verandering 

te laten slagen. Dit boek brengt de 
essentie overzichtelijk in kaart.€ 24,95

Gek op gaten!
Klanten verwachten meer dan uw product
alleen, men verlangt ook oplossingen. Een 
speels pleidooi om oprecht in uw klanten 

geïnteresseerd te zijn en (pro-)
actief met hen mee te denken.

Exponentiële organisaties
De auteurs onderzochten honderden start-
ups en interviewden ceo’s van organisaties 
die minimaal 10 keer beter presteren 

dan gemiddeld (zoals Airbnb, Net-
fl ix, Tesla en Huffi ngton Post).

€ 19,95

€ 24,99

Baanbreker!
Wees geen pion, maar een pionier en 
breng vernieuwing tot stand, ondanks 
uw omgeving. Een boek vol hulp, uitdaging 

en zelfrelativerend inzicht in de 
menselijke kant van innoveren.

Ken Blanchard over leiderschap
Dertig jaar kennis over leiderschap in 
één baanbrekend boek. Ken Blanchard
(coauteur van ‘The One Minute Manager’) 

hielp vele leiders en organisa ties 
een hoger niveau te bereiken.

€ 24,95

€ 24,99

moevers.nl
Olietankers en speedboten
Werknemers die ‘speedboten’ zijn, zijn 
proactief, wendbaar, netwerkers, leer-
gierig, en zeer waardevol voor een bedrijf. 

Pas op dat de speedboten in uw
organisatie er niet vandoor gaan.€ 19,99

Gelukkig is de recessie achter de rug. Ook in de transport-
sector komen steeds meer positieve signalen. Overslag-
volumes lopen op, productie van transportmiddelen neemt 
toe en de vervoerders worden ook steeds optimistischer.

Maar de oorzaak van 
de crisis, is die ook 
verholpen? De crisis is 
begonnen bij de banken. 
Joris Luyendijk heeft in 
zijn boek ‘Dit kan niet 
waar zijn’ geschreven 
over deze sector, een 
verhelderend en soms 
schokkend boek. Is deze 
praktijk ook voor u 
in de transportsector 
herkenbaar?

Lees deze bestseller 
en oordeel zelf!

€ 19,99

Wat kan de transportsector
leren van de banken?

NIEUWSBLAD TRANSPORT  15-21 APRIL 2015



13Arbeidsmarkt

 jongere chauffeurs lokken

door de crisis massa-ontslagen onder rijdend personeel 
vielen, heeft het mis. De bedrijfstak heeft met heel veel 
moeite – en een fi nanciële bijdrage van de overheid – 
een aantal van hen voor het werk kunnen behouden, 
maar heel wat anderen hebben hun toevlucht elders ge-
zocht. Omdat er voorlopig toch geen chauff eurswerk 
voor hen was.
Het wegvervoer is een hoogcyclische bedrijfstak. Als de 
economie maar even aantrekt, vliegt de vraag naar 
chauff eurs omhoog. Bij economische malaise vliegen 
chauff eurs er even massaal uit. Wie de geschiedenis van 
de laatste twintig jaar erop naslaat komt om de paar jaar 
het dreigende chauff eurstekort tegen, compleet met 
dezelfde voorstellen om het vak voor de jeugd aantrek-
kelijker te maken.

Minder zwaar
In 1996 bijvoorbeeld trok de Gemeenschappelijke Per-
soneeldienst Wegvervoer aan de bel. De dienst signa-
leerde een rappe vergrijzing en vreesde dat, bij een aan-
houdende groei van het wegvervoer, er zich te weinig 
jonge chauff eurs zouden melden om de openvallende 
plaatsen in te nemen. De dienst ried vervoerders aan 

vooral zuinig te zijn op hun ouderen. Er moesten regel-
matiger werktijden komen en het beroep moest fysiek 
minder zwaar worden gemaakt. De dienst sprak toen 
overigens nog van een ‘levendige belangstelling’ van 
jongeren voor het chauff eursvak.
In 2000 was het chauff eurstekort in Noord-Holland zo 
nijpend geworden dat Albert Heijn Britse chauff eurs 
moest inschakelen om zijn supermarkten te bevoorra-
den. De redding kwam van het toen nog zelfstandige lo-
gistieke concern Exel, tegenwoordig DHL, dat trou-
wens ook in België supermarkten van GB afreed omdat 
de Belgische chauff eur al net zo schaars was geworden 

als zijn noordelijker collega. In 2006 waarschuwde ver-
ladersorganisatie EVO voor een chauff eurstekort, dat 
de transportprijzen zeker zou opdrijven.

Slecht imago
In dat jaar stelde Flex-in-Logistics, een uitzendbureau 
voor de transportsector, dat het ‘slechte imago’ van het 
vak van vrachtautochauff eur een voldoende instroom 
van jongeren zou verhinderen. In 2008 constateerde 
Febetra voor België een chauff eurstekort van drie- à 
vierduizend personen. Veel jonge werkzoekenden ko-
zen liever voor een baan van negen tot vijf. In 2010 be-
rekende consultant Policy Research voor Nederland 
een chauff eurstekort van bijna 60.000 voor het jaar 
2015. De European Transport Worker’s Federation 
kwam met de oplossing: geef meer vrouwen een kans in 
de truckcabine. Ze rijden zuiniger en veiliger en zijn 
vaak ook prettiger in de omgang met klanten.
We zijn nu in de volgende opgaande conjunctuurfase 
beland en weer zullen al die oude adviezen over de ta-
fel gaan. Maar is daar inmiddels iets concreets mee ge-
beurd? Maar heel weinig. Er dreigt maar weer eens een 
chauff eurstekort.
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Veel jonge werkzoekenden 

kozen liever voor een baan 

van negen tot vijf.
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In haar Kamerbrief noemt 
Wilma Mansveld het kar-
wei ‘geen sinecure’. Met 
recht: het budget be-
draagt 2,6 miljard euro, 
te spenderen in de perio-

de 2016-2028. Daarmee is ERTMS 
een ‘Groot Project’, uit dezelfde 
categorie als de Joint Strike Figh-
ter (4,5 miljard), de Betuweroute 
(4,7 mld) en de opwaardering van 
de A15 bij Rotterdam (2 mld).
Het kost een paar centen, maar 
dan heb je ook wat. ERTMS maakt 
het spoornet veiliger, waarbij het 
missen van een rood sein tot het 
verleden moet gaan behoren. Bo-
vendien kunnen treinen in princi-
pe sneller en dichter op elkaar rij-
den dan met het huidige 
ATB-systeem, waardoor de capa-
citeit van het spoornet wordt op-
gerekt. Uitgangspunt bij de hele 
operatie, die dus nog minstens 
dertien jaar in beslag neemt, is dat 
reizigers en verladers ‘er zo wei-
nig mogelijk last van hebben’.
Staatssecretaris van Infrastruc-
tuur en Milieu (I en M) Mansveld 
neemt in het stuk een voorschot 

op het defi nitief vaststellen van de 
aanbestedings- en contracterings-
strategie, die eind dit jaar in de 
vorm van een ‘go/no-go’-beslissing 
aan de Kamer zal worden voorge-
legd. Als die instemt, kan het aan-
besteden volgend jaar beginnen. 
Het hele proces zal zo’n twee jaar in 
beslag nemen, verwacht de staats-
secretaris.
De (voorlopige) conclusie dat het 
beter is om met deelcontracten te 
werken, vloeit voort uit een analyse 
van een werkgroep aanbestedings-
experts van I en M zelf, ProRail en 
NS, aangevuld met externe deskun-
digen. Ze adviseren om sowieso 
geen monstercontract met één par-
tij af te sluiten voor zowel de in-
bouw van het systeem in het spoor-
net als voor het ombouwen van de 
locomotieven en treinstellen om ze 
geschikt te maken voor ERTMS.
Zo’n reusachtig contract levert 
problemen op met beheersbaar-
heid, marktwerking, leidt tot prijs-
opdrijving en schept afhankelijk-
heid van de leverancier, verwoordt 
Mansveld dat. Daarom kunnen zo-
wel het infra- als het materieeldeel 

Mansveld 
speelt op safe 

met ERTMS
ROB MACKOR

De mega-operatie om het beveiligings-
systeem ATB op een groot deel van het 

Nederlandse spoornet te vervangen 
door het moderne ERTMS kan het best 

worden opgeknipt in delen. Dat schrijft 
staatssecretaris Mansveld aan de Kamer. 
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Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Projectontwikkelaar Borghese 
Logistics bouwt een modern 

logistiek warehouse in het 

Atlaspark in de haven van 

Amsterdam. Aan de Kaapstadweg 

wordt op een kavel ter grootte 

van 56.000 m2 een warehouse 

van 40.000 m2 ontwikkeld voor 

meerdere gebruikers. Voor het 

eerste deel van 14.320 m2 is 

inmiddels een gebruiker gevon-

den. De eerste paal is geslagen en 

de verwachting is dat het project 

op 1 januari 2016 zal worden 

opgeleverd.

GK Transporten in het Limburgse 

Leunen heeft een nieuwe MAN 

TGX 26.440 met gestuurde en 

hefbare voorloopas in gebruik 

genomen. De nieuwe drie-assige 

truck is voorzien van de nieuwe 

D26-motor met 440 pk en het 

TopTorque systeem, dat de motor 

in de twee hoogste versnellingen 

200 Nm extra trekkracht geeft. De 

nieuwe vrachtwagen gaat ingezet 

worden op onder andere Enge-

land. De nieuwe TGX gaat ook 

ingezet worden in koelvervoer.

Bergwerff Transport BV uit 

Ridderkerk heeft de TAPA TSR 

status én de ISO 9001 status 

behaald. Boostlogix BV uit Tilburg 

heeft het bedrijf geadviseerd en 

de implementatie verzorgd. 

Bergwerff Transport bestaat dit 

jaar dertig jaar en is een gere-

nommeerde logistieke dienstver-

lener, gespecialiseerd in transpor-

ten van en naar Italië.

De Cornelissen Groep uit Nijme-

gen is een van de eerste bedrijven 

die gaan rijden met de New Cool. 

Deze groene koeltrailer verbruikt 

geen diesel maar werkt op 

elektriciteit. De Cornelissen Groep 

is een logistieke dienstverlener 

die al ruim 80 jaar naam maakt 

met goederentransport. Het 

bedrijf neemt twee groene 

trailers in gebruik, die zullen gaan 

rijden in de winkeldistributie voor 

Albert Heijn in Zwolle en Tilburg. 

The New Cool is een groene 

koeltrailer die is ontwikkeld door 

Twan Heetkamp Trailers in Venlo. 

Het unieke van de trailer is dat de 

koelmotor niet loopt op diesel, 

maar volledig werkt op elektrici-

teit. De elektriciteit hiervoor 

wordt geleverd door teruggewon-

nen remenergie en zonnepanelen 

op het dak van de trailer. 

Internationaal transportbedrijf

J. Stam Transport B.V. uit 

Medemblik, gespecialiseerd in het 

(groupage)vervoer van bloemen, 

planten en andere temperatuur-

gevoelige goederen door geheel 

Duitsland, heeft zijn wagenpark 

(38 trucks) uitgerust met realtime 

monitoring van T Comm Telema-

tics. Nu heeft het 24/7 inzicht in 

alle voertuiglocaties en tempera-

turen in de laadruimtes, zowel op 

kantoor als in de cabine van de 

vrachtwagens. Alarmmeldingen 

attenderen J. Stam Transport op 

ongewenste stijging of daling van 

de temperatuur zodat kan worden 

ingegrepen. 

Van der Mark Transport heeft 

geïnvesteerd in Douaneloodsen 

én is sinds kort offi cieel AEO-

gecertifi ceerd. Het hele voortra-

ject is zonder hulp van een 

externe instantie doorlopen, 

omdat zo het meest wordt 

geleerd. Als Authorised Economic 

Operator vereenvoudigt het het 

grensoverschrijdende handelsver-

keer. 

Peter Appel Transport heeft vier 

nieuwe Iveco Stralis Hi-Road 

trekkers in gebruik genomen. De 

nieuwe trekkers rijden op de 

brandstof vloeibaar aardgas 

(LNG). Het gaat om de eerste vier 

voertuigen uit een totale order 

van veertien LNG-trekkers. Peter 

Appel Transport is niet onbekend 

met transport op LNG. Het 

transportbedrijf heeft sinds 2012 

reeds vier LNG-trekkers in gebruik. 

Met standplaatsen verspreid over 

heel Nederland heeft Peter Appel 

Transport zich gespecialiseerd in 

distributiewerkzaamheden voor 

de retail- en foodservice industrie.   

De Waal Transport Ewijk B.V. 
heeft het Keurmerk Transport en 

Logistiek met de specialisatie 

bouwmaterialen en distributie 

stukgoed behaald. Het bedrijf is 

een echt familiebedrijf dat 

succesvol is door een combinatie 

van duidelijke keuzes, meegaan 

met de tijd en betrokken werkne-

mers. De Waal Transport Ewijk 

beschikt over nationale- en 

internationale vervoersvergunnin-

gen en heeft zich gespecialiseerd 

in het vervoer met laadklep en 

meeneemheftruck, ook wel 

kooiaap genoemd. Hiermee 

kunnen goederen ook op zwaar 

terrein, zoals een bouwplaats, 

afgeleverd worden. 

BEDRIJFSNIEUWS‘zorgvuldigheid voor tempo gaat’ 
en dat in het verleden gemaakte 
fouten vermeden moeten wor-
den. Dat moet resulteren in 
‘scherpe en waar mogelijk inno-
vatieve aanbiedingen’ van markt-
partijen, waarmee regelmatig 
overleg wordt gevoerd. Zij kun-
nen tijdens het hele proces idee-
en kwijt bij een speciaal ‘innova-
tieloket’. Mansveld denkt daarbij 
vooral aan ‘openstaande vraag-
stukken’, zoals toepassing van 
Level 2 en GSM-R (zie kader) op 
grote spooremplacementen.
En alsof dat allemaal nog niet ge-
noeg is, zullen regelmatig ‘risico-
sessies’ rond de aanbestedingen 
worden belegd. Zo moeten de ge-
varen van tegenvallers en tunnel-
visie in de kiem worden ge-
smoord. Zoveel is duidelijk: 
Mansveld haalt alles uit de kast 
om te voorkomen dat het ERT-
MS-project ontspoort, zoals dat 
met Betuweroute en Fyra ge-
beurde. Mocht er ooit een parle-
mentair onderzoek ERTMS ko-
men, dan heeft dat niet aan haar 
gelegen.

van het project ook weer het best in 
deelcontracten worden opgeknipt, 
vinden de experts. Ze hebben ge-
luisterd naar ervaringsdeskundi-
gen uit Duitsland, Denemarken, 
België, Oostenrijk en Zwitserland.
Desondanks toont de staatssecre-
taris zich zeer behoedzaam. Ze wil 

nog een aantal gedetailleerde on-
derzoeken uitvoeren alvorens ze de 
knoop over het aantal en de vorm 
van de te vergeven contracten 
doorhakt. Bang dat marktpartijen 
afhaken als er alleen kleinere con-
tracten te vergeven zijn, is ze niet. 
Uit een marktscan blijkt dat de 
kans groot is dat meerdere partijen 
zullen meedingen.
Het stuk ademt sowieso een sfeer 

van grote behoedzaamheid. De 
staatssecretaris lijkt vastbesloten 
alle valkuilen te vermijden, waar-
mee een dergelijk groot en ingewik-
keld project onvermijdelijk is om-
geven. Niet voor niets refereert ze 
aan eerdere megaprojecten waarbij 
het misging. Zo betrekt ze niet al-

leen de uitkomsten van de parle-
mentaire onderzoeken naar Over-
heid en ICT (commissie-Elias) en 
de Fyra (Van Toorenburg) bij haar 
beslissing, maar ook de ervaringen 
met de Betuweroute en de HSL-
Zuid. Ook kondigt ze aan aanbeve-
lingen van de Rekenkamer en de 
commissie-Kuiken (spooronder-
houd) netjes op te volgen.
Voor het hele programma geldt dat 

Zorgvuldigheid gaat voor tempo en 

fouten moeten worden vermeden.

ERTMS staat voor European Rail Traffi  c Ma-
nagement System. Het is geen tastbaar product 
maar een specifi catie, die het mogelijk maakt 
dat treinapparatuur van de ene fabrikant werkt 
op de baanapparatuur van andere fabrikanten. 
Dat heet interoperabiliteit. Het systeem maakt, 
in theorie althans, het Europese spoornet gren-
zeloos. ERTMS-treinen kunnen straks heel Eu-
ropa door, zonder van locomotief of beveili-
gingssysteem te hoeven wisselen.
Kern van het systeem is dat een trein toestem-
ming krijgt om een traject, een blok, met een 
bepaalde snelheid te doorkruisen. Als de trein 
toch harder rijdt, dan wordt die automatisch af-
geremd. Dat is overigens ook het uitgangspunt 
van het Nederlandse Automatische Treinbeïn-
vloedingssysteem (ATB), dat evenwel niet in 
alle omstandigheden goed werkt, waardoor er 

nog wel eens ongelukken gebeuren.
ERTMS kent vier beveiligingsniveaus, Levels 0 
tot en met 3. Nederland krijgt Level 2, waarbij 
de bekende seinpalen langs de spoorbaan hun 
functie verliezen (maar bij wijze van vangnet 
nog wel blijven staan) en waarbij de communi-
catie met onder andere de apparatuur in de 
baan via GSM Rail verloopt, het speciale GSM-
netwerk voor de spoorsector.
In Level 3 communiceert de trein niet langer 
met apparatuur in de spoorbaan, maar alleen 
nog met de trein die voor hem rijdt. Als diens 
positie en snelheid exact bekend is, is ook 
bekend hoe hard de achterop komende trein 
mag rijden. Dat klinkt simpeler dan het is. 
Die techniek is nog niet uitontwikkeld en het 
is onduidelijk of en wanneer Level 3 wordt toe-
gestaan.

Behalve de vraag in hoeveel contracten het 
ERTMS-project opgeknipt moet worden, laat 
Mansveld ook grondig uitzoeken in welke vorm 
die het best gegoten kunnen worden. Daarbij 
staan twee contractvormen centraal: DBM en 
DBFM. De eerste afkorting staat daarbij voor 
design, build and maintain, terwijl in de tweede 
ook de fi nanciering is opgenomen. Daarbij 
wordt de aannemer niet betaald bij oplevering, 
maar krijgt die gedurende een bepaalde periode 
een beschikbaarheidsvergoeding. Deze con-
tractvorm legt vrijwel alle risico’s bij de op-
drachtnemer terwijl de opdrachtgever ook nog 
eens kortingen op de vergoeding kan toepassen 
als het werk niet aan de eisen voldoet.
Een extreem voorbeeld daarvan is het DBFM-
contract van naar schatting 1,5 miljard euro, dat 
een aannemerscombinatie met Rijkswaterstaat 
sloot voor de verlenging en opwaardering van 
de A15 tussen Rotterdam-Zuid en de Maasvlak-
te. Het consortium A15 A-Lanes verkeek zich 
volledig op de risico’s en Ballast-Nedam, een 
van de partners, balanceert nu op de rand van 
de afgrond als gevolg van de zware verliezen die 

de aannemer op het project lijdt.
Toch adviseert een werkgroep deze contract-
vorm niet, omdat de voorbereidingstijd veel 
langer is. DBM-contracten zijn bovendien voor-
spelbaarder. DBFM kan een forse meerwaarde 
opleveren, maar ook een fors nadeel.
De werkgroep werkt met ‘meerwaardecijfers’ 
om de contractvormen met elkaar te vergelij-
ken in plaats van de traditionele ‘contante 
waarde’-methode. Het klinkt wat paradoxaal, 
maar door het infl atie-eff ect kan die methode 
ertoe leiden dat programma’s goedkoper wor-
den naarmate ze later worden uitgevoerd. Dat 
is leuk voor de schatkist, maar niet voor de sa-
menleving, omdat deadlines niet gehaald wor-
den en de maatschappelijke baten (meer veilig-
heid, meer en snellere treinen op hetzelfde 
spoornet) later gehaald worden.
Toch lijken ook DB(F)M-contracten niet zon-
der risico. De werkgroep stelt dat er geen rele-
vante ervaringscijfers beschikbaar zijn, omdat 
zulke contracten nog nergens ter wereld voor 
ERTMS-projecten zijn afgesloten. Dat kan dus 
toch nog spannend worden.

Nederland krijgt Level 2

DBM of DBFM?
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Ook met uw tweet in de 

krant? Met #NTnl springt u 

meer in het oog. Blijf op de 

hoogte en volg deze krant 

op twitter.com/ntnl

Samen met @TLNnieuws 

organiseren wij de jaarlijkse 

TLNplanner testdag. Schrijf 

u nu in via http://www.

tlnplanner.nl/testdag-2015

@PTVBenelux 
 

Hoe blijft Nederland in 

maritieme wereldtop? 

http://wp.me/p3OhOE-Vu

@Groenervaren 

[Infographic] How does our 

LNG powered barge 

combination compare to 

landmarks in cities within 

our European network? 

pic.twitter.com/ifsME8xjNV

@DanserGroup 

TLN is blij dat we in het 

eerste kwartaal van dit jaar 

71 nieuwe leden hebben 

mogen verwelkomen. 

@ArthVanDijk

Fijn steuntje in de rug van

@Shell voor iedereen die 

werkt aan de transitie van 

stookolie naar #LNG als 

brandstof voor de scheep-

vaart @Tieschellekens 

The New Cruise Season has 

started @PortofAmsterdam 

@DertjeM

#LZV beladen door het dak. 

LZV loaded through the 

roof. #transport pic.twitter.

com/Pr06FlCi6Z

@vostransport 

The largest ships of the 

world, per ship type pic.twit-

ter.com/7xiD41hckU

@o_merk 

 Containertarieven in 

elkaar gestort 

 Haven Rotterdam in VPRO 

Tegenlicht

 OOCL breekt 21.000 teu 

grens, CMA CGM volgt op 

hielen 

 SmartPort kan vijf jaar 

verder 

 Maersk Line vaart niet 

meer op Oslo 

 In 2100 ligt haven 

Oostende misschien in 

zee 

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

TOBIAS PIEFFERS

Wereldwijd gaat de droge bulk-
vaart door een diep dal. Volatili-
teit tekent de trends van de Baltic 
Dry Index. Maar één scheepstype 
presteert beter dan de rest: de 
kruiplijncoaster.

Voorzichtig wordt er gesproken 
over economische groei. Klimmen 
uit het dal, wordt het genoemd. 
Maar de droge bulkvaart merkt er 
weinig van. De Baltic Dry Index, een 
belangrijke maatstaf voor tarieven 
in de bulkvaart, staat juist op een 
enorm dieptepunt. ‘Oorzaken hier-
voor zijn het wegvallen van lading 
en de sterk toegenomen scheepsca-
paciteit’, zegt Bart-Luc Olde Han-
ter, directeur Business Develop-
ment bij het vorig jaar opgerichte 
NewTide Chartering. ‘Vooral het 
aantal nieuwe grote tot zeer grote 
droge bulkschepen is fl ink toegeno-
men, maar ook in de kustvaart is 
schaalvergroting opgetreden. Daar-
door doet het kleine bulkschip het 
nu relatief goed.’ 
‘Vlak voor de crisis werd er ontzet-
tend veel geld verdiend en wilde ie-
dereen grotere schepen en vooral 
ook meer aandrijvingsvermogen, 
want snel varen was een kracht en 
een extra reis betekende extra in-
komsten’, zegt Olde Hanter. ‘Kleine 
schepen werden daarom vervangen 
door grotere wanneer zij verouderd 
waren.’ Maar toen de crisis inzette 
is het handelspatroon veranderd.

Gesplitste partijen
‘Door de teruggelopen consumptie 
en de daardoor afgenomen produc-
tie is de gemiddelde omvang van la-
dingpartijen kleiner geworden’, 
zegt Olde Hanter. ‘In plaats van 
5.000 ton in één keer, wordt er nu 
tweemaal 2.500 ton in de markt ge-
zet.’ Het is voor verladers gunstiger 
om dergelijke partijen in passende 
schepen te vervoeren, maar er zijn 
steeds minder schepen in deze cate-
gorie beschikbaar. 
Wereldwijd zijn er nog slechts 1719 
multi-purpose drogeladingsche-
pen met een laadvermogen van 

twee- tot drieduizend ton actief. 
Meer dan de helft van deze sche-
pen doet dienst in Azië. Europese 
eigenaren hebben er gezamenlijk 
nog 229 kruiplijncoasters in hun 
vloot, en daarvan zijn er niet meer 
dan 26 in handen van Nederlandse 
eigenaren. Dit aantal zal ook niet 
veel groeien. Wereldwijd zijn er 
slechts twaalf schepen in deze 
range in aanbouw. Drie daarvan 
zijn voor de Noorse scheepseige-
naar Wilson, de rest van de sche-
pen blijft in Azië. 
Grootste Nederlandse eigenaar van 
deze schepen is Wijnne Barends, 
met zes van de schepen. Het in Delf-
zijl gevestigde bedrijf wordt gevolg 
door rederij C. Kornet,  Amasus 
Shipping en NewTide Chartering, 
die er elk drie hebben. 

Nieuwe speler
NewTide Chartering is commercieel 
manager van een vloot van tien mul-
tipurpose dry bulk coasters met 
draagvermogens variërend van 
twee- tot ruim achtduizend ton, die 
het bedrijf chartert van Boomsma 
Shipping. In de kruiplijnrange zijn er 
de ‘Frysian River’ met een laadver-
mogen van 2.620 ton en de ‘Frisium’ 
en de ‘Noest’ met een laadvermogen 
van 2.335 ton. Het bedrijf heeft op 1 
mei 2014 zijn deuren geopend en ze-
telt op de 32ste verdieping van de 
Maastoren in Rotterdam, waar lang-
zaamaan een maritiem centrum be-
gint te ontstaan. Naast NewTide zijn 
ook nieuwkomer Nova Marine Rot-
terdam, RVB Shipbrokers, ALP Mari-
time, SCUA, Schlumberger en bulk-
handelaar Oxbow Coal er gehuisvest. 
‘Onze ambitie is om in de huidige 
markt een goede boterham voor de 
scheepseigenaren te verdienen’, 
zegt directeur Barry Zwijgers. ‘We 
streven naar een contractdekking 
van 60%.’ Er wordt ook al gespro-
ken over de wens om te groeien. 
‘Dat kan door nieuwe schepen te 
laten bouwen, maar ook door char-
terdeals met andere scheepseige-
naren te sluiten. We blijven ons in 
ieder geval op de kustvaart richten 
met schepen van twee- tot tiendui-
zend ton.’

DROGE LADING  Kruiplijncoaster doet het goed 
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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
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TRANSPORT & LOGISTICS LUIK 
29 EN 30 APRIL
Een beurs waar tal van logistieke 

dienstverleners, verladers en tech-

nology suppliers uit Vlaanderen én 

Wallonië elkaar ontmoeten. Een be-

zoek aan Trilogiport, de binnenha-

ven van Luik, is mogelijk. 

• easyfairs.com

MARITIME INDUSTRY 
2 T/M 4 JUNI
De complete maritieme sector komt 

bij elkaar op deze beurs: binnen-

vaart, zeevaart en visserij. Jaarlijks 

presenteren meer dan 500 produ-

centen, importeurs en toeleveran-

ciers er hun oplossingen. 

• evenementenhal.nl

NATIONALE 
HAVENCONFERENTIE 2015 
9 JUNI
De concurrentiedruk op de Neder-

landse havens neemt toe. Urgente 

onderwerpen die aan de orde ko-

men zijn innovatie, bereikbaarheid 

en behoud van industrie. 

• havenconferentie.nl

NT DAGEN 
10 EN 11 JUNI
De transport en logistiek is in bewe-

ging, markten veranderen, techno-

logie verstoort en ontwikkelt. Dit 

jaar is daarom het thema van de NT 

Dagen: beweeg mee. Abonnees van 

NT komen gratis!

• ntdagen.nl

BINNENVAART & SHORT SEA 
18 JUNI 
Met de dreigende congestie in de 

Rotterdamse haven blijven er volop 

uitdagingen. Dit congres gaat over 

de ontwikkelingen van het goede-

renvervoer op het water en de kan-

sen die er liggen. 

• binnenvaartshortsea.nl

AGENDA

RAAD & RECHT

‘Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live
forever.’ Met die woorden daagde Mahatma Gandhi uit het 
maximale uit jezelf te halen en te blijven groeien in kennis 
en ervaring. Ik zie een interessante parallel met Nederland. 
Als klein land hebben we altijd willen meedoen met de grote 
jongens en tot nu toe niet onverdienstelijk. We hebben een van 
de grootste havens ter wereld, we hebben grootse innovaties 
achter onze naam staan en doen mee in de top van bijvoor-
beeld voetbal, schaatsen en zelfs honkbal. Met de wil om te 
groeien zit het overduidelijk wel snor, maar toch is er reden 
voor zorgen.

Vorige maand verscheen in Het Financieele Dagblad een artikel 
over Jaap Versfelt, docent aan een middelbare school in 
Utrecht. Versfelt was senior partner bij McKinsey. Tijdens een 
onderzoek kwam McKinsey tot de conclusie dat het onderwijs 
in Nederland goed was, maar niet meer van het hoge niveau 
van voorheen. Veel landen, zoals Engeland, Duitsland en zelfs 
Polen, zijn ons voorbijgegaan. Het Nederlandse onderwijs richt 
zich tegenwoordig op degelijk en goed, met een sterke bestu-
ring vanuit de politiek. Gevolg: middelmatig onderwijs. Zonde, 
want het Nederlandse onderwijs was juist de reden waarom we 
het zo goed deden in de wereld. Ons onderwijs was gericht op 
het uitdagen om te gaan onderzoeken, te gaan ondernemen en 
te groeien. De leraren stimuleerden leerlingen daartoe, maar 
stimuleerden vooral ook elkaar. Ze waren trots om leraar te zijn 
en droegen dat uit naar hun leerlingen. McKinsey concludeert 
dat alles valt of staat bij de leraar. Reden voor Versfelt om zijn 
positie aan de top van McKinsey te verruilen voor een plek 
voor de klas, waarvoor hulde. 

Het is een ontwikkeling die ik steeds vaker zie. Professionals 
uit het bedrijfsleven die gaan participeren in het onderwijs, 
omdat ze het belang ervan voor de Nederlandse samenleving 
inzien. Een soort Maatschappelijk Verantwoord Doceren. Zij 
vervangen niet de reguliere docenten, maar voorzien in de 
onderdelen die anders onderbelicht zouden blijven. Dat is geen 
diskwalifi catie van de bestaande docenten, maar wel een vorm 
van kritiek op de manier waarop de maatschappij tegenwoordig 
naar het onderwijs kijkt. Met het stempel van standaardisatie 
en degelijkheid krijg je middelmatigheid en dat moeten we toch 
niet willen.
 
Ikzelf sta ook als gastdocent voor de klas en geef douanerecht 
aan de VU en de EUR. Daarmee probeer ook ik mijn steentje 
bij te dragen aan de kwaliteit van douane-experts in Nederland. 
Dat is goed voor de studenten, het Nederlandse bedrijfsleven 
en uiteindelijk dus ook voor mij. Uitgangspunt van ons allemaal 
zou moeten zijn dat wij als Nederland niet voor middelmaat 
gaan, maar voor de absolute top.
 
In plaats van een complex fi scaal onderwerp, wijd ik dit keer 
mijn column aan het belang van de leraar. Ik zou graag een-
ieder willen uitdagen te participeren in het onderwijs op een 
manier die bij je past. Een soort crowdfunding in natura. Met 
zijn allen meebouwen aan onderwijs op wereldniveau past bij 
de participatiemaatschappij waarin we vandaag leven. Dat past 
ook prima bij zo’n eigenwijs landje als Nederland. Ik kan niet 
in zijn hoofd kijken, maar ik heb het vermoeden dat Gandhi dat 
ook wel zou zien zitten.

RAOUL RAMAUTARSING, CONSULTANT
rramautarsing@deloitte.nl

Live and learn

T

SCHEEPVAART  Chemische industrie gaat vanaf juli 2016 containers en lading   

FOLKERT NICOLAI

Chemische verladers gaan hun 
exportcontainers verplicht we-
gen. Maar ze hoeven niet de hele 
beladen container op de weeg-
schaal te zetten. Ze mogen het ge-
wicht ook in stappen bepalen.
 
De chemische industrie heeft sa-
men met de Europese verladers en 
expediteurs een richtlijn opgesteld 
voor de juiste berekening van het 
totale gewicht van beladen zeecon-
tainers. Het gaat om een zogenoem-
de ‘best practice guidance’ die ver-
laders moet helpen te voldoen aan 
de verplichte weging van export-
containers, die in juli volgend jaar 
wordt ingevoerd.
De verplichte weging moet ongeval-
len in de scheepvaart voorkomen. 
Aanleiding was de ramp met de 
‘MSC Napoli’ uit 2007. Het schip 
was, mede door een onjuiste opgave 
van het gewicht van naar schatting 
20% van de containers aan boord, 
verkeerd beladen en daardoor in 
moeilijkheden geraakt op het Ka-
naal. Verladers zijn verantwoorde-
lijk voor een juiste opgave van het 
totaalgewicht van hun containers 
aan de rederij.
De weegplicht gaat uit van de inter-
nationale maritieme organisatie 
IMO en moet door de lidstaten in de 
eigen wetgeving worden vastgelegd. 
Over de ‘best practices’ was de Ce-
fi c, de koepelvereniging van Euro-
pese chemische bedrijven, al enkele 
jaren in gesprek met verladerskoe-
pel ESC. Er lagen steeds twee opties 
op tafel, waarvan er nu één is geko-
zen.

Nederland
De eerste optie was ingebracht door 
Nederland, Denemarken en Austra-
lië en hield in dat de beladen contai-
ner in zijn geheel op een gekali-
breerde weegschaal zou worden 
gewogen, waarna het resultaat van 
de meting ter hand wordt gesteld 
aan de gezagvoerder van het schip 
of diens vertegenwoordiger. De 
tweede optie was van Duits ont-
werp en was een aanvulling op de 
Nederlandse optie.
Op grond van die tweede optie zou 
van bepaalde bestanddelen van de 
beladen container via een gecertifi -
ceerde procedure ook een getrouwe 
berekening mogen worden gemaakt 
zonder dat het tot fysieke weging 
zou moeten komen. Verder zouden 
de lading zelf, eventuele pallets, la-
dingzekeringmaterieel, verpakkin-
gen en dergelijke afzonderlijk kun-
nen worden gewogen.

Voor de chemische industrie is voor 
die tweede optie gekozen. De eerste 
stap is weging van de lading, de 
tweede de bepaling van het gewicht 
van de verpakking, waarbij ook kan 
worden afgegaan op gegevens uit 
het ERP- of MRP-systeem van de 
verlader. Daarna worden pallets en 
ladingzekeringsmateriaal gewogen 
of de gegevens daarover aan het 
ERP-systeem ontleend.
Vervolgens dient de carrier het 
exacte tarragewicht van de contai-
ner aan de verlader op te geven. 
Soms wijkt het werkelijke gewicht, 
zo blijkt in de praktijk, wel 20% af 
van wat er op de container staat
vermeld. De laatste stap is dat alle 
verkregen gegevens bij elkaar wor-
den opgeteld en op de versche-
pingsdocumenten genoteerd. Er is 
een foutenmarge van 5% overeen-
gekomen.
In lidstaten als Nederland, Duits-
land en het Verenigd Koninkrijk 
wordt deze procedure aanvaard. 

België is erover in gesprek met de 
douane.
De gekozen optie is in het voordeel 
van de verlader. Deze krijgt de mo-
gelijkheid om het complete gewicht 
van een te verschepen container 
mede te bepalen aan de hand van 
computergegevens. De ESC heeft 
eerder al aangegeven deze methode 
in elk geval werkbaarder te vinden 
dan de weging van complete contai-
ners.

Scheepsongevallen
Eigenlijk denken de verladers niet 
dat het verplicht wegen van contai-
ners veel bijdraagt aan de veiligheid. 
Die veiligheid is en blijft, zo hebben 
de Nederlandse verladersorganisa-
tie EVO en haar Belgische evenknie 
OTM eerder laten weten, de verant-
woordelijkheid van de maritieme 
sector zelf. Uit heel wat rapporten 
over scheepsongevallen blijkt dat 
het vastzetten van containers op 
schepen, de planning van de bela-

Verplicht wegen, maa
NIEUWSBLAD TRANSPORT  15-21 APRIL 2015



De Praktijk 19

Nieuwsblad Transport is een uitgave van

Paul Krugerstraat 181, 3072 GJ  Rotterdam

Postbus 200,  3000 AE  Rotterdam 

T.  01o 280 10 00   F. 010 280 10 05

nieuwsbladtransport.nl

DRUK
Wegener Nieuwsdruk Gelderland

© 2015 NT Publishers B.V. Alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 

opge  sla gen in een geautomatiseerd gegevensbestand, 

of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 

hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 

opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de uitgever.

COLOFON

MANAGING DIRECTOR
michel.schuuring@ntpublishers.nl

PUBLISHING MANAGER
arie.van.dijk@ntpublishers.nl

HOOFDREDACTEUR
mels.dees@nieuwsbladtransport.nl

EINDREDACTIE PRINT
job de kruiff

eindredactie@nieuwsbladtransport.nl 

EINDREDACTIE ONLINE
nathalie.montfoort@nieuwsbladtransport.nl

REDACTIE
redactie@nieuwsbladtransport.nl

rob.mackor@nieuwsbladtransport.nl

   havens, maritiem en spoor
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

   wegvervoer, binnenvaart en economie
john.versleijen@nieuwsbladtransport.nl 

   luchtvracht en expeditie
gert.van.harskamp@nieuwsbladtransport.nl 

   lijnvaart
tobias.pieffers@nieuwsbladtransport.nl 

   scheepvaart en offshore

VORMGEVING
nourdin kouch & edward ouwerkerk

studio@ntpublishers.nl

MANAGER OPERATIONS
frank.van.hal@ntpublishers.nl

ADVERTENTIEVERKOOP
T. 010 280 10 25   

F. 010 280 10 05

verkoop@ntpublishers.nl

KLANTENSERVICE
Voor de prijzen van de verschillende 

abonnementen op de print- en online-uitingen 

van Nieuwsblad Transport, het NT-membership 

en de aantrekkelijke bedrijfsabonnementen 

vindt u alle informatie op www.nieuwsblad-

transport.nl/service/abonneren. Of neem 

contact op met onze klantenservice: 

010 280 10 16, Fax: 010 280 10 05, 

customerdesk@ntpublishers.nl

TRAFFIC
traffi c@ntpublishers.nl

OFFICE MANAGEMENT
T. 010 280 10 00   

F. 010 280 10 05

MAINPORT MAIL
T. 010 280 10 30   

F. 010 280 10 05

mpm@mainportmail.nl

petra.glansdorp@mainportmail.nl

minouschka.schouten@mainportmail.nl

Tsn Logistiek
Beverwijk

Rechtbank Noord-Holland

Van Halteren Transport BV
Bunschoten-Spakenburg

Rechtbank Midden-Nederland 

Hetje B.V.
Rotterdam

Rechtbank Rotterdam

T.s. Nacht-express-benelux B.V.
Eindhoven

Rechtbank Oost-Brabant

Cooltrans B.V.
Oirschot

Rechtbank Oost-Brabant

3k-Tran SPRL
Etterbeek

Rechtbank Brussel

Transports Collard & Fils SPRL
Paliseul

Rechtbank Neufchateau

Ar-As SPRL
Schaerbeek

Rechtbank Brussel

FAILLISSEMENTEN

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

Jonas van 
Stekelenburg 
(45) zal vanaf 

augustus 2015 

Enno Osinga 

opvolgen als 

vrachtdirecteur 

van de luchtha-

ven Schiphol. Osinga, die offi cieel 

in september van dit jaar met 

pensioen gaat, heeft de vrachtdi-

visie van de luchthaven dan 

negen jaar geleid. Van Stekelen-

burg is een nieuwkomer in de 

luchtvrachtsector in tegenstelling 

tot Osinga, die na een lange 

carrière bij onder meer KLM Cargo 

en DHL de overstap maakte naar 

de luchthavenbeheerder. De 

nieuwe vrachtdirecteur was sinds 

2008 verantwoordelijk voor het 

duurzaamheids- en innovatiebe-

leid van de Schiphol Group. 

Daaronder vallen onder meer het 

jaarlijks terugbrengen van het 

energieverbruik van de luchtha-

ven, het verkrijgen van de carbon 

reduction creditering van Airports 

Council International en het 

opzetten van het Mainport 

Innovation Fund.   

Felix Cohen (58) 

wordt per 1 mei 

de nieuwe 

directeur van 

Veilig Verkeer 

Nederland 

(VVN). Hij volgt 

de inmiddels 

vertrokken Linda van der Eijck op. 

Cohen was tot 2014 directeur van 

het Voedingscentrum. Verder was 

hij van 1997 tot 2009 algemeen 

directeur van de Consumenten-

bond.

Rob Bagchus is onderscheiden 

met de Van der Veekenpenning bij 

zijn afscheid als bestuurslid van 

de Marine Club Rotterdam. 

Gemeentesecretaris Philippe 

Raets prees zijn ‘actieve rol en 

betrokkenheid 

binnen de 

Rotterdams 

haven’. Bagchus 

is vijftien jaar 

bestuurslid van 

Marine Club 

geweest en is 

sinds 2009 Chief Public Affairs & 

Public Relations Offi cer van het 

Rotterdamse containeroverslag-

bedrijf ECT. 

Bij Geodis zijn 

binnen de 

business line 

Freight 

Forwarding in 

Nederland de 

volgende 

aanpassingen 

op management posities zijn 

doorgevoerd: Marcel Bosio (49) 

heeft per 1 april Martin Stoeken-
broek opgevolgd als managing 

director. Bosio werkt al tien jaar 

bij Geodis Freight Forwarding (het 

voormalige Wilson Logistics resp. 

TNT Freight Management). De 

afgelopen drie jaar was hij er 

director operations. Stoekenbroek 

heeft na tien jaar bij Geodis in 

Nederland de rol van managing 

director Geodis Freight Forwar-

ding U.K. op zich genomen. Eerder 

dit jaar trad Rob Qualm (46) aan 

als national sales manager bij 

Geodis Freight Forwarding in 

Nederland. 

Mitsui O.S.K. 

Lines (MOL) 

krijgt een 

nieuwe 

voorzitter en 

president. De 

huidige 

president 

Koichi Muto wordt voorziter. 

Junichiro Ikeda, de huidige 

‘director senior managing 

executive offi cer’, is de nieuwe 

president. 

PERSONALIA

Bent u iemand? nieuwsbladtransport.nl/informatie/mensen

ding en de onderhoudsprocedures 
in de scheepvaart voor verbetering 
vatbaar zijn.
Het is volgens de verladers juist 
daardoor dat schepen kapseizen of 
dat containers overboord slaan, en 
niet doordat containers ter ver-
scheping worden aangeboden met 
een onjuist opgegeven gewicht.

Bovendien zadelt de verplichte we-
ging verladers op met extra admi-
nistratieve lasten en kan er opont-
houd in de logistieke keten door  
ontstaan.
Daar komt bij, zeggen de verladers, 
dat sommige lading onderweg van 

gewicht kan veranderen, zodat we-
ging voorafgaande aan de reis geen 
juiste opgave oplevert van het te 
vervoeren gewicht. Een voorbeeld 
is een lading oud papier die in een 
vochtige omgeving onderweg nat 
wordt en daardoor zwaarder. Maar 
er zijn heel wat meer productsoor-
ten die dit eff ect vertonen.

In sommige gevallen, aldus EVO en 
OTM, treft de verlader wél schuld. 
Bijvoorbeeld als onder zijn verant-
woordelijk een container zelf on-
juist wordt beladen en als dat op zee 
tot schuifl ading leidt. Dat probleem 
is niet op te lossen met verplichte 

  wegen in vijf stappen

weging, maar kan beter worden be-
streden door verscherping van de 
verpakkingsrichtlijnen.
Hiertegenover staat het standpunt 
van de rederswereld. Die houdt het 
opgeven van onjuiste gewichten als 
oorzaak van problemen bij het sta-
pelen in een stack en bij het sjorren 
aan boord. Staat een te zware con-
tainer te hoog in het stack, dan wor-
den de dynamische bewegingen tij-
dens de vaart te groot en begeven de 
sjorringen het. Het schip kan zo 
containers kwijtraken. De Konink-
lijke Vereniging van Nederlandse 
Reders (KVNR) is daarom wel vol-
uit voor fysiek wegen van contai-
ners.
Deze organisatie wijst er ook op dat 
het economisch voordeel van een 
groter feitelijk gewicht dan het op-
gegeven gewicht door verplichte 
weging wordt weggenomen. Dit is 
een aspect dat bijvoorbeeld ook aan 
de orde is in het landvervoer, waar 
overbelading van een voertuig tot 
boven het maximaal toegestane ge-
wicht zelfs als een economisch de-
lict wordt beschouwd.
De nieuwe verplichte weging berust 
op het Solas-verdrag, waar Solas 
staat voor ‘Safety of Lives al Sea’. 
Solas werd in 1980 door 162 landen 
in de wereld geratifi ceerd, die sa-
men goed zijn voor bijna 99% van de 
wereldvloot. Solas moet de veilig-
heid van het vervoer over zee waar-
borgen. Te dikwijls komt het nog 
voor dat, met name bij heftig ‘slin-
geren’, slecht gesjorde containers 
overboord slaan.

Record
Het record staat nog op naam van 
de ‘Svendborg Maersk’ die vorig jaar  
niet minder dan 517 containers ver-
loor. Dat gebeurde kort na het ver-
trek uit Rotterdam op een reis naar 
het Verre Oosten. Het schip kwam 
in het noordelijk deel van de Golf 
van Biskaje in zwaar weer terecht, 
met windkracht 11 en tien meter 
hoge golven. In de overboord gesla-
gen containers zaten onder meer 
sloff en sigaretten die op de kust van 
Zuid-Engeland spoelden. Nog eens 
250 containers aan boord bleken 
aanzienlijke schade te hebben opge-
lopen.
De Deense onderzoeksraad kwam 
later in zijn rapport tot het oordeel 
dat sprake was van overbelading 
maar kon niet vaststellen welke van 
de containers aan boord te zwaar 
beladen zouden zijn geweest. Het 
schip lag 16 centimeter dieper dan 
had gemoeten en lag bovendien 
enigszins naar voren hellend in het 
water.

r ook weer niet echt

Illustratie: Edward Ouwerkerk

Van één op de vijf containers wordt

een onjuist gewicht opgegeven.
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20 De Marge

Sabine Bruijnincx, 
directeur Stichting Wereldhavendagen.

QUOTE VAN DE WEEK

COLUMN

Haagse kamergeleerden hebben vastgesteld dat een kilome-
terheffi  ng ons weinig voordelen zal brengen en vooral ‘wel-
vaartsverlies’ voor de maatschappij oplevert. Het Centraal 
Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving denken 
weliswaar dat zelfs een ‘platte’ heffi  ng zonder onderscheid 
naar tijd en plaats van het weggebruik het aantal fi les met een 
kwart kan terugdringen. Daarmee neemt de milieuvervuiling af, 
evenals het aantal verkeersslachtoff ers. Maar met de daling van 
het autogebruik, zo waarschuwen de bureaus, vermindert ook 
de accijnsopbrengst voor de staat, terwijl de mensen er minder 
mobiel door worden.

Het is een onnavolgbare redenering. Is het ‘welvaartsverlies’ als 
fi les afnemen en het milieu schoner wordt? Staan tegenover die 
accijnsderving geen staatsinkomsten dank zij de heffi  ng zelf? 
Worden mensen minder mobiel als zij gerichter hun autoki-
lometers maken en daarbij minder stilstaan? En dan hebben 
we het alleen nog over een ‘platte heffi  ng’ gehad. Welke grote 
voordelen vallen er te behalen als we het tarief wel naar tijd en 
plaats diff erentiëren? Daarover horen we de bureaus niet. Ze 
zeggen alleen dat een heffi  ng op alleen drukke wegen en in de 
spits ‘lastig uitvoerbaar’ zou zijn.

Die stelling is zeer aanvechtbaar, als we bedenken dat grote 
technische vorderingen worden behaald met de ‘slimme’ inning 
van het elektrische tolgeld. In Duitsland wordt de Maut zonder 
enige moeite geheven, weliswaar alleen voor vrachtauto’s, zo-
dat de fi les er niet noemenswaard door afnemen – maar toch. 
Er komen ongetwijfeld ook wel apps op de markt waarmee je 
met je telefoontje volautomatisch tol kunt betalen. Dat de plan-
bureaus zich dit niet kunnen voorstellen, maakt eens te meer 
duidelijk dat ze nog heel erg van de vorige eeuw zijn.

Het is vrij droevig dat planbureaus, terwijl die toch worden 
verondersteld ons een blik in de toekomst te verschaff en, geen 
fantasie hebben. ’s Lands rekenmeesters hoeven niet per se 
nazaten van Jules Verne of Isaac Asimov te zijn, maar ze zou-
den zich misschien eens kunnen verdiepen in de verzamelde 
werken van de Gebroeders Das. En wat hebben we, dit maar 
even terzijde, aan een Planbureau voor de Leefomgeving dat 
grote milieuwinst moeiteloos wegstreept tegen een vermeende 
inkomstenderving van de staat? Dames en heren, jongens en 
meisjes, gooi jullie sommetjes weg en laat die rapporten voort-
aan achterwege.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Planbureau: houwen zo

Ruim 18 procent van het totale ver-
keer op Schiphol, in totaal 38.000 
vluchten op jaarbasis, moet sneller 
verdwijnen dan 2002 omdat het 
niet voldoet aan de nieuwste ge-
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Minder lawaaivluchten Schiphol 
13 april 1995

et voldoet aan de nieuwste ge-

luidseisen. Daarvan heeft ruim tien 
procent betrekking op vrachtvluch-
ten. De luchthaven heeft om dit te 
bereiken in samenwerking met de 
Rijksluchtvaartdienst een nieuw 

ontmoedigingsbeleid ingezet.
De gedupeerde vrachtmaatschap-
pijen zijn onder meer Aff retair, 
TMA en een aantal Gos-maatschap-
pijen. De maatregelen hebben be-
trekking op de B707F, DC8F, Tu154 
en Il76. El Al ontspringt de dans met 
zijn verouderde B747 freighters. In-
ternationale regelgeving maakt het 
immers onmogelijk widebody’s, een 
zeer klein percentage van het H2-
vliegverkeer op de luchthaven, te 
betrekken in de maatregelen.
General manager airside van de 
luchthaven J. Krul sluit niet uit dat 
door het nieuwe beleid vrachtver-
keer zal uitwijken naar andere 
luchthavens, mogelijk naar die van 
Maastricht.

EEEEKK

Vlaggetjes met ons 
logo staan tijdens de 
Wereldhavendagen 
2015 op de tompoucen 
van de Hema.

doordat de bemanning van het 
schip alleen Chinees spreekt. Vol-
gens de kustwacht heeft de kapitein 
alleen weten te vertellen dat een be-
manningslid amok maakte en de 
aanvallen zou hebben geïnitieerd.
Het schip, een onder Libische vlag 
varende bulkcarrier die geregis-
treerd is in China, was onderweg 
van Port Walcott in Australië naar 
Majishan in China. Het schip ver-
voerde ijzererts.
De Filipijnse autoriteiten voeren 
een onderzoek uit naar het incident. 
Daarna kan het schip doorvaren 
naar zijn bestemming in China. De 
elektricien niet. Die zal in het zie-
kenhuis van Zamboanga achterblij-
ven om zijn verwondingen te laten 
herstellen. Het lijkt erop dat hij niet 
langer in levensbedreigende toe-
stand verkeert.  

TOBIAS PIEFFERS

Op een Chinese bulkcarrier heeft 
een bemanningslid twee collega’s 
vermoord met een bijl. Een derde 
raakte ernstig gewond. 
 
Voor de Filipijnse kustwacht moet 
het een vreemd tafereel zijn ge-
weest. Op zondag 12 april kreeg het 
kustwachtstation in de Filipijnse 
stad Zamboanga een oproep binnen 
van de kapitein van een bulkcarrier. 
Er was ruzie ontstaan aan boord 
tussen enkele bemanningsleden en 
er was dringend medische hulp no-
dig. 
In de haven aangekomen trof de 
kustwacht twee dode bemannings-
leden aan. Het gaat om een 28-jarige 
werktuigkundige en de 35-jarige 
chefkok. Beiden kwamen om het le-

ven door steekwonden die naar ver-
luidt zijn veroorzaakt met een bijl. 
Een derde opvarende, de 49-jarige 
elektricien, is ernstig gewond afge-
voerd naar het ziekenhuis. Op foto’s 
in het bezit van de regionale krant 
Mindanao Examiner is te zien hoe 
het hoofd en lichaam van de elektri-
cien zijn gewikkeld in verband, dat 
rood gekleurd is van bloed. Volgens 
luitenant Jimmy Berbo, hoofd van 
de Zamboanga-kustwacht, stond de 
bijl nog in het hoofd van de elektri-
cien toen het schip aankwam in de 
haven. 
De identiteit van de dader is bekend 
en media berichten dat deze per-
soon zich nog ergens schuilhoudt in 
het schip. Wat het bemanningslid 
heeft bewogen om zijn collega’s met 
een bijl te lijf te gaan, is niet bekend. 
Het onderzoek wordt bemoeilijkt 

2 maa de

Niet op kantoor? 
Lees NT online.

GEWELD  Opvarende gaat collega’s te lijf met bijl 

Chinese slachting
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