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LOGISTIEK  Transacties opnieuw lastige zaak door besluit Trump uit atoomakkoord te stappen

Logistiek richting Iran 
dreigt weer op te drogen 

depot in Gent. ‘Een zending voor 
Marokko, Tunesië of Turkije gaat er 
vaak door zonder controle. Maar 
een zending naar Iran wordt heel 
vaak bekeken door de Belgische 
douane voordat ze het vrijgeven.’

Vooruitbetaling
Bij zo’n controle bekijkt de douane 
onder meer of er geen onderdelen 
in de vracht zitten die op de zwarte 
lijst staan. Van Ongeval: ‘Pas wan-
neer de zending is vrijgegeven gaan 
wij over tot de organisatie van het 
transport.’ Zodra het transport aan-
komt in Iran, worden de goederen 
opnieuw gecontroleerd door de 
Iraanse autoriteiten, waarna ze 
worden vrijgegeven aan de koper.
Advocaat Sebastiaan Bennink van 
advocatenkantoor Wladimiroff  ad-

viseert bedrijven die terugkeren op 
de Iraanse handelsmarkt. Hij beves-
tigt dat het gebrek aan betalingsmo-
gelijkheden opnieuw de grootste 
drempel wordt voor handel met 
Iran. ‘Ik kan me niet voorstellen dat 
er één bank gaat zijn die nog trans-
acties fi nanciert, gezien de belan-
gen die de fi nanciële sector heeft in 
de VS. Daarom moet je als verlader 
bepalingen in de overeenkomsten 
opnemen die je hiervoor bescher-
men. Veel bedrijven hebben geluk-
kig altijd vooruitbetaling gevraagd 
voor het leveren van goederen.’
Ook de rederijen Maersk en MSC 
lieten deze week weten geen goede-
ren meer te accepteren die straks 
weer onder het heringevoerde han-
delsverbod vallen, zoals kolen, alu-
minium en staal.

BART PALS

Hoewel Nederlandse bedrijven 
slechts beperkt met Iran handel 
drijven, ondervindt de transport-
sector toch de gevolgen van het 
Amerikaanse besluit het atoom-
akkoord op te zeggen. Marktpar-
tijen vrezen dat banken alle trans-
acties met het land onmogelijk 
maken. Daardoor dreigen de goe-
derenstromen weer op te drogen.

Transuniverse uit België organi-
seerde vorig jaar duizend zendingen 
verspreid over driehonderd vracht-
wagens naar Iran. Dit jaar staat de 
teller al op 115 vrachtwagens, vooral 
in opdracht van de food- en chemi-
sche sector. De laatste jaren waren 
de geldinstellingen iets soepeler ge-

worden, legt operations manager 
Kevin van Ongeval van Transuni-
verse uit. ‘Banken lieten stap voor 
stap transacties toe. Ze gaven docu-
mentaire kredieten uit naar Iran. 
Daardoor was de markt aan het 
opengaan. Maar nu gaan de banken 
opnieuw bang worden’, vreest hij.
Als logistiek dienstverlener voert 
Transuniverse het transport uit na-
mens de verladers. Van Ongeval: 
‘Hoe zij aan geld komen van hun 
klanten uit Iran, weten wij niet. We 
zien wel dat er vaak gebruik wordt 
gemaakt van een letter of credit.’
De douane is overigens niet veel an-
ders dan bij transport naar andere 
landen in het Midden-Oosten, ver-
telt hij. Wel is de frequentie van de 
controles hoger. Transuniverse de-
douaneert goederen eerst op het 

De markt was aan het opengaan, maar nu wordt het weer rustiger in de haven van Bandar Abbas in Iran. Foto: Shahid Rajaee Port

VCK Logistics verricht vanuit het 
nieuwe distributiecentrum in 
Duisburg de Europese logistiek 
voor het telecombedrijf Ericsson.
Dat heeft de Zweedse multina-
tional bevestigd. VCK opende 
onlangs het nieuwe magazijn 
van 35.000 vierkante meter in 
de Duitse industriestad voor 
klanten in de telecommunicatie. 
Ericsson heeft nu aangegeven 
in het gebouw de centrale hub 
voor Europa te hebben geopend.
Vanuit dit dc worden de beheer-
ders van mobiele netwerken 
beleverd. Het gaat daarbij onder 
meer om onderdelen voor het 
nieuwe 5G-netwerk.

Distributie Ericsson 
naar VCK Logistics
LOGISTIEK

bedrijven hebben 
twaalf volledig 
elektrische trucks 
ontvangen van 
Mercedes-Benz. Zij 

gaan de voertuigen twee jaar 
testen. De 7,5 tonner (de Fuso 
eCanter) is speciaal ontworpen 
voor stedelijke distributie en 
moet AH, Cornelissen Groep, 
Bidfood, PostNL en Technische 
Unie helpen hun wagenpark te 
verduurzamen. De lichte truck 
kent geen uitstoot van CO2, NOx 
en fi jnstof en is geluidsarm. 

5
Test e-trucks schone 
stadsdistributie

Minister Cora van Nieuwenhui-
zen (Infrastructuur) wil verder 
onderzoek nu er over de uitwer-
king van de local rule voor extra 
vrachtvluchten op Schiphol 
interpretatieverschillen zijn ont-
staan. Dat zei de minister deze 
week tijdens het luchtvaart-
debat in de Tweede Kamer. De 
bevindingen daarvan zullen nog 
voor de zomer met de kamer 
worden gedeeld. Evofenedex 
zegt ‘verbaasd’ te zijn over dit 
onderzoek. ‘De local rule is im-
mers uitvoerig besproken door 
alle airlines en goedgekeurd.’

Interpretatieverschil 
vertraagt local rule
KAMERDEBAT
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BART KUIPERS, HAVENECONOOM
Erasmus Universiteit Rotterdam

Afgelopen week bezocht ik een groot wetenschappelijk congres 
georganiseerd door de Universiteit Antwerpen. Om de dialoog 
tussen wetenschap en bedrijfsleven te stimuleren was één 
sessie gewijd aan het bespreken van serieuze bottlenecks in de 
haven. Rondom een aantal tafels konden wetenschappers en 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven sparren. Ik koos voor 
de problematiek van vertragingen van de binnenvaartafhande-
ling in de haven van Antwerpen.

Mijn tafel had als titel ‘Het minimale callsize niveau’ en een 
manager van een Vlaamse inland-terminal was gespreksleider. 
Een groepje bekende containeronderzoekers uit Antwerpen en 
Rotterdam stond om de tafel en een paar van die echte super-
slimme promovendi uit een ver land deden actief mee met de 
discussie. Natuurlijk kwamen ook in Antwerpen de bekende 
horrorverhalen naar voren over de ernst van de wachttijden en 
natuurlijk werd ook in Antwerpen gewezen op de toegenomen 
callsize en onbetrouwbare aanlooptijden van diepzeecontainer-
schepen als oorzaak. Ik was echter benieuwd of in Antwerpen 
nu geheel andere zaken ter tafel kwamen dan in Rotterdam. 
Het antwoord is nee. 

Op minder dan honderd kilometer van elkaar wordt door twee 
havengemeenschappen verwoed nagedacht over oplossingen 
voor de congestie die beide havens zwaar raakt. Het wiel lijkt in 
twee havens te worden uitgevonden. 
Een aantal bekende thema’s werd besproken, zoals de noodza-
kelijke verruiming van demurrage- en detentionregels, de extra 
kosten die het bundelen van containers op inlandterminals met 
zich meebrengt en het nut van een minimale callsize. Net zoals 
in Rotterdam zijn het vaak juist de kleine volumes die er snel 
even tussen gepland worden en moeten schepen met meer dan 
100 containers vaak juist langer wachten. Er werd zelfs gesteld 
dat sprake is van een trade-off : kleinere schepen zijn goed om 
de congestie op te lossen maar kennen schaalnadelen en daar-
mee hogere kosten. 

Aan tafel bestond overeenstemming over een aantal issues. 
Ten eerste: meer dedicated binnenvaartkranen op diepzeeter-
minals zijn een belangrijke oplossing. Ten tweede: het belang 
van real-time online informatie over de stand van zaken op de 
terminals. In Antwerpen is sprake van een binnenvaartplan-
ningssysteem voor het online aanmelden en afstemmen van 
binnenvaart- en terminaloperatoren maar enkele aanwezigen 
waren kritisch over dit systeem en zagen het zeker niet als 
panacee. Een veel sterkere integratie tussen binnenvaart- en 
terminalplanning zou helpen: het combineren en integreren 
van systemen. NextLogic richt zich in Rotterdam op deze optie, 
maar wordt geleerd van de ervaringen in het binnenvaartver-
keerssysteem in Antwerpen? 

Het leuke was dat er van alles over de tafel vloog; van het 
investeren in openbare containerterminals, het belonen van 
diepzeereders die op tijd komen door korting op het haven-
geld en zelfs het samenwerken tussen de havenbedrijven van 
Rotterdam en Antwerpen. Uiteindelijk bestond consensus over 
het feit dat er geen oplossing denkbaar is die goed is voor alle 
stakeholders in het containerecosysteem. Er is een partij nodig 
die opstaat en zelf in actie komt. Wat dat betreft was deze actie 
van de Universiteit Antwerpen een juist initiatief. De ‘out-of-
the-box’ opmerkingen van briljante, jonge en enthousiaste 
onderzoekers spraken de sector dermate aan dat ze ter plekke 
werden uitgenodigd om voortaan te participeren in het contai-
nersectoroverleg. Gaat Antwerpen hier dan het verschil maken 
met Rotterdam?

Twee havens

‘We zien veel kansen op de 
Engelse droge bulkmarkt’

INTERVIEW  RICO DAANDELS, CEO VAN DEN BOSCH TRANSPORTEN

BART PALS

Van den Bosch Transporten 
neemt per 1 juli 2018 Broekema 
Bulk uit Nederweert over. CEO 
Rico Daandels van Van den Bosch 
Transporten zet hiermee in op 
verdere groei van droge bulkacti-
viteiten op de Europese markt, 
met name in het Verenigd Ko-
ninkrijk. Inmiddels telt de droge 
bulkdivisie van Van den Bosch 
meer dan duizend silo-opleggers 
en silocontainers.

Op welke wijze draagt de overname 
van Broekema bij aan jullie positie 
in het VK? 
Broekema heeft zich de afgelopen 
tien jaar sterk ontwikkeld op de En-
gelse markt: daar zien wij als bulk-
vervoerder veel potentie in. Met de 
overname willen we onze positie als 
top-10-bulktransporteur in Europa 
verder versterken. We kunnen nu 
daar ons netwerk verder uitbreiden 
en verdichten, vooral op het gebied 
van droge bulkgoederen. Ook spe-
len we in op de dreigende capaci-
teitstekorten die wij zien in de 
markt.

Hoe speel je daar op in als logistiek 
dienstverlener?
Er is een toenemende vraag naar 
granulaten voor de productie van 
grondstoff en voor luxeproducten. 
Wij willen meebewegen met de 
groei en in kunnen blijven spelen op 
de toenemende vraag van onze op-
drachtgevers. Dat hebben we de af-
gelopen jaren ook gedaan via inves-
teringen in onze vloot en het 
segment van de 40-voets drukcon-
tainers in het bijzonder.

Wat is het grootste voordeel van 
een toenemende schaalvergroting 
bij bulktransport?
Naast de fysieke investeringen gaat 
het ook om investeringen in het di-
gitale netwerk. Opdrachtgevers zijn 
steeds vaker op zoek naar supply 
chain visibility, connectivity en ana-
lytics. Daar heb je een bepaalde 
schaalgrootte voor nodig en daar 
draagt deze uitbreiding aan bij. 

Hoe zorgt Van den Bosch voor een 
betere ‘supply chain visibility’?

Het is tegenwoordig heel normaal 
dat een webshop zijn klanten via 
sms continu op de hoogte houdt 
waar een besteld pakket zich be-
vindt en wanneer het aan de deur 
wordt afgeleverd. In de bulkmarkt 
is dat nog niet de standaard, hoewel 
dit relatief eenvoudig te realiseren 
is. De afgelopen jaren hebben wij 
hier dan ook veel aandacht aan be-
steed. Connectivity is van cruciaal 
belang. Uiteindelijk zul je de syste-
men van alle partijen in de keten op 
elkaar moeten laten aansluiten om 
de opdrachtgever het gewenste in-
zicht te kunnen verschaff en. 

Kunt u daar een concreet voorbeeld 
van noemen?
De kwaliteit van bederfelijke goede-
ren is tijdens een transport te vol-
gen via sensoren. Zo kun je bijvoor-
beeld de temperatuur monitoren 
om de kwaliteit van de grondstoff en 
te bewaken en daar indien nodig de 
planning op aan te passen.

Maakt u zich door deze uitbreiding 
naar Engeland nog extra zorgen 
over de Brexit?
Wij volgen de onderhandelingen op 
de voet. Ik ben blij dat onze belan-
gen goed vertegenwoordigd worden 
door TLN. We zullen moeten af-
wachten wat er uit de onderhande-
lingen gaat komen. Maar het VK is 
per saldo een importerend land, dus 
goederenstromen naar het Ver-
enigd Koninkrijk zullen altijd blij-
ven bestaan.

Hoeveel is Van den Bosch gegroeid 
door deze overname?
Onze organisatie bestaat uit ruim 
500 mensen. We hebben tien vesti-
gingen, in Europa, Afrika en het 
Midden-Oosten. Na de overname 
van Broekema komen we uit op een 
jaaromzet van 170 miljoen euro. 
Broekema heeft een team van 11 
mensen. Die zijn van cruciaal be-
lang, want daar zit de kennis van het 
netwerk. Zij verhuizen mee en ko-
men te werken op ons hoofdkan-
toor.

Wat zijn de marktontwikkelingen 
als het gaat om bulktransport?
Als gevolg van de congestie en de 
brandstofprijsontwikkeling zien we 
dat de modal shift van de weg naar 
water en het spoor weer sterk toe-
neemt. Ook de krapte in de Europe-
se arbeidsmarkt draagt daar aan bij.

Waardoor wordt bepaald of je voor 
water/spoor kiest in plaats van de 
weg?
Het netwerk is daarbij doorslagge-
vend. Het ‘modal shiften’ van goe-
derenstromen zorgt voor minder 
lege ‘weg-kilometers’. Daarnaast 
zetten we zoveel mogelijk lichtge-
wicht equipment in. Het doel is om 
een zo hoog mogelijke payload te re-
aliseren, want dat leidt tot minder 
transportbewegingen. Dat is ook 
beter voor het milieu.

Hoe is die verdeling nu bij Van den 
Bosch?
Van onze totale omzet wordt 75% 
gerealiseerd door intermodaal ver-
keer en 25% via wegtransport. 

Ik zag dat Van den Bosch een sa-
menwerking heeft met Unicef. Wat 
houdt die in?
Unicef komt wereldwijd op voor de 
rechten van het kind. Een van de be-
langrijkste speerpunten is het aan-
pakken van ondervoeding. Sinds 
2011 zijn wij partner. We geven fi -
nanciële ondersteuning aan twee 
projecten waar we binding mee heb-
ben. Het gaat concreet om een pro-
ject in Ghana, waar we zelf een ves-
tiging hebben, en een project tegen 
ondervoeding in Benin, dat we als 
grote vervoerder van levensmidde-
len graag ondersteunen.

Iedere week in Nieuwsblad Transport, altijd online via 
nieuwsbladtransport.nl/verdieping

Donderdag 31 mei

Ferry, ro/ro & 
shortsea
Adverteren? Bel: 010 280 10 25
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POLL Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 174 mensen op de stelling van 9 mei

IN 2020 IS HET NORMAAL OM EEN ELEKTRISCHE VRACHTAUTO IN TE ZETTEN

NIEUWE POLL  Transporteurs lijden onder krapte op de arbeidsmarkt 

36%

22%

42%

Ja, het kan opeens erg snel gaan 

Nee, het wordt waterstof 

Nee, ook de komende jaren is diesel de beste brandstof 

Reageer ook! nieuwsbladtransport.nl/poll

GASTCOMMENTAAR
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LUCHTVRACHT  London Heathrow Airport verwijst mainport naar vierde plek in Europese markt

Schiphol tuimelt uit top-3  

vier maanden van dit jaar in een af-
name van het aantal vrachtdiensten 
van 8,9% naar 5363 vluchten. Daar-
bij komt ook nog eens dat er voor 
het komende najaar nog geen garan-
ties zijn gegeven dat de vrachtsec-
tor op Schiphol over voldoende 

slots kan beschikken. Een local rule, 
waarbij een kwart van de onbenutte 
slots op Schiphol toevalt aan de 
luchtvrachtsector, is na vijf maan-
den van evaluatie en toetsing aan 
EU-regels nog steeds niet goedge-

keurd door minister Cora van Nieu-
wenhuizen (Infrastructuur). Dit 
ondanks eerdere toezeggingen van-
uit Den Haag zo’n regeling zo snel 
mogelijk om te zetten in een werk-
baar alternatief voor de vrachtsec-
tor.

Stekker eruit
Bronnen rond dit overleg hebben 
begin deze maand tegenover deze 
krant gemeld dat de slotcoördina-
tor op Schiphol, die over de toewij-
zing van de slots gaat, eind april de 
stekker uit de local rule heeft ge-
trokken om juridische redenen. 
Ook zou de regeling onuitvoerbaar 
zijn. Een andere partij sprak van 
‘onwil’ om het uit te voeren. Een 
woordvoerder van het ministerie  
liet weten dat een besluit nog niet is 
genomen. Zij kon niet aangeven 
waarom het zo lang duurt.

JOHN VERSLEIJEN

Opnieuw slecht nieuws voor de 
status van Schiphol als toonaan-
gevende vrachtdraaischijf in Eu-
ropa. Na jaren onbedreigd de 
prestigieuze derde plek te hebben 
ingenomen binnen de EU, achter 
Frankfurt en Parijs Charles de 
Gaulle, heeft London Heathrow 
de Nederlandse luchthaven in 
april van het vracht-erepodium 
gestoten.

Dit volgt op de eerdere stop in het 
najaar van 2017 voor vrachtvluchten 
en  het recent opheffen van de zelf-
standige vrachtafdeling van de 
luchthaven in april. 
Uit de deze week gepubliceerde ver-
voerscijfers over de maand april 
blijkt dat de luchthaven 6,3% aan 
vrachtvolume heeft verloren verge-
leken met dezelfde maand in 2017. 
In totaal werd er vorige maand 
137.149 ton overgeslagen op de 
luchthaven. 
Het vrachtvolume van het Britse 
London Heathrow Airport, al meer 
dan een decennium veroordeeld tot 
plek vier in de Europese lucht-
vrachtsector, zag in april geen krimp 
en wist zelfs met 2,3% te groeien 
naar 141.215 ton. Daarmee is Schip-
hol zijn derde plek in Europa kwijt. 
Ook de vergelijking van de ver-
voerscijfers van de twee luchtha-
vens over de eerste vier maanden 
van dit jaar levert een degradatie 
van Schiphol op uit de top-3. De 
Britse luchthaven handelde tussen 
januari en april van dit jaar bijna 
558.000 ton af, een stijging vergele-
ken met 2017 van 3,8%. Schiphol zag 
het vrachtvolume in dezelfde perio-
de met maar liefst 3,2% afnemen 
naar 548.689 ton. Daarmee hebben 
de Britten al een gat geslagen van 
10.000 ton met de Nederlandse 
concurrent. Dat komt overeen met 
honderd volgeladen B747-vracht-
jumbo’s. 

Over de laatste twaalf maanden 
(mei 2017 tot en met april 2018) 
ontvingen de vrachtafhandelaars op 
London Heathrow bijna 9% meer 
vracht. Dat komt overeen met een 
volume van 1,7 miljoen ton. Aan die 
jaartonnage komt Schiphol niet, ge-

let op de aanzienlijke reductie van 
het aantal vrachtvluchten. Zo liep 
over de maand april het aantal 
vrachtvluchten op de Nederlandse 
luchthaven terug met 13,6% naar 
1289. Dat resulteerde over de eerste 

Het verlies aan vrachtvluchten lag de eerste vier maanden van dit jaar op 8,9%. Foto: NT Archief

Schiphol zag over april het aantal  
vrachtvluchten kelderen met 13,6%.

ling. Het betaalde voor het vracht-
vliegtuig omgerekend een bedrag 
van 23 miljoen dollar. Analisten ver-
wachten dat deze vrachtjumbo 
straks voor ACE in België zal gaan 
vliegen.
Een Belgische AOC biedt CAL Car-
go Airlines via de dochteronderne-
ming groeikansen binnen de EU en 
daarbuiten. Als Israëlische vracht-
maatschappij beschikt het slechts 
over een beperkt aantal landings-
rechten. Als Belgische maatschappij 
wordt ACE gezien als een Europese 
carrier en kan het gebruikmaken 
van de ‘open skies’-overeenkomst 
tussen de VS en de EU. Uit de aan-
vraag van ACE blijkt dat de maat-
schappij allereerst voor derden 
chartervluchten en lijndiensten wil 
uitvoeren. JV

grootaandeelhouder Lauritzen 
Foundation, dat 42% van de uit-
staande DFDS-aandelen bezit, voor 
400 miljoen Deense kronen nieuwe 
aandelen.
Het opgehaalde geld moet de ‘finan-
ciële flexibiliteit’ van DFDS garan-
deren na de recente acquisitie van 
het Turkse U.N. Ro-Ro. Die overna-
me kostte de Deense rederij een be-
drag van 950 miljoen euro. DFDS 
wil via de koop expanderen in de 
‘snel groeiende markt’ van ro/ro- 
vervoer tussen Turkije en Europa. 
U.N. Ro-Ro bezit twaalf vrachtsche-
pen en diverse terminals. De Turkse 
reder doet in Europa onder meer de 
havens van Toulon, Bari en Triest 
aan. De overname is in afwachting 
van goedkeuring door de Turkse 
mededingingsautoriteit. 

De Israëlische luchtvaartmaat-
schappij CAL Cargo Airlines wil 
onder de naam ACE Air Cargo 
Europe een Belgische vracht-
maatschappij opzetten.

Daarvoor hebben de Israëliërs een 
vliegvergunning (AOC) aange-
vraagd bij de Belgische luchtvaart-
autoriteiten. Het is de bedoeling dat 
ACE straks vanuit het Waalse Luik, 
de Europese vrachtbasis van CAL, 
trans-Atlantische vrachtvluchten 
zal uitvoeren op de VS. Aanvragen 
zijn al ingediend bij de Amerikaanse 
autoriteiten voor diensten op New 
York en Atlanta vanaf Luik.
CAL heeft eind vorig jaar een oude 
B747-400ERF van het failliete Chi-
nese Jade Cargo op de kop weten te 
tikken op een Chinese online vei-

TOBIAS PIEFFERS

DFDS heeft binnen een dag 1 mil-
jard Deense kronen, omgerekend 
134 miljoen euro, opgehaald in 
het kader van de acquisitie van de 
Turkse veerdienst U.N. Ro-Ro. 

De rederij en zestig aandeelhouders 
hadden afgesproken dat maximaal 
drie miljoen nieuwe aandelen 
mochten worden uitgegeven met 
een totale waarde van 1 miljard 
Deense kronen. Nog geen 24 uur la-
ter waren er al voldoende inschrij-
vingen binnen voor de emissie. 
DFDS wijst er in een bericht op dat 
de vraag groter was dan het aanbod 
en dat de aandelen aan verschillen-
de Deense en internationale beleg-
gers zijn verkocht. Daarnaast kocht 

LUCHTVRACHT ACQUISITIE RO/RO-VERVOERDER

CAL wil vrachtcarrier 
in België opzetten

Deens DFDS haalt in 
een dag 134 miljoen op

Hamburg zet in op 
zware lading

Belgische binnenwegen 
slibben verder dicht

Kabinet blij met grotere 
rol Elbers bij AF-KLM

‘Rederijen luisteren 
niet naar klachten’

DRIJVENDE BOK
De haven van Hamburg heeft 
sinds kort permanent de 
beschikking over een drijvende 
bok met een hijsvermogen van 
zeshonderd ton. Daarmee hoopt 
de haven zijn positie op de 
markt voor zware ladingen te 
versterken. Het gaat om de 
‘Enak’, die tot voor kort in 
Bremerhaven was gestationeerd 
en nu is gekocht door Lührs 
Schifffahrt. Tot dusver was de 
maximale kraancapaciteit in de 
haven van Hamburg vierhon-
derd ton.

CONGESTIE
De filedruk in België neemt 
almaar toe. Niet alleen het 
snelwegverkeer krijgt steeds 
meer te maken met opstoppin-
gen, ook op het onderliggende 
net staan auto’s vaker vast. Dat 
blijkt uit cijfers van Be-Mobile, 
dat zich baseert op snelheids-
metingen van 750.000 voertui-
gen. Antwerpen is nog altijd de 
absolute filetopper, zowel op 
rijkswegen als op het onderlig-
gende net.

LUCHTVAART
Minister Hoekstra van Financiën 
is blij met de grotere rol die 
KLM-topman Pieter Elbers gaat 
spelen in het hoofdbestuur van 
AF-KLM. De bewindsman maakt 
daaruit op dat het bedrijf niet 
van plan is onder druk van het 
Franse personeel het roer 
radicaal om te gooien. Elbers 
vormt nu samen met AF-top-
man Franck Terner en tijdelijke 
bestuursvoorzitter Frédéric 
Gagey de dagelijkse leiding.

CONTAINERVAART
De betrouwbaarheid van de 
containervaart holt achteruit. 
Eén op de drie schepen is te laat. 
Maar klagen daarover heeft 
geen zin. ‘Het helpt niet’, zegt 
hoofd van de zeevrachtafdeling 

van Kuehne + Nagel Otto 
Schacht. ‘We zouden kunnen 
klagen, maar dat heeft geen zin. 
De rederijen zeggen dat ze niet 
genoeg schepen hebben op die 
dienst of dat de schepen zich 
aan het herlokaliseren zijn.’
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men tegenwoordig vaak na twee 
jaar al afscheid van tijdelijke krach-
ten. Door de termijn weer terug te 
draaien naar drie jaar wil het kabi-
net voorkomen dat fl exwerkers on-
nodig snel hun baan verliezen. 

7 Ook wordt het mogelijk om de 
pauze tussen een keten 

tijdelijke contracten per cao te 
verkorten van zes naar drie 
maanden als er sprake is van 
terugkerend tijdelijk werk dat 
maximaal negen maanden per jaar 
kan worden gedaan.
De nieuwe bepaling is breder dan de 
bestaande uitzondering voor sei-
zoenswerk. Daarbij gaat het alleen 
om functies die als gevolg van ‘kli-
matologische of natuurlijke om-
standigheden’ ten hoogste negen 

maanden per jaar kunnen worden 
verricht. Straks is aan de cao-partij-
en om te bepalen voor welke func-
ties afwijking van de hoofdregel 
noodzakelijk is en hieraan zo nodig 
voorwaarden te verbinden. 

Er komen twee 
ww-premies: 
voor vast en fl ex. 

WETSVOORSTEL  De beoogde nieuwe ‘Flexwet’ in elf punten

BART PALS

1 Ontslag wordt ook mogelijk als 
er sprake is van een optelsom 

van omstandigheden; de zoge-
noemde cumulatiegrond. 
Op dit moment moet een werkge-
ver aan één van de acht vastgestelde 
ontslaggronden volledig voldoen. 
Afhankelijk van de keuze, kan een 
contract óf via het UWV óf via de 
rechter ontbonden worden. Werk-
gevers moeten daarbij hun dossier 
heel goed op orde hebben, wat re-
gelmatig tot problemen leidt. Deze 
nieuwe negende grond geeft de 
werkgever de mogelijkheid naar de 
rechter te stappen voor ontbinding 
op basis van meerdere ontslaggron-
den. Dat is vooral handig wanneer 
één ontslaggrond niet helemaal be-
wezen kan worden, maar er sprake 
is van de spreekwoordelijke emmer 
met druppels. Wel is het zo dat de 
werknemer in dat geval een halve 
transitievergoeding extra kan krij-
gen, boven op de reguliere transitie-
vergoeding.

2 Werknemers krijgen vanaf de 
eerste dag recht op een 

transitievergoeding (ontslagver-
goeding), ook tijdens de proeftijd.
Nu is het nog zo dat werknemers 
pas na een arbeidsduur van twee 
jaar recht hebben op een transitie-
vergoeding bij ontslag. In de prak-
tijk komt het er dus op neer dat al-
leen mensen met een vast contract 
recht hebben op transitievergoe-
ding. Met dit voorstel krijgen ook 
tijdelijke werknemers een transitie-
vergoeding wanneer een contract 
niet wordt verlengd. 

3 De opbouw van de transitiever-
goeding wordt verlaagd bij 

lange dienstverbanden.
De transitievergoeding bedraagt in 
de huidige situatie over de eerste 
tien jaar van de arbeidsovereen-
komst een zesde maandsalaris voor 
elk half jaar dat de arbeidsovereen-
komst heeft geduurd. Voor elk half 
jaar dat de arbeidsovereenkomst 
langer heeft geduurd dan tien jaar, 
bedraagt de transitievergoeding een 
kwart maandsalaris. Deze hogere 
opbouw na tien jaar wordt afge-
schaft.

4 Er komt een regeling voor 
kleine werkgevers om de 

transitievergoeding te compense-
ren als ze hun bedrijf moeten 
beëindigen wegens pensionering 
of ziekte. 
Volgens het kabinet kan van een 
kleine werkgever niet worden ver-
wacht dat hij genoeg geld heeft voor 
het in één keer betalen van de tran-
sitievergoeding voor al zijn werkne-
mers bij bedrijfsbeëindiging wegens 

pensionering of ziekte. Dat zijn im-
mers onvermijdelijkheden, die bui-
ten het normale ondernemersrisico 
en buiten de vrije wil van de werk-
gever liggen. Daarom komt er daar-
voor een compensatieregeling, die 
nog verder moet worden uitge-
werkt. 

5 Verlenging van de maximale 
proeftijd voor vaste contracten 

van twee naar vijf maanden.
Het kabinet wil dat werkgevers hun 
mensen direct een vast contract 
aanbieden. Maar omdat dit voor 
veel werkgevers een te grote stap is, 
zeker als ze een werknemer niet 
kennen, mag in dat geval een lange-
re proeftijd van vijf maanden wor-
den aangeboden in plaats van twee. 
Dit geldt echter alleen als het gaat 
om het eerste contract van een 
werknemer, dus niet als hij eerst al 
een tijdelijk contract heeft gehad. 
Als er direct een tijdelijk contract 
voor twee jaar of langer wordt aan-
geboden, mag de proeftijd voortaan 
drie maanden bedragen. 

6 De opeenvolging van tijdelijke 
contracten (de ketenbepaling) 

wordt verruimd. Nu is het moge-
lijk om aansluitend drie contracten 
in twee jaar aan te gaan. Dat wordt 
drie jaar.
De verkorting van de ketenbepaling 
van drie naar twee jaar in de Wet 
werk en zekerheid heeft er niet toe 
geleid dat tijdelijke krachten eerder 
doorstromen naar een vast con-
tract. Integendeel, werkgevers ne-

8 Daarnaast komt er een 
uitzondering op de ketenrege-

ling voor invalkrachten in het 
primair onderwijs die invallen 
wegens ziekte.
Deze bepaling moet ervoor zorgen 
dat invalkrachten die wegens ziekte 
van een leerkracht op tijdelijke ba-
sis als vervanger fungeren, dit kun-
nen doen zonder dat na een aantal 
invalbeurten (waarbij telkens een 
tijdelijke arbeidsovereenkomst ge-
sloten wordt) van rechtswege een 
arbeidsovereenkomst voor onbe-
paalde tijd ontstaat. 

9 Werknemers die op payrollba-
sis werken, krijgen dezelfde 

arbeidsvoorwaarden als de 
werknemers die in dienst zijn bij 
de opdrachtgever, met uitzonde-
ring van pensioen waar een eigen 
regeling voor geldt. 
Hoewel payrollers vaak wel recht 
hebben op een groot deel van de ar-
beidsvoorwaarden zoals afgespro-
ken in een sector-cao, vallen ze daar 
niet onder. Er zijn daardoor vaak 
verschillen op het gebied van (vas-
te) eenmalige uitkeringen, zoals 
een dertiende maand, pensioen, bo-
venwettelijke vakantiedagen, bo-
venwettelijke aanvullingen bij ziek-
te, arbeidsongeschiktheid, werk-
loosheid en scholing. Hierdoor ont-
staat er in de praktijk oneerlijke 
concurrentie op basis van arbeids-
voorwaarden ten opzichte van an-
dere werkgevers in de sector die 
niet aan payrolling doen. Volgens de 
Wab moeten payrollbedrijven 

straks hun werknemers dezelfde ar-
beidsvoorwaarden bieden als wan-
neer die rechtstreeks in dienst zou-
den zijn bij de opdrachtgever. 
Bijzondere bepalingen die gelden 
voor een uitzendovereenkomst, 
mogen niet meer gehanteerd wor-
den voor payrolling. 

10 Er worden maatregelen 
genomen om verplichte per-

manente beschikbaarheid van 
oproepkrachten te voorkomen. Zo 
moet een werknemer minstens 4 
dagen van tevoren worden 
opgeroepen door de werkgever. 
Ook houden oproepkrachten recht 
op loon als het werk wordt afge-
zegd. De termijn van 4 dagen kan 
bij cao worden verkort tot 1 dag.
Deze maatregel geldt alleen voor ar-
beidsovereenkomsten met uitge-
stelde prestatieplicht. Het geldt dus 
niet voor overeenkomsten waarin 
een werknemer geen gehoor hoeft 
te geven aan een oproep. 

11 De ww-premie wordt voor 
werkgevers voordeliger als ze 

een werknemer een vaste baan 
aanbieden in plaats van een 
tijdelijk contract. Nu is de hoogte 
van de ww-premie afh ankelijk van 
de sector waarin een bedrijf actief 
is.
De regering stelt voor om de secto-
rale diff erentiatie in de ww-pre-
miestelling te vervangen door diff e-
rentiatie naar aard van het contract. 
Dat houdt in dat de sectorindeling 
niet meer relevant is voor de 
ww-premiestelling en dat er voort-
aan twee ww-premies worden inge-
voerd die voor alle werkgevers gel-
den: de lage premie voor vaste 
contracten en de hoge premie voor 
fl exibele contracten. 

Kabinet, werkgevers en vakbonden steggelen al jaren over de verschillen in arbeidsrechtelijke 

positie van tijdelijke en vaste werknemers. Een nieuwe stap is het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt 

in balans (Wab) van minister Koolmees. Uiteindelijk moet daarmee bereikt worden dat werkgevers 

zo vaak mogelijk een vast contract geven. Welke wijzigingen heeft het kabinet bedacht?

Plan Wet arbeidsmarkt in balans

PLANNING

De internetconsultatie van de 
Wet arbeidsmarkt in balans is 
vorige week afgesloten. 
Werkgevers-organisaties zoals 
TLN en VNO-NCW zijn niet erg 
enthousiast over de plannen. 
De ‘plussen’ voor de werkge-
vers wegen volgens hen niet 
op tegen de ‘minnen’, zoals 
vorige week in deze krant te 
lezen was. In totaal zijn er 258 
reacties binnen gekomen. 
Minister Koolmees gaat die nu 
verwerken in het defi nitieve 
wetsvoorstel. Hij wil dat voor 
de zomer naar de Raad van 
State sturen en daarna naar de 
Tweede Kamer. De beoogde 
invoeringsdatum is 1 januari 
2020.

FLEX?

VAST?
WET!

Wab?

Wab!
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HANDEL  Uitvoervolume neemt nog steeds toe, nu al acht jaar op rij

Groei export zwakt af

toenemende uitvoer van transport-
middelen, machines en apparaten. 
De import steeg in dezelfde maand 
ook met 3%.
Dat het momenteel economisch 
hoogtij is, was vorig jaar al goed te 
merken. Zowel de export als de im-

port steeg naar recordhoogte. In 
vergelijking met 2016 kwam de tota-
le uitvoerwaarde vorig jaar 10,3% 
hoger uit. De import steeg met 
10,0%. Daarmee was 2017 het acht-
ste jaar op rij waarin er een export-

toename te noteren viel. 
In totaal steeg in deze periode de 
uitvoerwaarde van goederen met 
125 miljard euro. Vooral voedings- 
en genotmiddelen, elektronische 
producten, transportmiddelen en 
machines werden steeds populair-
der in het buitenland.

Azië sterkste stijger
Europa is nog altijd de belangrijkste 
afzetmarkt voor de Nederlandse 
handel. Ruim driekwart van de uit-
voer gaat naar Europese bestem-
mingen, waarbij vooral voertuigen 
en medicinale producten steeds va-
ker aftrek vinden. Echter, de sterk-
ste stijger in de voorbije jaren was 
Azië. Richting deze regio nam voor-
al de exportwaarde van aardoliepro-
ducten toe. Tevens steeg de uitvoer 
naar landen in Noord- en Zuid-Ame-
rika en Oceanië.

TOM VAN GURP

De stijging van de Nederlandse 
export mindert vaart. In de 
maand maart was het volume 3% 
hoger dan in dezelfde periode vo-
rig jaar. Die groei is beduidend 
minder dan in de maanden daar-
voor. Al enkele maanden neemt 
de stijging van de export af. Dat 
meldt statistiekbureau CBS.
 
Over het gehele eerste kwartaal na-
men de uitvoercijfers dan ook min-
der sterk toe dan in het kwartaal er-
voor. Tussen begin januari en eind 
maart van dit jaar voerden bedrij-
ven 4% meer uit dan in dezelfde pe-
riode een jaar eerder. Een aanzien-
lijk lager groeicijfer dan in het 
laatste kwartaal van vorig jaar, toen 
de stijging bijna tweemaal zo sterk 
was.
Nederlandse bedrijven hebben in 
het eerste kwartaal van dit jaar meer 
machines en chemische producten 
uitgevoerd. Ook de export van 
transportmiddelen groeide meer 
dan gemiddeld. De wederuitvoer 
(het exporteren van geïmporteerde 
producten) steeg iets harder dan de 
uitvoer van goederen die in Neder-
land zelf zijn gefabriceerd.
In de tweede helft van vorig jaar en 
de eerste twee maanden van dit jaar 
noteerden de rekenmeesters van 
het CBS regelmatig volumestijgin-
gen van 6, 7 of soms zelfs meer dan 
10%. Dergelijke groeicijfers lijken 
voorlopig echter van de baan te 
zijn. 
Hoewel de stijging afzwakte in 
maart, waren de  marktomstandig-
heden voor de export in die maand 
nog altijd beter dan nu. Dat we snel 
terugkeren naar volumetoenames 
van boven de 5% of zelfs dubbelcij-
ferige stijgingen, lijkt dan ook niet 
waarschijnlijk.
Toch is er geen reden voor onge-
rustheid. Als de uitvoer tijdelijk 
stagneert, betekent dit lang niet al-

tijd dat een langdurig dalende ex-
port aanstaande is, meldt het CBS. 
Zo stijgt de uitvoer bijvoorbeeld al 
45 maanden op rij en tekenen dat er 
een krimp aankomt, zijn er niet of 
nauwelijks. In mei 2014 was voor 
het laatst sprake van een afname, 

toen een daling van 0,9% werd ge-
noteerd.

Economisch hoogtij
De exportstijging in de maand 
maart was vooral te danken aan een 

Het is nog altijd economisch hoogtij, al gaat de groei niet meer met dubbelcijferige percentages. Foto: Pxhere

Tekenen dat er krimp aankomt, 
zijn er niet of nauwelijks.

als draagbare spectrometers voor 
analyse van verdachte substanties. 
Daarnaast investeert de dienst in 
persoonlijke en gezamenlijke be-
schermingsmiddelen voor het veilig 
betreden van verdachte containers, 
zoals verluchtingsunits en luchtkap-
pen met compressoren, zegt de mi-
nister. ‘Men schat immers dat onge-
veer een op de drie containers 
schadelijke gassen bevatten.’

Drones
Een deel van het budget gaat naar 
observatiemiddelen in de lucht, on-
der water en voor elektronisch toe-
zicht/tracking. Te denken valt daar-
bij aan drones en zogeheten ‘smart 
seals’. Die worden aan geselecteer-
de containers bevestigd om hun tra-
ject te volgen.  

naar 217 miljoen dollar. De inkom-
sten in de containervaart stegen 
met 10,8% naar 141 miljoen dollar 
ook sterk. De douane-activiteiten 
leverden met 276 miljoen dollar 
(+21,5%) het meest op. Het mooie 
resultaat van Expeditors werd deze 
week op de beurs van New York be-
loond met een koersstijging van 8%. 

Agility
Concurrent Agility kon de winst-
spurt van Expeditors niet bijhouden 
ondanks mooie groeicijfers. Het 
voormalige Geologistics zag de be-
drijfswinst (ebitda) over het eerste 
kwartaal met 22,6% stijgen naar 125 
miljoen dollar. De omzet van de 
grootste divisie Global Integrated 
Logistics steeg daarbij met 15,7% 
naar 917 miljoen dollar. 

KOEN MORTELMANS 

De Belgische douane investeert 
1,6 miljoen euro in de aanpak van 
de drugsproblematiek in de Ant-
werpse zeehaven.

In het kader van het zogeheten  
‘Stroomplan’ zal niet alleen de 
drugsproblematiek, maar ook de 
daaraan verbonden criminaliteit 
worden bestreden, zegt de Belgi-
sche minister van Financiën Johan 
Van Overtfeldt in een toelichting. 
‘De douane, de lokale en federale 
politie, de stad, het parket en de so-
ciale inspectie werken hiervoor sa-
men in een speciale task force.’
De douane besteedt een groot deel 
van het beschikbare geld aan ge-
avanceerde detectie-apparatuur zo-

JOHN VERSLEIJEN

Het Amerikaanse Expeditors 
blijft met het Deense DSV de 
meest winstgevende expediteur 
binnen de mondiale transport-
markt. 

Dat blijkt uit de cijfers over het eer-
ste kwartaal van de logistiek dienst-
verlener uit Seattle. 
De nettowinst van Expeditors steeg 
met 45,5% naar ruim 135 miljoen 
dollar (114 miljoen euro) bij een om-
zetstijging minus inkoopkosten van 
20,5% naar 635 miljoen dollar. De 
bruto-omzet (1,8 miljard dollar) lag 
20% hoger vergeleken met 2017.
Expeditors scoorde vooral hoog in 
de luchtvrachtmarkt, waar de om-
zet met maar liefst 26,5% toenam 

DOUANE EXPEDITIE 

Drugssmokkel haven 
Antwerpen aangepakt

Expeditors volgt DSV 
met forse winstgroei 

Toename ladingdiefstal 
in Engeland 

PostNL wil pakket 
bezorgen via buizen

Duitse binnenvaart 
werft vluchtelingen 

Eerste Zijderoutetrein 
in Antwerpen

WEGVERVOER
Ladingdiefstal neemt de laatste 
tijd weer toe in Engeland. 
Vooral op de vaak onbewaakte 
parkeerplaatsen en bij trucks die 
’s nachts buiten de poort van 
laadadressen staan, is het 
regelmatig raak. Dat meldt TVM. 
De transportverzekeraar 
adviseert chauffeurs om 
uitgerust op weg te gaan. 
Daardoor kunnen ze zonder 
tussenstops doorrijden vanaf de 
boot of de tunnel naar hun 
bestemming. Ook Tapa merkt 
dat bendes actief zijn.

KOERIER
Pakketten die aan huis worden 
bezorgd via een ondergronds 
geautomatiseerd buizensys-
teem. Dat is een toekomstbeeld 
dat binnenkort wellicht realiteit 
is. PostNL inventariseert de 
mogelijkheden om op deze 
manier online bestelde produc-
ten te laten bezorgen. Het zou 
een goede oplossing zijn voor 
het probleem van de ‘last mile’. 
Amsterdam moet dan de eerste 
proeftuin worden.

ARBEIDSMARKT
Het Bundesverband der Deut-
schen Binnenschifffahrt (BDB) 
gaat onder vluchtelingen nieuw 
personeel aanwerven voor bin-
nenschepen. Het BDB heeft zich 
aangesloten bij het project 
‘Smart St@rt’. Doel van dat pro-
ject is een ‘stabiele integratie in 
de arbeidsmarkt’ van jonge im-
migranten in een reeks secto-
ren. Smart St@rt voorziet in 
taal- en vakopleidingen en coa-
ching en training op het werk.

SPOORVERVOER
De eerste trein van de ‘Zijderou-
te’ is zaterdag aangekomen in 
de haven van Antwerpen. De 
Zijderoute maakt deel uit van 
het Chinese ‘Belt and Road 
Initiative’ (BRI). Met BRI wil 

China de Zijderoute en andere 
historische handelsroutes 
vanuit Oost-Azië naar Europa op 
een eigentijdse manier weer 
doen opleven. De treinen rijden 
exclusief naar Antwerpen, over 
een traject van 11.000 km. 
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RESULTATEN  Concern wil marktpositie verder versterken

Hellmann ziet winst na
FOLKERT NICOLAI

Hellmann voerde de winst vorig 
jaar behoorlijk op, maar topman 
Thomas Knecht is nog niet tevre-
den. Het concern moet zijn markt-
positie in de expeditie, het land-
vervoer en de contractlogistiek 
wereldwijd verder versterken.
 
Vorig jaar behaalde Hellmann 
World wide Logistcs een resultaat 
voor belastingen van 22,2 miljoen 
euro. Dat was 37% meer dan een jaar 
eerder. De omzet steeg 8,2% tot 2,5 
miljard euro. Het bedrijf onderging 
de afgelopen jaren een stevige reor-
ganisatie, waarbij de familie Hell-
mann zich gedeeltelijk uit de direc-
te leiding terugtrok.
Het concern uit Osnabrück, in Ne-
dersaksen, veranderde de organisa-
tiestructuur ingrijpend. Zo werden 
eerst in Duitsland en daarna wereld-
wijd de luchtvracht, het landvervoer 
en de contractlogistiek in afzonder-
lijke divisies ondergebracht. Verder 
verkreeg Hellmann vorig jaar de ven-
nootschappelijke status van ‘Socie-
tas Europaeae’ (SE).
In de luchtvracht verwerkte Hell-
mann als expediteur 11,6% meer 
zendingen op een totaal van 557.000 
ton aan volume. In het  landvervoer 
was er een stijging van 3,5% tot 17 
miljoen zendingen. In de contract-
logistiek werd een groei bereikt van 
8%. In de zeevracht was volgens 
topman Thomas Knecht sprake van 
een ‘volatiele’ markt, waarin Hell-
mann zich wist te handhaven.
Al steeg het bedrijfsresultaat vorig 
jaar dus met ruim een derde, vol-
gens Knecht is ‘het einde van de rit’ 
nog niet bereikt. ‘Ons doel is om 
onze wereldwijde marktpositie ver-
der te versterken in alle goederen-
groepen en om de resultaten daarin 
de komende jaren nog te verbete-
ren.’ Een brutoresultaat van ruim 
twintig miljoen euro op een omzet 
van dik tweeënhalf miljard euro is 

Thomas Knecht (inzet) kwam bij Hellmann binnen om orde op zaken te stellen. Foto’s: Hellmann

uit, wat eveneens een fl inke stijging 
is vergeleken met de 135,3 miljoen 
euro van vorig jaar. Die groei is deels 
toe te schrijven aan de overname 
van de Arabische rederij UASC, die 
over het afgelopen kwartaal voor 
het eerst volledig in de boeken van 
Hapag-Lloyd is geconsolideerd.
Rolf Habben Jansen wees er bij de 
toelichting op de kwartaalcijfers op 
dat de vrachttarieven nog steeds 
‘onder druk staan’. Daarnaast zijn 
de bunker- en truckingkosten in een 
aantal belangrijke markten geste-
gen en is de dollar vergeleken met 
de euro zwak. 
De verwachting van de Rotterdam-
mer is wel dat de markt geleidelijk 
zal verbeteren, ‘maar dat zal pas in 
de tweede helft van het jaar in de 
boeken zichtbaar worden’, voorziet 

TOBIAS PIEFFERS

De Duitse rederij Hapag-Lloyd 
wist haar bedrijfsresultaat over 
het eerste kwartaal aanzienlijk te 
verbeteren, maar schrijft onder 
de streep nog steeds verlies.  

Dat netto-verlies kwam uit op 34,4 
miljoen euro. De  Nederlandse top-
man Rolf Habben Jansen van 
Hapag-Lloyd, die recent zijn con-
tract met vier jaar verlengde, 
spreekt desondanks van een ‘solide 
start van het jaar in een uitdagende 
markt’.
Het bedrijfsresultaat (ebit) steeg 
vergeleken met vorig jaar van 7,5 
naar 53,7 miljoen euro. Exclusief af-
schrijvingen komt de operationele 
winst (ebitda) op 219,4 miljoen euro 

CONTAINERVAART

Hapag-Lloyd blijft in het rood
ondanks mooi bedrijfsresultaat 

hij in de prognose voor de rest van 
het lopende boekjaar.
De omzet van Hapag-Lloyd steeg 
over het eerste kwartaal met een 
half miljard euro naar 2,6 miljard 
euro. Die stijging lijkt fl ink, maar ge-
zien de stevige volumegroei van 1,9 
naar 2,9 miljoen teu valt die volgens 
analisten tegen. Oorzaak voor die 
tegenvaller zijn de vrachttarieven, 
die met gemiddeld 1.029 dollar per 
teu 27 dollar lager uitvielen dan in 
het eerste kwartaal  van 2017.   De 
bunkerkosten daarentegen lagen 
juist 59 dollar per ton hoger en kwa-
men op 372 dollar per ton uit. Daar-
naast werd er door de zwakkere wis-
selkoers afgelopen kwartaal op elke 
euro 16 dollarcent extra toegelegd, 
wat het resultaat verder negatief be-
invloedde. 

natuurlijk ook onvoldoende.
Zijn collega Jost Hellmann, het res-
terende familielid in het dagelijks 
bestuur, met de titel van ‘chief com-
mercial offi  cer’, meent dat het con-
cern in de laatste paar jaar weer 
goed op de rails is gezet en daardoor 
beter in staat zal zijn de ‘steeds snel-
lere ontwikkelingen in de logistieke 
wereld’ te volgen en daar zelfs zijn 
voordeel mee te doen.
De reorganisatie werd in de zomer 
van vorig jaar aan de buitenwereld 
bekendgemaakt. Het was toen al 
wel duidelijk dat twee leden van de 
familie Hellmann, onder wie Jost, 
het op strategisch gebied niet met 
elkaar eens konden worden. Er 
kwam een man van buiten, de huidi-

ge topman Thomas Knecht, om 
orde op zaken te stellen.

Concernstructuur
Hellmann was voorheen een platte 
organisatie, waarin vestigingen op 
het gebied van de zee- en luchtvrach-
texpeditie, het landvervoer en de 
contractlogistiek min of meer hun 
eigen gang konden gaan. Dat aantal 
vestigingen was intussen wereldwijd 
wel in hoog tempo uitgebreid. Het 
concern is inmiddels op alle conti-
nenten vertegenwoordigd.
De oplossing werd gezocht in een 
concernstructuur zoals veel andere 
logistieke dienstverleners die ook 
kennen. Lucht- en zeevrachtexpedi-
tie, spoor- en railvervoer en contract-

ONNO DE JONG, CONSULTANT
onno.de.jong@ecorys.com

TON & TEU

Als kind heb ik geleerd dat een beter milieu bij mezelf begon. 
Bij een debat over energietransitie en de rol van de Amster-
damse haven in Pakhuis de Zwijger heb ik vorige week geleerd 
dat een beter milieu niet noodzakelijkerwijs in Amsterdam 
hoeft te beginnen. Vanuit de zaal kwam de vraag ‘Als de ener-
gietransitie in Amsterdam er zo complex uitziet, waarom dan 
niet in bijvoorbeeld Noord-Groningen beginnen in plaats van 
in Amsterdam?’ Direct schoot een advertorial uit het infl ight 
magazine van KLM van vorige maand door mijn hoofd. Wie 
kiest voor CO2-compensatie maakt het mogelijk dat gezinnen 
in Afrika betere gastoestellen krijgen om te koken met minder 
uitstoot. 

Binnen Ecorys ben ik op het moment betrokken bij een interes-
sant onderzoek naar, cryptisch omschreven, mogelijke locaties 
voor trailervervoer per spoor die interessant worden door ver-
beterde technologie voor intermodaal trailervervoer. Een ronde 
langs intermodaal vervoerders leverde interessante inzichten 
op over de marktkansen van dit type vervoer op de langere 
afstanden binnen Europa. Chauff eurstekorten, stijgende kosten 
van het wegvervoer door tol, taksen en congestie binnen de EU 
en tot op zekere hoogte ook milieu(wensen) zorgen voor een 
toenemende noodzaak voor het verschuiven van wegvervoer 
richting spoor.

Opmerkelijk vond ik dan ook de uitspraken van de investe-
ringsmaatschappij die vorige week een miljard euro neerlegde 
voor trailerverhuurder TIP. Omdat in Europa het wegtransport 
aanzienlijk meer concurrerend is dan het spoor zal, aldus de in-
vesteerder, groei vooral op de weg plaatsvinden. In vergelijking 
met de VS is hier op korte termijn zeker wat voor te zeggen. 
Maar gelet op de eerdergenoemde trends, en steeds verdere 
uitbreiding van de beprijzing van het wegverkeer en de verho-
ging van de tarieven in landen waar er al Maut betaald wordt, 
moet er toch een omslagpunt komen. Als het goed is verschijnt 
volgende maand het Nederlandse Masterplan Spoorgoederen-
vervoer. Hopelijk is het net zo ambitieus als de Duitse evenknie 
of biedt het plan in ieder geval genoeg concrete punten waar de 
transportsector op korte termijn mee aan de slag kan.

Enige urgentie is ook wel geboden, als ik de commentaren op 
de macro-economische ontwikkelingen lees van de bank van 
een van mijn medecolumnisten krijg ik toch het idee dat het 
economisch niet heel veel beter kan dan nu. Dat de werkloos-
heid nog onder het niveau van de vorige piek in de hoogcon-
junctuur komt te liggen zie je ook in de logistiek terug. Het feit 
dat Venlo-Venray bijvoorbeeld teruggezakt is naar plaats drie in 
de jaarlijkse verkiezing van Logistieke Hotspots lijkt groten-
deels te verklaren te zijn door de schaarste aan personeel voor 
functies in de sector. Een soort van winner’s curse dus, die laat 
zien dat de sector juist onder deze uitbundige omstandigheden 
zich kan (en moet) voorbereiden op de toekomst. Dat is het 
dak repareren wanneer de zon uitbundig schijnt!

Een beter milieu begint 
ergens anders
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a reorganisatie stijgen
vorig jaar een samenwerking be-
klonken met het Nederlandse Rabe-
link. De twee richten zich op trans-
porten tussen Nederland en 
Rusland, de Baltische staten, Oekra-
ine, Georgië en Kazachstan. Voor 
Rabelink betekent dit een forse uit-
breiding van het landtransport op 
de landen van het Gemenebest van 
Onafhankelijke Staten, de vroegere 
Sovjet-Unie.
Daarvoor werkt Rabelink, zelf met 
vestigingen in Wehl, Doetinchem, 
’s-Heerenberg en in Roemenië, sa-
men met de hoofdvestiging van 
Hellmann East Europe in Hanau. 
Hellmann beschikt in Oost-Europa 
over een aantal vestigingen, die ook 
de douaneafhandeling kunnen ver-
zorgen.

Samenwerkingen
Hellmann versterkte zich verder in 
het Midden-Oosten. Hellmann 
UAE (Verenigde Arabische Emira-
ten) sloot vorige maand een zoge-
noemde ‘verticale’ joint venture 
voor logistieke dienstverlening aan 
de verfindustrie, Hellmann Indu 
Chemical geheten. Dat gebeurde in 
Dubai. Soortgelijke samenwerkin-
gen werden eerder bezegeld in de 
auto-industrie en de productie van 
artikelen voor persoonlijke verzor-
ging. De samenwerking in de ‘coa-
ting’-industrie sloot Hellmann met 
de lokale logistieke dienstverlener 
Indu Maritime Group.
Ook haalde Hellmann een nieuwe 
topman voor de divisie contractlo-
gistiek in huis, en wel de van BLG 
Logistics Group afkomstige Robert 
Bommers. Hij krijgt de leiding over 
de hele contractlogistiek van Hell-
mann in de wereld en neemt zitting 
in de raad van bestuur van het con-
cern. Bij BLG was Bommers de afge-
lopen twaalf jaar verantwoordelijk 
voor de mondiale verkoop en het 
binnenhalen van orders via tender-
procedures. Zijn bedrijf expandeer-
de in die tijd vooral in Azië.

form aanbod van de drie divisies. 
Dat maakt het mogelijk een mondi-
aal pakket aan diensten te verzor-

gen voor de gehele logistieke keten 
van een klant. Thomas Knecht 
spreekt van een ‘mijlpaal in de ge-
schiedenis van Hellmann’.
Het concern heeft in het afgelopen 
jaar niet stilgezeten. Zo werd eind 

Foto: DP DHL

Hoyer kocht vorig jaar het Franse verhuurbedrijf IBC. Foto: Hoyer

We hebben het einde van 
de rit nog niet bereikt.

in het internationaal tankvervoer 
een van de marktleiders met vesti-
gingen in 115 landen en meer dan 
6400 medewerkers. 
Het beschikt over 2400 eigen trucks 
naast 2700 tankers. Daarbij werd 
vorig jaar de Europese marktpositie 
in de verhuur van zogeheten Inter-
mediate Bulk Containers (IBC’s) 
versterkt door de overname van het 
verhuurbedrijf van het Franse CCR. 
Het beschikt nu over 43.000 IBC’s.
Met de koop werden ook de ver-
huuractiviteiten in China en de VS 
verder uitgebouwd. 

Tankstations
Hoyer richt zich verder onder meer 
op het bulkvervoer van olie, gas, 
chemische producten en voedings-
middelen. Daarbij bleef het chemie-

toe te schrijven aan de sterke volu-
me- en prijsstijging in het lucht-
vrachtvervoer, waar het rendement  
door de capaciteitsschaarste in deze 
modaliteit al enige tijd toeneemt.
Analisten wijzen erop dat DP-DHL 
vooral het slachtoffer is geworden 
van te hoge marktverwachtingen dit 
voorjaar, terwijl al duidelijk was dat 
directe en indirecte kosten de afge-
lopen maanden sterk zijn gestegen 
bij het concern. Of dat een aanwij-
zing is voor mindere tijden in de lo-
gistiek zullen de komende maanden 
uitwijzen. Veel beleggers willen 
daar niet op wachten en hebben al 
het hazenpad gekozen. 

Ceva
Bij de analisten bestaat verder de 
vrees dat de koersdaling van DP-
DHL een negatief uitstralingseffect 
zal hebben op andere logistieke 
fondsen. Vooral de prille beursgang 
(4 mei) van concurrent Ceva Logis-
tics in Zwitserland kan daardoor in 
moeilijk vaarwater komen. 
De koers van Ceva lag vorige week 
met 27,32 Zwitserse frank per aan-
deel slechts een fractie (0,18 frank) 
onder de richtprijs. Dat positieve 
beursklimaat kan door de matige 
cijfers van DP-DHL op logistiek ge-
bied snel omslaan en leiden tot het 
snel afstoten van Ceva-aandelen.

TOM VAN GURP

De Duitse tankvervoerder Hoyer 
kwam vorig jaar onder de streep 
uit op een positief bedrijfsresul-
taat van 40,6 miljoen euro (ebit).  

Dat was nagenoeg gelijk aan het re-
sultaat van 2017, toen er een bedrag 
van 40,4 miljoen euro aan het eind 
van het jaar overbleef voor het 72 
jaar oude familiebedrijf.
De omzet viel vorig jaar 1, 2%  hoger 
uit en boekte met 1,2 miljard euro 
een nieuw record, aldus topman 
Ortwin Nast van Hoyer. Hij is tevre-
den met de behaalde financiële cij-
fers en wijst erop dat zijn bedrijf het 
beter heeft gedaan dan de gemid-
delde vervoerder in het internatio-
nale bulktransport. Hoyer is daarbij 

JOHN VERSLEIJEN

Het aandeel Deutsche Post DHL 
(DP-DHL) verloor vorige week 
7% van zijn beurswaarde na de 
presentatie van matige kwartaal-
cijfers op het gebied van de con-
tractlogistiek over het eerste 
kwartaal.

In totaal zag DP-DHL drie miljard 
euro aan beurswaarde in rook op-
gaan doordat de ‘supply chain’-acti-
viteiten vergeleken met vorig jaar 
44% minder winst hebben opgele-
verd. Dat leidde mede tot een afna-
me van de nettowinst van 6,2% naar 
631 miljoen euro vergeleken met vo-
rig jaar. De omzet bij de post- 
expres- en transportgigant nam te-
vens af vergeleken met de eerste 
drie maanden van 2017 en daalde 
bijna 1% naar 14,75 miljard euro.
Overigens steeg het bedrijfsresul-
taat (ebit) nog wel met 2,3% in het 
eerste kwartaal van het lopende 
boekjaar naar 905 miljoen euro bij 
de holding, maar daar had de finan-
ciële markt geen boodschap aan. 
Ook de stijging van het ebit uit de 
expeditie (+75%) bij dochterbedrijf 
DHL Global Forwarding naar ze-
ventig miljoen euro kon de beleg-
gers niet overtuigen. Die sterke re-
sultaatsverbetering was grotendeels 

WEGVERVOER

EXPEDITIE

Hoyer groep ziet bedrijfswinst 
stagneren na recordomzet

Forse afstraffing voor 
DP-DHL op de beurs 

transport met 34% de grootste acti-
viteit. Hoewel het volume in dit 
segment vorig jaar stagneerde, was 
er bij deze activiteit wel sprake van 
een ‘duidelijke verbetering van de 
winstmarge’ vanaf de tweede helft 
van het vorig jaar, aldus de directie. 
De inkomsten uit de bevoorrading 
van Europese tankstations in elf 
landen, goed voor een kwart van de 
omzet bij het familiebedrijf, leden 
onder de prijsdruk en grote concur-
rentie in dit gespecialiseerd trans-
portsegment. Daarnaast drukte een 
reorganisatie van het olievervoer in 
Scandinavië de resultaten uit deze 
transportactiviteit.   
Volume- en omzetgroei realiseerde 
Hoyer daarnaast in het vervoer van 
gassen en in het overzees trans-
port. 

logistiek werden op eigen benen ge-
zet en juridisch verzelf standigd, als 
drie ‘productgroepen’.

Van de vroegere geografische orga-
nisatie werd daarmee geleidelijk af-
scheid genomen. De nationale ves-
tigingen moeten hun eigen 
opdrachtgevers bedienen, maar te-
gelijk gebruikmaken van een uni-
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CONGESTIE  Onderzoek EY Parthenon bevestigt beeld van omgekeerde modal shift

ROB MACKOR

De containerbinnenvaart wordt 
tot nu toe ‘gratis’ afgehandeld 
door de grote Rotterdamse con-
tainerstuwadoors. Marktleider 
ECT gaat de mogelijkheden ver-
kennen om daar verandering in te 
brengen.
 
Voor de goede orde, gratis is natuur-
lijk niet gratis. De stuwadoor stuurt 
wel degelijk een rekening voor zijn 
werkzaamheden, maar die gaat in de 
meeste gevallen naar de deepsea- re-
derij in wier opdracht de binnen-
vaartoperator de containers komt 
halen of brengen. Bij het wegvervoer 
is het precies zo geregeld. Niet de 
containertrucker betaalt voor het 
feit dat z’n wagen door de stuwadoor 
wordt gelost of beladen maar diens 
klant, de rederij of verlader.
Het ontbreken van een contractuele 
relatie tussen stuwadoor en barge 
operator wordt gezien als een van 
de hoofdoorzaken van de hardnek-
kige congestie waarvan zowel de  
Rotterdamse als de Antwerpse ha-
ven veel last heeft. Dat is het ver-
schijnsel dat de afhandeling van 
schepen, treinen en/of vrachtwa-

gens door overbelasting van een 
terminal vertraging oploopt. Om-
dat de rederij de betalende klant is, 
zal de stuwadoor zijn kostbare kra-
nen, kades en medewerkers altijd 
bij voorrang inzetten om diens zee-
schepen te lossen of te laden.
Dat verklaart ook waarom de bin-
nenvaart meer last heeft van con-
gestie dan de andere achter-
land-modaliteiten, weg- en 
spoorvervoer. Terwijl de barge om 
vrije kaderuimte moet concurreren 
met het zeeschip, zijn er voor weg- 
en spoorvervoer aparte voorzienin-
gen. En aan die kade is het de afge-
lopen anderhalf jaar flink drukker 
geworden. Dat komt niet alleen 
door de mondiale economische 
groei, waardoor het intercontinen-
tale containervervoer in de lift zit, 
maar ook ook door het succes van 
Rotterdam als Europese doorvoer-
haven. 

Feeder-vervoer
Uit het recentelijk door EY 
Parthenon in opdracht van Haven-
bedrijf Rotterdam uitgevoerde on-
derzoek naar de containerbinnen-
vaart in Rotterdam blijkt dat het 
(intra-Europese) feeder-vervoer 

veel sneller groeit dan het deep-
sea-vervoer. Zo nam alleen al op de 
Maasvlakte het aantal afgehandelde 
feederschepen vorig jaar met 17% 
toe tot 7.500 stuks. Dat zijn er ruim 
drie keer zoveel als de 2.300 deep-
sea-schepen.
Dat waren er evenveel als vorig jaar, 
maar die kwamen gemiddeld wel 
ruim 10% meer containers laden en 

lossen, namelijk ruim 3.600 tegen 
3.260 teu in 2016. Dat illustreert een 
tweede belangrijke congestie-oor-
zaak, die EY Parthenon noemt in 
zijn rapport. Door de steeds grotere 
callsize van de deepsea-schepen, 
moet de stuwadoor alle beschikbare 
kraancapaciteit op die schepen in-
zetten en moeten binnenschepen 
wachten tot de piek voorbij is.
Om barge operators meer zeker-

heid te bieden, begon ECT begin dit 
jaar op proef met een systeem van 
‘fixed windows’, oftewel venstertij-
den, voor binnenschepen. Voor-
waarde is dat die grote aantallen 
containers komen lossen en/of la-
den. Daaraan doen zes operators in 
drie combinaties mee: HTS Inter-
modaal, de combinatie CCT Moer-
dijk en Barge Terminal Tilburg en 

de combinatie Contargo, Haeger & 
Schmidt en European Gateway Ser-
vices. De laatste is een werkmaat-
schappij van ECT zelf.
In een persbericht meldt de groep 
nu dat de proef succesvol verloopt 
en dat die uitgebreid wordt. Daarbij 
gaat het niet alleen om het aantrek-
ken van meer deelnemers, maar ook 
om het ‘verder testen van aange-
scherpte en nieuwe spelregels’. 

Centraal staat de vraag ‘hoe goed 
partijen in staat zijn om gedurende 
een langere tijd te voldoen aan de 
vooraf gemaakte afspraken en hoe 
met afwijkingen wordt omgegaan’.
Maar zeker zo interessant is de zin-
snede dat ‘ook getoetst zal worden 
of een meer commerciële relatie bij-
draagt aan het verbeteren van het 
containervervoer via de binnen-
vaart’ en dat ECT de venstertijden 
wil omzetten in een ‘premium ser-
vice’, waarbij fixed windows worden 
afgegeven tegen een vaste vergoe-
ding. In een toelichting zegt woord-
voerder Rob Bagchus dat zo’n ver-
goeding past in ‘een volwassen 
commerciële relatie’ tussen termi-
nal en barge operator.
Hij beaamt dat het om een noviteit 
zou gaan, omdat daarmee het uit-
gangspunt dat de barge operator 
geen rekening van de stuwadoor 
krijgt, wordt doorbroken. ‘Maar 
daar krijgt de operator ook wat 
voor terug: de zekerheid dat hij vol-
gens planning wordt afgehandeld. 
Dat kan operationeel heel interes-
sant zijn’, zegt Bagchus. Of en wan-
neer de betaalde premium service 
wordt ingevoerd, is volgens hem 
nog een open vraag. ‘Dat gaan we 

Een vaste vergoeding past in een 
volwassen commerciële relatie.

Gaat binnenvaart betalen voor fixe
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Foto: Aeroview b.v.

de komende maanden onderzoe-
ken.’ 

Meningen verdeeld
Een belrondje onder een aantal ope-
rators maakt duidelijk dat de menin-
gen verdeeld zijn. ‘De klant betaalt al 
terminal handling charges als ver-
goeding voor de overslagkosten. Als 
de binnenvaart apart moet betalen 
voor snelle afhandeling, verhoogt 
dat de kosten. Dat schaadt onze con-
currentiepositie ten opzichte van 
het wegvervoer. Dat kunnen we niet 
hebben, want we verliezen toch al 
terrein. Steeds meer klanten die al-
tijd alles via de binnenvaart deden, 
laten nu een deel van hun lading over 
de weg vervoeren’, aldus een van 
hen. Overigens loopt de proef met de 
venstertijden volgens deze woord-
voerder ‘redelijk’. ‘ECT doet z’n best. 
Maar ze willen naar volumes van 200 
moves per schip. Dat is een hele uit-
daging.’
Dat de binnenvaart terrein verliest 
aan het wegvervoer blijkt ook uit het 
onderzoek van EY Parthenon. Dat 
laat zien dat het aandeel van de bar-
ge in het containervervoer van en 
naar de Maasvlakte in de eerste helft 
van vorig jaar 40% bedroeg, terwijl 

dat in 2013 nog 43% was. Terzijde: 
daarmee raakt de doelstelling van 
het Havenbedrijf, maximaal 35% van  
de containers van en naar de Maas-
vlakte over de weg in 2033, behoor-
lijk uit zicht. Het rapport laat zien 
dat het aandeel van de truck inmid-
dels rond de 50% ligt, dus boven de 
47% uit het referentiejaar 2005.
Een andere operator, die evenmin 
met naam genoemd wil worden, 
staat niet op voorhand afwijzend te-
genover betaalde venstertijden: ‘Als 
het voor beide partijen iets oplevert, 
is het het onderzoeken waard. De 
grote vraag is alleen of de verlader 
ook bereid is te betalen voor een ser-
vice waarvoor bij andere terminals 
niet betaald hoeft te worden.’ Deze 
woordvoerder is wel heel enthousi-
ast over de resultaten van de proef 
tot nu toe: ‘Een duidelijke verbete-
ring. Dankzij de fixed windows kun-
nen we onze volumes bundelen met 
die van andere operators. Dat gaat de 
doorstroming behoorlijk versnel-
len.’ Hij verwacht ook dat zich de ko-
mende tijd in hoog tempo meer ope-
rators zullen aanmelden: ‘Het gaat 
nu snel. Ik denk dat fixed windows 
echt soelaas kunnen bieden in de 
strijd tegen congestie.’
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Niet langer racen vo

Schepen die op volle snelheid op de sluis af-
stormen, om daar een uur voor anker te 
moeten wachten tot er plek is. Het zorgt 
voor onnodig brandstofverbruik en meer 
CO2-uitstoot. Dat moet anders, zo dacht 
Pascal Kwakernaat, chef de mission bij de 

start-up Trapps Wise. 
Hij zag bij de sluis van Ternaaien hoe schepen tever-
geefs hard aan kwamen varen en begon daarom samen 
met andere partijen met de ontwikkeling van een app 
waarmee binnenvaartschippers realtime kunnen zien 
hoe hard ze moeten varen om nog op tijd bij de sluis 
met het schutten mee te kunnen. 
Het algoritme dat gebruikt wordt voor de app, is ont-
wikkeld in samenwerking met het BISS-instituut van de 
Universiteit Maastricht, de Zuyd Hogeschool en het 
Open Universiteit Instituut. Data uit verschillende 
bronnen worden omgezet in een algoritme. Schippers 

De binnenvaart is, zeker in 

Nederland, onlosmakelijk 

met intermodaal transport 

verbonden. Om als modali-

teit nog betrouwbaarder 

en robuuster te worden en 

tevens zuiniger te varen is 

een aantal apps ontwikkeld 

waarover we in dit dossier 

schrijven. 

Daarnaast bespreken we 

hoe verschillende Europese 

subsidies het intermodale 

transport in de toekomst 

zullen versterken.

die de app gebruiken, kunnen hun vaarschema doorstu-
ren. Via de app ‘De Groene Golf ’ kunnen schippers op 
een klok zien hoe hard ze zelf varen, wat de aanbevolen 
snelheid is, hoeveel brandstof ze dan besparen en hoe 
laat ze bij de sluizen en op de eindbestemming aanko-
men. 
‘Via het voor de binnenvaart verplichte AIS-systeem 
(Automatic Identifi cation System) weten we welke 
schepen op het water onderweg zijn. Als er vijftien 
schepen varen en er passen drie schepen per shift in de 
sluis, dan bepaalt het voorste schip het tempo voor de 
schepen erna. We geven aan iedere schipper een indivi-
dueel vaaradvies. De tweede schipper kan misschien 
met acht knopen varen en de achterste maar vijf kno-
pen. Hij krijgt dan een seintje: doe maar rustig aan. Als 
er onverwacht extra lading opgehaald wordt of extra 
vertraging is, volgt een herberekening.’
De appbouwers krijgen open source data van Rijkswa-

MALINI WITLOX

Met een app kunnen schippers zien wat de ideale vaarsnelheid 
is om zonder oponthoud door een sluis te kunnen varen. Dit 
najaar wordt de app in de praktijk getest.



11NIEUWSBLAD TRANSPORT 17-23 MEI 2018 Binnenvaart & intermodaal

oor een volle sluis

terstaat. Er zijn verschillende factoren die belangrijk 
zijn. ‘We kijken onder meer naar de breedte van het ka-
naal, de capaciteit van de sluizen, openingstijden, mo-

torcapaciteit, waterpeil, stroomsnelheid, of een schip 
stroomopwaarts of stroomafwaarts vaart, van welke 
kant de schepen komen, hoe lang de sluis gemiddeld 
over het schutten doet et cetera. Alle data worden in 

een fi lter gegooid, daar komt via het algoritme een re-
sultaat uit.’
 
Testen
In het najaar wordt het prototype van de app in de 
praktijk getest door binnenvaartschippers die zijn 
aangesloten bij de Particuliere Transport Coöperatie 
(PTC). De eerste test wordt op Nederlands grondge-
bied tussen Rotterdam en Born uitgevoerd. Daarna 
volgt uitbreiding naar het buitenland. ‘We denken aan 
tests tussen Antwerpen en Born via het Albert Kanaal. 
We zijn daarover in gesprek met de Haven van 
Antwerpen. We hebben dan data van de Vlaamse 
Waterweg nodig, het Belgische Rijkwaterstaat. Bij de 
eerste test is het ongeveer 26 uur varen, bij de tweede 
test 20 uur. Wetenschappers varen mee op de 
schepen, zodat ze kunnen zien of de theorie klopt met 
de praktijk. Maar zelfs als we de verwachte tien pro-

cent brandstofreductie niet halen, zal de reductie fors 
zijn.’
De locatie van aanwezige pleziervaartuigen wordt nog 
niet meegenomen in de datastroom. ‘Beroepsvaart heeft 
sowieso voorrang op pleziervaart, ook in de sluis. Maar 
we werken aan een nieuw project waarbij de pleziervaart 
een e-vignet gaat gebruiken. We kunnen dan de plezier-
schepen lokaliseren en de data meenemen. Rijkswater-
staat zou dit vignet eventueel kunnen verplichten bij ple-
ziervaartuigen die door de sluizen heen varen.’
Zes- tot zevenduizend binnenvaartschippers in Vlaan-
deren en Nederland behoren tot de potentiële gebrui-
kers van de groene golfapp. ‘De logistieke keten heeft 
veel voordelen van een betere planning. Het is bijvoor-
beeld niet nodig om al een vrachtwagen naar de haven 
te sturen als het schip te laat is. Slechte communicatie 
kost geld. We denken aan abonnementen die worden 
betaald door belanghebbenden bij het transport.’

Hele logistieke keten heeft 
profi jt van betere planning.

Via een app 

kunnen schippers 

zien wat de 

aanbevolen 

snelheid 

is, hoeveel 

brandstof ze dan 

besparen en hoe 

laat ze bij de sluis  

aankomen. 

Foto: Heike Entz

APP

Eind 2016 ontwikkelde Pascal Kwakernaat in opdracht van de 
gemeente Eijsden-Margraten de app Veilig Varen. Tussen Visé 
en Maastricht konden waterrecreanten het binnenvaart-
verkeer volgen. Zo konden ze gewaarschuwd worden voor 
grote schepen in de buurt. ‘Ik wilde beide stromen uit elkaar 
houden.’

EUROPEES GELD

Trapss Wise en applicatiebouwer 
Novation kregen van de 
Europese Unie een subsidie van 
135.000 euro voor een haalbaar-
heidsstudie en voor het bouwen 
van de app. ‘Het is niet nodig om 
hard naar de sluis te varen en 
daar brommend stil te liggen. 
10% brandstofvermindering 
staat gelijk aan een CO2-daling 
van 15%. Het terugdringen van 
de CO2-uitstoot staat hoog op 
de agenda van de politiek. 
Schippers die gebruikmaken van 
de app kunnen straks ook een 
keurmerk krijgen. Daardoor 
kunnen ze aan klanten laten 
zien dat ze duurzaam werken. 
Verladers vragen ook steeds 
vaker om bewijs van een groene 
footprint voordat ze zaken doen. 
Een staalgigant vraagt dat 
bijvoorbeeld nu al van zijn 
vervoerders.’



Dat blijkt uit voorlopige cijfers die eer-
der deze maand bekend zijn gemaakt 
bij de presentatie van de meerjarenbe-
groting van de EU, voor de periode 
2021 tot en met 2027. De EU-begroting 
staat onder druk, omdat het Verenigd 

Koninkrijk de Europese Unie gaat verlaten. Daardoor 
ontstaat een gat in de begroting van 91 miljard euro. De 
Europese Commissie wil het budget over een periode 
van zeven jaar ophogen naar 1279 miljard euro. Neder-
land en Oostenrijk zijn tegen de verhoging.
De vrees bestond dat de Brexit aanzienlijke gevolgen 
heeft voor de fi nanciering van grote transportprojec-
ten. Vanuit CEF worden belangrijke spoorprojecten zo-
als de TEN-T spoorgoederencorridors en het uitrolpro-
gramma voor het Europese spoorsysteem ERTMS 
gefi nancierd. Het ziet er nu naar uit dat geplande inves-
teringen in deze belangrijke projecten door kunnen 
gaan.
Van de in totaal 30,5 miljard gaat 12,8 naar een post al-
gemeen en 6,5 miljard naar militaire mobiliteit. De ove-
rige 11,2 miljard komt uit de cohesiefondsen. Een cohe-
siefonds is bedoeld om economische en sociale 
achterstanden weg te werken in betreff ende EU-lan-
den. Onder het huidige MMF (2014-2020) is er 21,3 mil-
jard euro vrijgemaakt voor het transport-subsidiepro-
gramma.

Trans-Europese vervoersnetwerk
Europarlementariër Wim van de Camp (CDA): ‘De 6,5 
miljard wordt geïnvesteerd om het trans-Europese ver-
voersnetwerk in Oost-Europa te versnellen, waar ook 
spoorgoederencorridors onderdeel van zijn. Dit heeft 
een dubbel doel: om in vredestijd goed vervoer te leve-

MELS DEES / MARIEKE VAN GOMPEL

Er gaat ruim dertig miljard euro 

naar het Europese transport -

subsidieprogramma Connecting 

Europe Facility (CEF), uitge-

smeerd over een periode van 

zeven jaar. Daarmee lijken 

belangrijke spoorprojecten zoals 

de TEN-T spoorgoedere corridors 

en de uitrol van het Europese 

beveiligingssysteem ERTMS 

veiliggesteld. 

EU investeert ruim 
30 miljard in 
transport-
subsidies
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ren, maar ook om 
in tijden van oor-
log over een goe-
de infrastructuur 
te kunnen beschik-
ken. De Rail Baltica 
is daar een mooi 
voorbeeld van.’ Rail 
Baltica is een spoor-
project om de Baltische 
staten en Finland via Po-
len met het Europees 
spoorwegnet te verbinden.
Op 6 juni wordt de defi nitieve 
verdeling per post bekendge-
maakt. Van de Camp is voorzichtig 
positief: ‘Als het lukt om de 30,5 mil-
jard voor CEF te behouden, dan is dat 
een mooie ontwikkeling voor de trans-
portsector. We creëren hiermee enorme werk-
gelegenheid voor de wegen- en spoorsector. Dit zal 
een enorme investeringsimpuls geven voor Nederland.’
‘Van de 30,5 miljard zal een gedeelte worden omgezet 
in leningen. Daarnaast zijn er andere fi nancieringsmid-
delen zoals het EFSI (European Fund for Strategic In-
vestments, red.) en dragen nationale overheden vaak 
ook nog bij. Daarmee zijn investeringen tussen de 60 
en 90 miljard euro te realiseren’, legt de Europarlemen-
tariër uit.
Hans-Willem Vroon, directeur van RailGood, reageert 
positief op de plannen: ‘Ik zie goede ontwikkelingen. 
Die CEF-gelden zijn hard nodig, ook in Nederland, on-
der andere voor de fi nanciering van ERTMS/ETCS, het 
Europese beveiligingssysteem op het spoor dat voor de Illustratie: Barry Hage
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Uw selectie begint op

Op zoek naar personeel in vervoer, warehousing, export, offshore, fi nance of ict? Werf niet op de tast 
en ga voor respons met inhoud. Specialisten in transport en logistiek vindt u via het medium dat de 
weg kent in de markt. 

Zoeken
wordt

vinden.

goederenvervoerders komend decennium geen positie-
ve business case oplevert, en dat kosten van de infra 
(zowel de investeringen als onderhoud + een hoop ex-
tra opleidingskosten van machinisten) naar de locomo-
tief verschuift.’ Daarnaast verwacht Vroon dat de fond-
sen waarschijnlijk hard nodig zijn om spoorlijnen, ook 
in Nederland, in Rail Freight Corridors op een interna-
tionaal open marktniveau te brengen. ‘Concurrerende 
spoorweginfra is met name in de North Sea-Baltic cor-
ridor en op de laatste kilometers hard nodig. Nu Kamp 
begint over de ook noodzakelijke militair-strategische 
bereikbaarheid, is in Nederland het profi el vrije ruimte 
voor transport van militair materieel een aandachts-
punt. Rotterdam, Antwerpen, Delfzijl en de legerbases 

moeten goed per spoor ontsloten blijven.’ Volgens Rail-
Good houdt ProRail hiermee onvoldoende rekening. ‘Ik 
verwacht in de toekomst dat hier zal moeten worden 
geïnvesteerd om voldoende vrije ruimte voor dit soort 
bijzondere transporten te realiseren in Nederland.’

Horizon 2030-programma
Verder is bekend geworden dat het totaalbudget van het 
Horizon 2030-programma is opgehoogd naar honderd 
miljard euro. Horizon 2030 is het programma van de Eu-
ropese Commissie om Europees onderzoek en innovatie 
te stimuleren. Voor Horizon 2020 was 75 miljard vrijge-
maakt. ‘Hier zitten veel transportprojecten in, zoals de 
ontwikkeling van de Hyperloop, elektrische bussen en 
vrachtwagens en zelfrijdende auto’s. In Nederland heb-
ben de TU Delft en de TU Eindhoven al fi nanciering van-
uit dit programma ontvangen.’
De Europese Commissie wil het MMF-budget over een 
periode van zeven jaar ophogen naar 1279 miljard euro. 
Van de Camp: ’Dit is een onderhandelingsbod waar de 
lidstaten nog op moeten reageren. Waarschijnlijk gaan 
de lidstaten knabbelen aan die 1279 miljard euro, maar 
dan hoop ik voor Nederland dat het CEF-subsidiepro-
gramma overeind blijft.’

Lidstaten gaan knabbelen 
aan die 1279 miljard euro.

Bijschrift Foto: 

XXXX

GEEN TIJDIGE CALL OP 
DE MAASVLAKTE?

Boek bij op vaste lijndiensten 
naar de deepsea terminals

citygatemaasvlakte.nl
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Het spoorgoederenverkeer, dat een be-
langrijke rol kan spelen in een multi-
modale transportstrategie, heeft het 
in Europa bepaald niet eenvoudig. 
Veel van de hooggestemde politieke 
en economische verwachtingen die 

rond het jaar 1991 de ronde deden, toen de interne 
markt openging, werden niet gerealiseerd. In de totale 
transportmix is de prestatie van het spoor naar minder 
dan 12% gedaald. 
Blijkbaar presteren de spooroperators onvoldoende om 
werkelijk intermodale veranderingen te kunnen force-
ren. De concurrentie van andere modaliteiten, vooral 
van het wegtransport, is alleen maar sterker geworden. 
Gecombineerd met achterblijvende investeringen in de 
infrastructuur, met name op de vele trajecten die niet 
als een Europees ondersteund TEN-T-project gelden, 
en regelmatige stremmingen maakt dat een transitie 
naar een meer op het spoor georiënteerd transport nau-
welijks mogelijk. 
Vanuit dat perspectief komt het bijzonder goed uit dat 
er positief spoornieuws voorhanden is, en dat dit bijna 
wekelijks uit China komt. Helaas is het niet eenvoudig 
betrouwbare gegevens te krijgen. We weten in elk geval 
dat in 2017 350.000 teu via zowel de oude route (de 
trans-Siberische spoorweg) als via de Nieuwe Zijderou-

te China verliet. Een fors deel kwam via Polen naar 
West-Europa. Hoewel de toekomst van de verschillen-
de verbindingen in grootse bewoordingen wordt ge-
schetst, is relativering soms verstandig. In 2020 zou de 
capaciteit voor het hele jaar 1,7 miljoen teu moeten be-
dragen – terwijl alleen al in Duitsland in de maand no-
vember 2017 540.000 teu in het gecombineerde verkeer 
werd verwerkt. Die kloof is aanzienlijk.
De Zijderoute moet vooral het containertransport over 
het water uitdagen. Daarvoor is het echter nodig dat de 
logistieke oplossingen beter worden en vooral direct te 
implementeren zijn. Wel kunnen we constateren dat de 
transittijd zich in eerste instantie positief ontwikkelde. 
Duurde een rit via de trans-Siberische Spoorlijn in 2008 
nog 28 dagen, tegenwoordig lukt dat in 10 tot 12 dagen.

Overproductie
‘The Great Game’ wordt op dit moment naar Chinese 
regels gespeeld. Het doel is om dichter naar de weste-
lijk van het land gelegen aanvoer- en afzetmarkten te 
groeien. Daarnaast is het, door het belang van de uit-
breiding van de infrastructuur, mogelijk een excuus aan 
te voeren voor de overcapaciteit van bijvoorbeeld de 
staalproductie – een situatie die onder meer door de 
Amerikaanse president Trump wordt aangevoerd om 
sancties tegen China te rechtvaardigen.

Geopolitiek gezien zorgen de Chinese plannen voor 
een opvallende reactie. Europese landen als Oostenrijk, 
Hongarije en Polen willen uitgroeien tot ‘omwonen-
den’ en direct profiteren van de spoorverbinding. Een 
dergelijk belang streven ook de noordwestelijke buren 
van China na. Anderzijds geldt juist in die regio dat Rus-
land en China rivalen zijn van elkaar.
De grote hoop voor het spoor richt zich op het gat, zowel 
in tijd als in kosten, tussen lucht- en zeevervoer. Vorig 
jaar kostte het gemiddeld nog geen 1000 euro om een 
zeecontainer van China naar West-Europa te vervoeren. 
Dit duurde tussen de vijf en zes weken. Luchtvracht-
maatschappijen hebben slechts een tiende van deze tijd 
nodig, maar het kost de verlader wel tien keer zoveel per 
eenheid. Het spoor moet de gouden graal zijn die relatief 
weinig kost maar toch sneller is dan het schip. 

Congestie
Intussen lijkt het transport via de Nieuwe Zijderoute nu 
al het slachtoffer te worden van het eigen succes. Nu er 
steeds meer treinen onderweg zijn, neemt ook de con-
gestie fors toe. Transittijden die bij de eerste pilots ge-
haald werden zijn inmiddels niet meer realistisch. De 
roep om uitbreiding van de infrastructuur klinkt steeds 
luider. Anderzijds zijn de te vervoeren volumes weer 
niet zo groot dat ze forse investeringen in de infrastruc-

DVZ / MELS DEES

Toen de eerste internationale spoorlijnen werden aangelegd, 

werd gesproken over The Great Game. Europese ondernemingen 

bouwden spoorlijnen in Rusland en Azië. Tegenwoordig is het juist China 
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tuur rechtvaardigen. Daarnaast kan niet ontkend wor-
den dat de spoorbreedte-wissel die tussen China en 
Rusland en tussen Oekraïne/Wit-Rusland en Polen 
voorkomt niet helpt.
De prijs voor het vervoeren van een container over het 
spoor ligt voor de 12.000 kilometer lange route op on-
geveer 8.000 euro per teu. Van dit bedrag betalen de 
Chinese provincies in het kader van een subsidie on-
geveer 5.000 euro. Een zichzelf bedruipend concept 
voor gecombineerd vervoer is nog niet mogelijk. Kern-
problemen op de route zijn onder meer organisatori-
sche problemen in de operatie, denk aan de forse ca-
paciteitsproblemen bij de grensovergang in het Poolse 
Malasewicze, maar ook de disbalans tussen de volu-

mes aan vracht van en naar China – een verhouding 
die nu op 70:30 ligt. Wat ook niet helpt is het feit dat 
elk land maar een beperkt aantal geschikte partners 
heeft om een rol te spelen als schakel in de spoorlo-
gistiek. Dit komt de concurrentiepositie van het spoor 
bepaald niet ten goede. 
De verschillende transitroutes zullen ook regionale 
economieën moeten ontsluiten. Lage-loon-arbeids-
plaatsen kunnen vanuit China in de richting van Ka-
zachstan verschuiven. Maar ook vanuit Polen of Slowa-
kije in de richting van het oosten. Een andere 
prangende kwestie is de vraag hoe lang Chinese provin-
cies nog de containerlogistiek willen subsidiëren.
Ondanks alle fantasie die van dromen kansen maakt: de 
onzekerheden als het gaat om de Nieuwe Zijderoute 
zijn aanzienlijk.

De Vereniging Paarden Export en 
Transport Nederland (VPETN) is 
vorige week opgericht. VPETN heeft 
als doel het behartigen van de 
belangen en het bevorderen van de 
import en export van paarden 
(-sperma en/of -embryo’s), zowel 
binnen als buiten Europa. Ook wil 
de club het imago van Nederland 
als paardenexportland bevorderen. 
In de vereniging zijn expediteurs, 
transporteurs, exporteurs, handels-
stallen, luchtvracht- en douane-
agenten vertegenwoordigd. 

Dekbed-Discounter.nl verwacht dit 
jaar meer dan een miljoen orders te 
verwerken, 280% meer dan vorig 
jaar. Om deze groei op te vangen is 
de online beddengoedshop 
verhuisd naar een nieuw magazijn 
in Breda. De voorraad matrassen, 
dekbedovertrekken en kussens ligt 
nu opgeslagen op een gebied van 
18.000 vierkante meter, ongeveer 

drie voetbalvelden dus. Het nieuwe 
magazijn wordt gerund door 
Montapacking, dat de logistiek 
voor ruim 450 webwinkels verzorgt. 

Bij Vos Transport in Deventer zijn 
de eerste twee van totaal achttien 
nieuwe DAF trekkers, type XF 480 
geleverd. Dit type is onlangs 
uitgeroepen door een onafhankelij-
ke jury tot ‘International Truck of 
the year 2018’. De trekkers hebben 
een brandstofbesparing en 
CO2-reductie van maar liefst 7%. 
Naast deze XF trekkers heeft Vos 
ook zeven nieuwe DAF CF bakwa-
gens aangeschaft. Dit type heeft 
dezelfde kenmerken als de XF en 
Vos hoopt daarmee de CO2-uit-
stoot van het wagenpark nog 
verder terug te brengen. De nieuwe 
Daf’s zijn deels ter uitbreiding van 
het wagenpark in Deventer en Itter-
voort en deels ter vervanging van 
de eerste generatie Euro 6 trekkers. 

Fulfilmentspeler Amacom, voluit 
The Amazing Company, breidt uit 
met een nieuw logistiek centrum in 
’s-Hertogenbosch. Medio septem-
ber moeten de eerste pakketjes van 
de band rollen. Met een nieuwe 
locatie, in combinatie met de 
bestaande kantoorruimten en 

magazijnen, hoopt de leverancier 
van consumentenelektronica, 
witgoed, bruingoed en IT, aan de 
toenemende vraag in fulfilment te 
kunnen voldoen. Amacom verzorgt 
de inkoop, verkoop en distributie 
van meer dan duizend (web)
winkels in de Benelux. 

Thijs Logistiek in Weert kocht 
onlangs acht New Generation 
Scania P360 4x2 trekkers. Hoewel 

het merendeel vooral in Nederland 
en Belgisch Limburg wordt ingezet, 
zijn ze uitgerust met een royale 
slaapcabine. Het bedrijf vindt dat 
iedereen een goede werkplek nodig 
heeft. De lange versie van de 
P-cabine combineert compacte 
buitenmaten met een écht bed en 
dus veel ruimte voor een distribu-
tiechauffeur. Thijs Logistiek is een 
van de oudste transportbedrijven 
in ons land. De eerste Thijs ver- 
zorgde in 1878 een diligencedienst. 

events.nieuwsbladtransport.nl

INNOVATIEKRACHT
SPIJKENISSE

PORT
EVENT
6 JUNI 2018

Hét haven-event dat dient als ontmoetings-
platform in de sector. Ontmoet kopstukken 
uit de havens en ga naar verdiepende  sessies 
met maritieme onderwerpen. 

De tweede editie van het succesvolle Port Event 
kent als thema ‘De haven van 2050’. Hoe zien 
havens en haven-gerelateerde bedrijven er in 
de toekomst uit? Welke rol spelen automatise ring, 
digitalisering en verduurzaming in de nautische 
sector? Welke kansen  bieden de veranderingen 
die op  havens afkomen voor de arbeidsmarkt 
en voor de stedelijke omgeving?

Schrijf tijdig in! Het aantal plaatsen is beperkt.
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Nieuwe Zijderoute begint al 
te lijden onder eigen succes.

BEDRIJFSNIEUWS

Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?
redactie@nieuwsbladtransport.nl
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FOLKERT NICOLAI

Nederland telt nu 1.800 ecocom-
bi’s en hun aantal zal nog sterk 
toenemen. Voor champagne is het 
nog wat vroeg, maar een goede 
Duitse ‘Sekt’ kan er wel van af.
 
Vorig jaar is het aantal ecocombi’s, 
truckcombinaties tot een totale 
lengte van 25,25 meter, op Neder-
landse wegen met niet minder dan 
vierhonderd stuks toegenomen tot 
1.800. Hun aantal zal de komende 
jaren nog verdubbelen, voorspelt 
Transport en Logistiek Nederland 
(TLN). De ‘LZV’ is, sinds de eerste 
proeven ermee in 2000 begonnen, 
in Nederland een volkomen geac-
cepteerd verschijnsel geworden.
Verschillende rapporten die sinds de 
eerste proefnemingen zijn opge-
steld, hebben eenduidig uitgewezen 
dat van nadelen voor de verkeersvei-
ligheid vrijwel geen sprake is, terwijl 
de voordelen – vermindering van de 
CO2-uitstoot per hoeveelheid la-

Het aantal ecocombi’s in Nederland kan de komende jaren verdubbelen. Foto: Vos Logistics

Andere weggebruikers op de snelweg 
merken niets van de extra lengte.

ding, lagere bedrijfskosten en ver-
kleining van het chauffeurstekort in 
het wegvervoer – evident zijn.
Daarmee rukt de ecocombi niet al-
leen in Nederland, over kortere af-
standen, op, maar ook in heel 
West-Europa. Duitsland heeft im-
mers, na lange aarzelingen, beslo-
ten een belangrijk deel van zijn we-
gennet open te stellen voor 
‘Gigaliners’. Zelfs grensoverschrij-
dend vervoer met deze lange com-
binaties wordt binnenkort niet 
meer uitgesloten. Denemarken is 
die weg al eerder opgegaan en Bel-
gië werkt nu aan een grote proef.
Daarmee ontstaan in potentie lange 
routes, waarbij een ecocombi van 
pakweg Tessenderlo via Nederland-
se, Duitse en Deense wegen naar 
Scandinavië kan rijden. In Zweden 
en Finland zijn al veel meer lange 
combinaties op delen van het we-
gennet toegestaan. Soms nog lange-
re en zwaardere combinaties, die 
onder meer worden ingezet in de 
mijnbouw.

De toelating op steeds meer wegen 
en in steeds meer deelstaten in 
Duitsland betekent voor de eco-
combi een grote doorbraak in het 
Europese goederenvervoer over de 
weg, maar ook in het intermodale 
transport. Lang verzette zich onge-
veer de helft van de ‘Länder’ tegen 

de ‘Monstertruck’, die een gevaar 
voor de verkeersveiligheid zou vor-
men. Net als in Nederland is daar 
ook in Duitse rapportages weinig 
van gebleken. Op snelwegen is een 
voertuig van 25,25 meter lengte 
weliswaar een stuk langer dan een 
conventionele combinatie, maar 
de andere weggebruikers merken 

daarvan in de praktijk nauwelijks 
iets.

Rotondes
Op krappe rotondes zijn ecocom-
bi’s niet welkom, evenmin als op 
wegen met gelijkvloerse spoorover-
gangen. Het meeste vervoer in 

Duitsland ermee vindt trouwens 
plaats tussen industrieterreinen. 
Een voortrekker was hier bijvoor-
beeld Daimler. De autofabrikant 
wist de deelstaat Baden-Württem-
berg over te halen om zogenoemd 
‘Werksverkehr’ tussen zijn fabrie-
ken in die deelstaat met efficiënter 
materieel toe te staan. Stuttgart 

verzette zich lang tegen ecocombi’s, 
maar heeft nu zelf vastgesteld dat 
daarmee veel verkeer van de wegen 
kan worden gehaald.
Twee ecocombi’s kunnen gemid-
deld evenveel lading vervoeren als 
drie conventionele, kortere, combi-
naties. Daarmee kan de uitstoot van 
het totale vervoer met tot 30% wor-
den gereduceerd. Dat laatste heeft 
ook de milieubeweging in West-Eu-
ropa over de streep gehaald. Die 
vreesde dat de efficiëntere truck-
combinatie vooral het intermodaal 
vervoer zou schaden. De ecocombi 
zou transport over lange afstanden 
terughalen van het spoor en het bin-
nenwater. Het tegendeel is voorlo-
pig gebleken.
Een LZV maakt met name het voor- 
en natransport in intermodaal ver-
voer over de weg efficiënter. Dat 
vermindert de kosten van dat ver-
voer nog. Ook de ‘Allianz pro Schie-
ne’, de spoorlobby die in Duitsland 
langdurig ageerde tegen de ecocom-
biproeven, lijkt zich bij dit inzicht 

NIEUWSBLAD TRANSPORT 17-23 MEI 2018

ANALYSE  Combinaties van meer dan 25,25 meter in het verschiet?

Lange truck al niet meer weg te 
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nu neer te leggen. Dat kan overigens 
weer veranderen als grensover-
schrijdend vervoer met ecocombi’s 
straks daadwerkelijk mogelijk 
wordt. Toch zal lange-afstandsver-
voer per spoor en over binnenvaar-
wegen per eenheid vervoerde lading 
gemiddeld goedkoper en duurza-
mer blijven, tenminste op die routes 
waar voor het wegtransport goede 
alternatieven bestaan.
In Nederland heeft de ecocombi 
zich inmiddels bewezen in het dis-
tributievervoer. Over langere af-
standen wordt lading bestemd voor 
bijvoorbeeld binnensteden met lan-
ge combinaties naar de stadsrand 
getransporteerd, waar de combina-
ties worden gesplitst in twee korte-
re eenheden, die met twee trekken-
de eenheden de stad in worden 
gevoerd. Dat laatste kan nu ook ge-
beuren met elektrisch materieel.
 
Grenstransport
Met grensoverschrijdend vervoer in 
ecocombi’s is in West-Europa nog 

vrijwel geen ervaring opgedaan. Dat 
heeft te maken met een formeel ver-
bod in de Europese regelgeving 
voor het grenstransport met lange 
combinaties. De ecocombi zou dan 
moeten worden ontkoppeld en de 
trailers zouden één voor één de 
grens moeten worden overge-
bracht. Een recente interpretatie is 
dat twee landen die een grens delen 
en die beide ecocombi’s op een deel 
van hun wegennet toelaten, kunnen 
afspreken dat ze een langere combi-
natie ongehinderd de grens laten 
passeren.
Is Nederland vooralsnog volgens 
TLN de koploper in LZV-vervoer in 
West-Europa, de directe buren zijn 
nog niet zover. Duitsland kent nog 
enkele leemten in het ‘Positivnetz’ 
van voor ecocombi’s toegelaten we-
gen, al heeft dat net zich de laatste 
jaren snel uitgebreid naar zowat alle 
deelstaten. In België werd de eerste 
proef feitelijk een mislukking, voor-
al doordat door strenge administra-
tieve bepalingen veel te weinig eco-

combi’s eraan deel konden nemen. 
Vlaanderen begint een nieuwe 
proef, waaraan ook LZV’s uit Ne-
derland mogen deelnemen. Wan-
neer de proef precies begint, is nog 
niet duidelijk.
Een internationale beperking vor-
men de grenzen aan het toegelaten 
totaalgewicht van een lange combi-
natie. In Duitsland mag dit gewicht in 
de meeste gevallen niet groter zijn 
dan dat van twee conventionele com-
binaties. Voor veel ecocombi’s maakt 
dat overigens weinig uit. Die vervoe-
ren veelal volumelading en verdelen 
die over evenveel assen. Aan het weg-
dek zullen ze eerder minder dan 
meer schade toebrengen.
Waar het met de ‘LZV’ uiteindelijk 
naartoe gaat in West-Europa, is nog 
onduidelijk. Er zijn nog langere 
combinaties denkbaar. Ewals Cargo 
Care liet met zijn ‘Duo Trailer’-eco-
combi proeven nemen in Zweden, 
een combinatie van twee trailers 
van elk 13,6 meter lengte, verbon-
den door een dolly en met één truck 

ervoor. Die zijn nog een paar meter 
langer dan de nu gangbare ecocom-
bi en zijn derhalve in West-Europa 
ook nog niet toegelaten.
Maar er kan wel een CO2-reductie 
van zelfs 40% mee worden behaald. 
Eén chauffeur kan er nog efficiënter 
mee worden ingezet en het voor-
deel voor intermodaal vervoer kan 
er maximaal door worden benut. 
Een trailer van 13,6 meter lengte is 
immers de standaardmaat in bij-
voorbeeld het ferry- en spoorver-
voer. Het is dus handiger twee van 
die trailers tegelijk bij de terminal te 
laten overladen. In Engeland zet je 
er dan twee trekkers voor, omdat dit 
land veel langere combinaties (nog) 
niet toelaat. En omgekeerd: na de 
overtocht naar Zweden kun je van 
twee ‘duo trailers’ één combinatie 
samenstellen, met één trekker en 
één chauffeur. Misschien krijgen de 
West-Europese landen de smaak 
van de ecocombi te pakken en wil-
len ze die paar extra meters straks 
ook nog toelaten.

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

We starten met een 
proefproject op de #A16 om 
afwijkingen in de #banden-
spanning van vrachtwagens 
te meten. Het project is 
bedoeld om banden met 
een te lage spanning op te 
sporen en zo mogelijke 
klapbanden te voorkomen. 
http://bit.ly/2woRDHL 
@Rijkswaterstaat

“De beste ideeën over 
#veiligheid komen vaak van 
medewerkers”, zegt Roy 
#Spitzen van #AbbottLogis-
tics #Breda, winnaar van de 
prijs #VeiligsteMaga-
zijn2017. @evofenedex

 Bedrijven moeten alert
blijven op innovaties om 
boot niet te missen. Lees 
ABN Amro rapport https://
abn.com/2KL0GWP 
@BartBanning

Eco2city gebruikt als eerste 
in Nederland het GS1 
pakketlabel: om dikkere 
vervoersstromen naar de 
stadsranden als slimmere 
gebundelde routes naar 
afleveradressen te regelen 
#stadslogistiek 
@delaatstemeter

OM eist taakstraf tegen 
vrachtwagenchauffeur die 
wiel verloor https://nos.
nl/l/2231760 @NOS

Is uw bedrijf klaar voor de 
nieuwe privacywet (#AVG)? 
U hebt nog ruim een week. 
TLN kan u hierbij helpen, 
zie: https://www.tln.nl/ 
@TLNnieuws

 ‘3d-printers grote 
bedreiging voor contai-
nervaart’

 Video: opnieuw schip 
Hapag-Lloyd betrokken bij 
incident 

 Ouderwetse facturatie 
kost zeetransport jaarlijks 
35 miljard 

 Volvo komt met tweede 
elektrische truck in 3 
weken 

 Bierbrouwer AB-Inbev 
bestelt 800 waterstof-
trucks

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 
vinden op
nieuwsbladtransport.nl

http://
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ARBEIDSMARKT  Ook planners zijn er te weinig

Krapte aan chauffeur
TOM VAN GURP

De komende jaren blijft er een 
schreeuwend tekort bestaan aan 
vrachtwagenchauff eurs. Dat stelt 
het Sectorinstituut Transport en 
Logistiek (STL). Momenteel zijn 
er meer dan vijfduizend open-
staande vacatures voor truckbe-
stuurders en de verwachting is 
dat deze schaarste nog minimaal 
twee jaar aanhoudt. Ook planners 
zijn er veel te weinig.
 
Enkele jaren geleden was het aantal 
chauff eurs dat werkloos thuiszat 
nog meer dan tienduizend. Inmid-
dels zijn dat er minder dan de helft. 
Misschien nog wel belangrijker is 
dat het aantal openstaande vacatu-
res op vrijwel hetzelfde niveau ligt. 
Hoewel dat op het eerste gezicht 
prima met elkaar lijkt te matchen, is 
de werkelijkheid anders. Dat blijkt 
uit de Sectormonitor van het STL 
over het vierde kwartaal van 2017.
Van de ondervraagde wegtranspor-
teurs ervaart 30% het tekort aan ar-
beidskrachten als het belangrijkste 
probleem binnen hun bedrijf. Dit 
probleem blijft niet beperkt tot 
dunbevolkte gebieden of regio’s 
met veel bedrijvigheid. In vrijwel 
het gehele land is er een beperkt 
aanbod van vrachtwagenbestuur-
ders. Alleen de provincie Groningen 
lijkt de dans enigszins te ontsprin-
gen. De andere delen hebben alle-
maal een tekort. Vooral in de drie 
zuidelijke provincies, de Randstad 
en delen van Gelderland is het per-
soneelsaanbod zeer mager. Volgens 
het UWV speelt dit probleem ook 
bij planners. De uitkeringsinstantie 
spreekt dan ook in beide gevallen 
van ‘krapteberoepen’.

Grootste belemmering
Geen enkel ander obstakel wordt 
door zoveel bedrijven als een be-
langrijke belemmering ervaren. On-
voldoende vraag is bijvoorbeeld 
voor minder dan 5% van de weg-
transporteurs het belangrijkste pro-
bleem voor hun bedrijfsactiviteiten.
Dat vrachtwagenbestuurders ge-
wild zijn, blijkt ook uit de groei van 
het aantal actieve chauff eurs. Van 
hen reden er eind vorig jaar 81.873 
rond in Nederland, een toename 
van 4,4% in vergelijking met hetzelf-
de moment een jaar eerder (fi guur 
1). Daarmee komt het aantal actieve 
truckchauff eurs op het niveau van 
2010 en 2011. Toen werd op sommi-
ge momenten de grens van 82.000 
overschreden. Het lijkt erop dat 
binnen afzienbare tijd dit aantal op-
nieuw gehaald wordt, als dat in de 

Al vijf jaar achter elkaar daalt het 
aantal failliete transporteurs.

eerste maanden van dit jaar niet al 
is gebeurd. Het aantal chauff eurs 
neemt namelijk al sinds begin 2015 
elk kwartaal toe. In de tussenliggen-
de drie jaren kwamen er netto bijna 
zevenduizend vrachtwagenbe-

stuurders bij. Zo kropen in de laat-
ste drie maanden van vorig jaar 
2.770 chauff eurs voor het eerst be-
taald in een cabine, of in ieder geval 
voor de eerste keer in minimaal één 
jaar. Daar staat tegenover dat in de-
zelfde periode 2.098 bestuurders 
ermee stopten. 

De totale werkgelegenheid in de 
wegtransportbranche neemt overi-
gens nog veel harder toe dan het 
aantal chauff eurs. Dit komt vooral 
doordat transportbedrijven steeds 
meer personeel hebben dat niet zelf 

een truck bestuurt, zoals adminis-
tratieve, commerciële of ICT-me-
dewerkers. Zeven jaar geleden 
vormden chauff eurs namelijk nog 
meer dan 60% van het totale perso-
neelsbestand bij wegvervoerders, 
Inmiddels is dat percentage gezakt 
tot 55, waarbij vooral in de tweede 

DAG VAN DE GEVAARLIJKE 
STOFFEN
25 MEI
Een incident is de nachtmerrie van 
elke professional die werkt met ge-
vaarlijke stoff en. Laat je inspireren 
door de vele praktijkcases en advise-
ren door experts op deze dag. 
• dagvandegevaarlijkestoff en.nl

MARITIME INDUSTRY 
29 T/M 31 MEI 
Maritime Industry wil de jonge ge-
neratie aanspreken met nieuwe ini-
tiatieven. Ontdek je carrièremoge-
lijkheden in de binnenvaart tijdens 
de vakbeurs Maritime Industry in 
Gorinchem.  
• booking.evenementenhal.nl 

LOGISTICS & SUPPLY CHAIN 
SUMMIT  
4 T/M 6 JUNI
Naast traditionele presentaties zijn 
er actieve case-studies, live-show-
cases en discussies. Je kunt ook 
meedoen aan rondetafelgesprek-
ken. Locatie: Okura Hotel.
• sclsummit.com 

PRAKTIJKDAG DE BREXIT 
5 JUNI
Tijdens deze dag, georganiseerd 
door Sdu, passeren de belangrijkste 
onderwerpen van dit moment de re-
vue. Sprekers vanuit onder andere 
Brussel en de douane geven de laat-
ste stand van zaken.  
• praktijkdagdouane.nl 

NT PORT EVENT 
6 JUNI
Het jaarlijks event van Nieuwsblad 

Transport waarbij de havengemeen-
schap bij elkaar komt. Met  verdie-
pende sessies met maritieme on-
derwerpen en genoeg netwerk-
mogelijkheden.
• nieuwsbladtransport.nl/events

AGENDA

EPKE SPIJKERMAN, ADVOCAAT
www.boekel.com

RAAD & RECHT

Het Gerechtshof Amsterdam heeft recent de vordering van 
ruim 150 piloten tegen KLM en tegen hun vakbond Vereniging 
van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) afgewezen. Het hof 
bekrachtigt daarmee het vonnis van de kantonrechter uit 2016. 

De piloten, ooit in dienst getreden bij Martinair, claimden al-
lereerst dat zij op grond van de Wet overgang van onderneming 
in 2014 in dienst waren getreden bij KLM. Subsidiair meenden 
zij dat het zogenoemde Ringvaart-akkoord (RVA) op hen van 
toepassing moest blijven. Dat akkoord bepaalde dat KLM hen 
een aanbod tot indiensttreding moest doen, zij het met behoud 
van slechts beperkte dienstjaren. 

Het hof oordeelt dat geen overgang van onderneming heeft 
plaatsgevonden. Het hof wijst ook de subsidiaire vordering af, 
omdat het RVA destijds geldig is opgezegd. Ten slotte is KLM 
ook niet op grond van het goed werkgeverschap (artikel 7:611 
BW) verplicht de Martinair-piloten in dienst te nemen. De pi-
loten hebben destijds de gelegenheid gehad in te stemmen met 
de opvolger van het RVA, het Steigenberger-akkoord (SBA), 
maar dat hebben zij niet tijdig gedaan.

De piloten zijn als vrachtvlieger in dienst geweest van Mar-
tinair. Vanwege de verliesgevende situatie bij Martinair zijn 
onderdelen van Martinair geïntegreerd in KLM. In dat kader is 
in 2011 het RVA gesloten door Martinair, KLM en VNV. Daarin 
is afgesproken dat alle Martinair-piloten in de gelegenheid 
zouden worden gesteld uiterlijk 1 januari 2014 in dienst te 
treden van KLM. Dit akkoord is door VNV opgezegd tegen 31 
december 2013. KLM heeft de vliegers vervolgens geen arbeids-
overeenkomst aangeboden. Op 2 december 2013 hebben KLM, 
Martinair en VNV een nieuw akkoord gesloten, het SBA. De 
Martinairafdeling van de ledenraad van de VNV stemde echter 
niet in met dit akkoord en het is niet in werking getreden. 

De vliegers stellen dat sprake is van overgang van onderneming 
van Martinair naar KLM danwel dat KLM in strijd handelt met 
de normen van art. 7:611 BW en/of art. 6:162 BW door hen niet 
alsnog een arbeidsovereenkomst aan te bieden. 

De rechtbank heeft de vorderingen van de vliegers afgewezen. 
Zij hebben hoger beroep aangetekend. Het hof overweegt dat 
Martinair Cargo (MAC) zich richt op het vrachtvervoer door de 
lucht en daarmee is te beschouwen als een kapitaalintensieve 
onderneming. Relevant is dan dat de vliegtuigen waarmee het 
vrachtverkeer plaatsvond, niet aan KLM zijn overgedragen. 
Het vrachtvervoer is de hoofdactiviteit van MAC en juist de 
vrachtvliegers zijn als enige bij MAC in dienst gebleven. Ook 
dat duidt niet op overgang van onderneming. Verder zijn de 
landingsrechten bij MAC achtergebleven, is KLM geen vervoer 
van grote vrachten gaan doen en kunnen klanten nog steeds 
zakendoen met MAC als zelfstandig bedrijf. Ondersteunende 
taken, zoals sleepdiensten en onderhoud, zijn wel geïntegreerd 
in KLM, maar dat op zich maakt niet dat sprake is geweest van 
overgang van onderneming. Met betrekking tot het RVA geldt 
dat is overeengekomen dat het opgezegd mocht worden als 
werknemers van Martinair een beroep zouden doen op over-
gang van onderneming. Het beroep op goed werkgeverschap 
en/of onrechtmatige daad slaagt ook niet. Weliswaar heeft 
KLM nieuwe vliegers in dienst genomen en heeft zij een aantal 
vliegers van MAC afgewezen, maar dit is niet onrechtmatig 
of in strijd met art. 7:611 BW, nu KLM, Martinair en VNV een 
alternatief hebben geboden, namelijk het SBA. De leden van 
de VNV, waaronder eisers in deze procedure, hebben daarmee 
echter niet tijdig ingestemd. 

Martinair is geen KLM
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helft van vorig jaar een forse daling 
is ingezet.
Een ander opvallend verschil tussen 
rijdend en overig personeel is het 
aantal oproepcontracten. Al jaren 
rijdt tussen de 2 en 3% van de truck-
bestuurders op oproepbasis, terwijl 
deze constructie bij andere catego-
rieën medewerkers juist explosief 
stijgt. Van de niet-chauff eurs werk-
te eind vorig jaar 39% als oproep-
kracht. Dat is tweemaal zoveel als in 
2010.
Hoewel het personeelstekort voor-
lopig niet verdwijnt, gaat het wel 
degelijk goed met de wegvervoer-
branche. Het aantal bedrijven dat 
actief is in de sector groeit, het aan-
tal werknemers is hoger dan het in 
jaren geweest is en het aantal faillis-
sementen daalde voor het eerst in 
zeer lange tijd onder de honderd. Er 
gingen vorig jaar 93 bedrijven op de 
fl es, elf minder dan het jaar ervoor 

en zelfs een halvering van de 196 ge-
dwongen bedrijfseindes van 2013. 
Al vijf jaar achter elkaar daalt het 
aantal failliete transporteurs (fi guur 
2).
Doordat de meeste vervoerders het 
hoofd prima boven water kunnen 
houden, is het aantal bedrijven ho-
ger dan het in de afgelopen zeven 
jaar is geweest. Eind vorig jaar wa-
ren er 6.422 ondernemingen actief 
in het wegvervoer. Een jaar eerder 
bleef de teller steken op 6.228. Drie-
kwart van de bedrijven heeft min-
der dan twintig personeelsleden.
 
Winstgroei
Afgelopen jaar kon het transport 
over asfalt profi teren van een om-
zetgroei van zo’n 6,5% in vergelij-
king met een jaar eerder. Voor ko-
mend jaar verwacht ING opnieuw 
een omzettoename, ditmaal van on-
geveer 5,5%. Vooral de bouw, de de-

tailhandel en de horeca zorgen voor 
een groei van de te vervoeren vracht, 
denken de sectoreconomen van de 
bank. Daarmee zou 2018 het vijfde 
jaar op rij zijn waarin de opbreng-
sten voor het wegvervoer plussen. 
De laatste keer dat de sectoromzet 
daalde, was in 2013. Sindsdien werd 
een stijgende lijn ingezet, die vooral 
vorig jaar fi kse vormen heeft aange-
nomen (fi guur 3). 
Het ondernemersvertrouwen is dan 
ook goed, blijkt uit de peiling van 
STL. Niet eerder in de afgelopen 
tien jaar waren zoveel bedrijven zo 
hoopvol gestemd over de omzet als 
aan het begin van dit jaar.
Ook de logistieke dienstverlening 
kan volgens de ING een omzetgroei 
tegemoet zien. In 2018 stijgen de 
opbrengsten met zo’n 5%, wat over-
eenkomt met de toename van afge-
lopen jaar. In 2016 moest deze sec-
tor nog een daling van 1% incasseren.

Lambers Beheer B.V.
Weert
Rechtbank Limburg

Van Woudenberg B.V.
Renkum
Rechtbank Gelderland

Jan De Roos Transport Lemmer 
B.V.
Lemmer
Rechtbank Noord-Nederland

Evolution Transport SPRL
Uccle
Rechtbank Brussel

Belpo Corporation BVBA
Hasselt
Rechtbank Hasselt

Z Trans BVBA
Antwerpen
Rechtbank Antwerpen

Eurotimazray Services SPRL
Brussel
Rechtbank Brussel

GBS Services SPRL
Molenbeek-Saint-Je
Rechtbank Brussel
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Met ingang van 
1 juli is Michiel 
Kuijs benoemd 
tot algemeen 
directeur van 
DAF Nederland 
en Scandinavië. 
Hij volgt 

daarmee Jan van Keulen op, die 
met ingang van dezelfde datum is 
benoemd tot algemeen directeur 
van DAF Sales Operations en 
daarmee verantwoordelijk wordt 
voor markten in Oost-Europa en 
buiten de Europese Unie. Kuijs 
heeft binnen DAF meer dan 
twintig jaar ervaring op het 
gebied van marketing & sales. 

Barthold Boreel is door de familie 
Blokker aangesteld als fi nancieel 
en logistiek directeur van Xenos. 
Hij volgt Esther Vosbeek op, sinds 
2014 fi nancieel directeur bij de 
winkelketen. De familie Blokker 
houdt zestig vestigingen van 
Xenos aan. De 110 andere fi lialen 
werden eerder dit jaar overgeno-
men door winkelketen Casa. 
Boreel was eerder CEO en COO 
van O’Neill in Europa. Daarvoor 
werkte hij bij Harense-
smid en Dexcom Holdings. 
 

Ufk u Akaltan is 
benoemd tot 
de nieuwe 
countrymana-
ger van UPS in 
Nederland, 
België en 
Luxemburg. Hij 

wordt verantwoordelijk voor de 
gehele operatie, bedrijfsontwikke-
ling en strategie in deze markten. 
Akaltan vervangt Tim Helsen 
(Nederland), die gepromoveerd is 
tot vicepresident Finance & 
Accounting voor UPS Europe, en 
Fernando Falcón (België en 

Luxemburg), die countrymanager 
wordt in Spanje en Portugal. 
Akaltan werkt al zestien jaar bij 
UPS. In 2013 werd hij marketing-
directeur van UPS in Duitsland. 
Zijn meest recente functie in 
dienst van UPS voerde hij uit in 
Istanbul als countrymanager van 
Turkije.

André van der 
Zande wordt lid 
van de Raad 
voor de 
leefomgeving 
en infrastruc-
tuur (Rli). De 
benoeming 

geldt voor de periode van 1 juli 
2018 tot 1 augustus 2020. Hij is 
momenteel directeur-generaal 
van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM). In het verleden bekleedde 
hij onder andere de functies van 
hoogleraar aan de Universiteit 
van Wageningen en secretaris-ge-
neraal van het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselvei-
ligheid.

Nele Voor-
spoels wordt 
commercieel 
directeur van 
de haven van 
Cotonou in het 
Afrikaanse 
Benin. Port of 

Antwerp International werd in 
december 2017 uitbater van de 
haven in Benin. Christiaan De 
Block, nautisch adviseur van 
Havenbedrijf-CEO Jacques 
Vandermeieren, wordt voorlopig 
directeur-generaal in Cotonou. 
Hugo Moyersoen wordt fi nancieel 
directeur en Jan De Voght zal 
gaan over het onderhoud van de 
Afrikaanse haven. 
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Vlam weer in de pijp

FOLKERT NICOLAI

Te dure kartel-truck gekocht? 
Henk Wijngaard gaat zijn geld te-
rughalen bij de bouwers.
 
MKB-Claim heeft een gouwe ouwe 
ingezet om truckers erop te wijzen 
dat ze zich kunnen aansluiten bij 
een massaclaim tegen vrachtautofa-
brikanten die hun in de jaren 1997 
tot en met 2011 te dure voertuigen 
hebben verkocht. Henk Wijngaard 
himself heeft een nieuwe versie in 
de strijd geworpen van zijn ever-
green ‘Met de vlam in de pijp’.
De tekst van de ‘remake’ van zijn 
tophit liegt er niet om. ‘Met de vlam 
in de pijp kwam de waarheid aan het 
licht. Door verboden prijsafspraken 
werden truckers opgelicht.’ Er zijn 
in ‘donkere achterkamers’ stiekem 
prijsafspraken gemaakt door vracht-

Met een remake van zijn oude hit mengt Henk Wijngaard zich in de strijd. Foto: Henk Wijngaard

autofabrikanten als Volvo, DAF, 
MAN, Scania, Daimler en Iveco. Die 
zijn al door de Europese Commissie 
op de bon geslingerd voor samen 
ongeveer vier miljard euro.
De fabrikanten hebben schuld be-
kend. Maar nu willen de kopers, die 
gemiddeld zo’n tienduizend euro te 
veel betaalden, dat geld van de 
truckbouwers terug. MKB-Claim, 
waar zeventig mensen werken, gro-
tendeels juristen, is een van de or-
ganisaties waar transportbedrijven, 
verladers en eigen vervoerders hun 
claim kunnen neerleggen.
Henk Wijngaard kan er kort over 
zijn. ‘Alle grote fabrikanten maak-
ten winst over onze rug. Dat pikken 
wij niet langer, want dat geld wil ik 
terug.’ Wanneer zien ze het te veel 
betaalde weer op hun bankreke-
ning? Jurist Simon Zuurbier van 
MKB-Claim verwacht dat een pro-

cedure één à twee jaar kan duren. 
De fabrikanten kunnen natuurlijk 
nog in beroep gaan, waardoor de 
zaak langer kan voortslepen.
Zuurbier stipt aan dat claims niet in 
alle landen waar de kartelfabrikan-
ten zijn gevestigd, aanhangig hoe-
ven te worden gemaakt. In Neder-
land kan de rechter ook oordelen 
over de vorderingen tegen buiten-
landse fabrikanten, omdat die im-
mers hebben samengespannen om 
de prijs van een trekker op te drij-
ven. Zo kan DAF in Nederland ook 
worden aangesproken wegens te 
hoge verkoopprijzen van Scania, 
MAN of Iveco. Om zijn geld terug te 
halen hoeft Henk Wijngaard dus 
niet de Brennerpas of de Øresund-
brug over te tuff en. MKB-Claim 
denkt de meeste claims bij de rech-
ter in Amsterdam te kunnen afwik-
kelen.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl
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Daar ben je weer lekker mee. Uitgerekend de ‘Gouwenaar 
II’, met 52 containers aan boord, ramt de ‘kleine spoorbrug’ 
over de Gouwe bij, inderdaad, Gouda. De brug was net geheel 
vernieuwd en moet nu, mogen we de eerste berichten geloven, 
weer dertig centimeter worden teruggeschoven om spoorver-
voer tussen Gouda en Boskoop mogelijk te maken. Het was gek 
genoeg niet eens het binnenschip zelf dat de schade aanrichtte, 
maar een container die van de bovenste laag containers afdon-
derde en tegen de ‘kleine spoorbrug’ aankwam.
 
‘Shit happens, baas’, zal de schipper tegen zijn opdrachtgever 
hebben gezegd. ‘Gelukkig kan ik, met de meeste containers 
nog aan boord, doorvaren, want de boot is onbeschadigd.’ Dat 
scheelt alweer, zal er op het hoofdkantoor zijn gemompeld. 
Daarna, we weten de uitslag nog niet, komt er natuurlijk een 
onderzoek van de betrokken diensten. Laten we eens op de 
stoel van mr. Pieter gaan zitten en proberen de feiten op een 
rijtje te krijgen. Om te beginnen zal die, of zijn opvolger bij 
de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Tjibbe Joustra, hebben 
opgemerkt: ‘Het is maar goed dat niet net op dat moment een 
Sprinter over de brug reed.’
 
Goed onderzoek begint met vragen. Was er sprake van een 
plotselinge hoogwaterstand ter plaatse? Hoe waarschijnlijk is 
dat bij een rivier die doorgaans goed in de gaten wordt gehou-
den? De ‘Gouwenaar II’ voer in drie lagen bovendeks onder 
de ‘kleine spoorbrug’ door. Die brug zal daar normaliter op 
berekend zijn, maar evengoed werd nu de achterste container 
van de deklading er af gesmeten. Had de schipper tijdig moeten 
voorzien dat zich verderop een hoogteprobleem aandiende? 
Waren er stipte meldingen over de situatie op de rivier?
 
Het onderzoeksteam gaat verder. Had de ‘Gouwenaar II’ mis-
schien een uitzonderlijk laag totaalgewicht aan containers aan 
boord? Voer ze misschien in roerig water, waardoor het achter-
schip omhoog kwam? Waarom is dan het stuurhuis weer níét 
beschadigd? Zijn er bij de renovatie van de ‘kleine spoorbrug’ 
fouten gemaakt? Waren de achterste containers niet correct 
ingeladen?
 
Er zijn gelukkig geen gewonden, of erger, gevallen en het lijkt 
een incident van niks. Maar juist deze vragen moeten toch snel 
worden opgelost. ’s Avonds, na de maaltijd – Prinses Margriet 
heeft lekker gekookt – zal mr. Pieter zeggen: ‘Je moet je eens 
voorstellen wat er had kunnen gebeuren.’

Mr. Pieter aan de Gouwe

Pier Eringa, topman van ProRail, 

in de Volkskrant.

In het buitenland 
kijkt iedereen vol 
waardering naar wat 
wij hier klaarspelen.

QUOTE VAN DE WEEK

Het kabinet wil rond de 
jaarwisseling een besluit 
nemen over een grotere 
openstelling van de Ha-
ringvlietsluizen. De voor-
keur van Rijkswaterstaat en 
minister Jorritsma gaat uit 
naar het zogeheten ‘ge-
temd getij’, waarbij de 
sluisdeuren 95 procent van 
de tijd voor een gedeelte 
open staan. De gevolgen 
voor de scheepvaart zijn 
aanzienlijk. Rijkswaterstaat is er 
echter van overtuigd dat met het 
nodige baggerwerk en aanpassingen 
de nadelige eff ecten van eb en vloed 
fors kunnen worden verminderd.
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Open Haringvliet is duur
23 mei 1998

Het duurt nog drie tot vijf jaar voor-
dat het zoute water door de deuren 
van de Haringvlietsluizen stroomt, 
waardoor eb en vloed terugkeren 
tot aan de Biesbosch. Het doel: eco-
logisch herstel van het gebied. De 

Op zoek naar personeel in vervoer, ware-
housing, export, offshore, fi nance of ict? 
Werf niet op de tast, ga voor respons met 
inhoud. 

vacatures.nieuwsbladtransport.nl

Zoeken wordt vinden.

kosten: honderd tot vijf-
honderd miljoen gulden.
Jaarlijks zullen zestigdui-
zend schepen de gevolgen 
ondervinden van het ge-
temd getij. Verkeer en wa-
terstaat zal alle schade 
compenseren.

Hoogwater
Bij getemd getij is er elke 
vijf dagen een hoogwater 
waarbij oponthoud ont-

staat. Dit brengt een schadepost 
met zich mee van 148.000 gulden. 
Ook het wegverkeer ondervindt 
hinder, want de Haringvlietbrug 
gaat vaker open.

TRUCKKARTEL  ‘Fabrikanten                                  maakten winst over onze rug’


