
Nijman/Zeetank International Logistic Group is een logistieke dienstverlener op het gebied van transport en distributie van glas, petrochemische producten, brandstof en gas
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2021 is een jaar van vele grote gebeurtenissen. De voortdurende pandemie, 

met nagenoeg voor iedereen een merkbaar moeilijke situatie. De Brexit met een 

enorme impact op de logistiek van en naar de UK. Dit heeft gedurende een groot 

gedeelte van het eerste half jaar een grote impact gehad op de afhandeling van 

transporten en veel extra druk gegeven bij onder andere de logistieke onderne-

mingen. De rust is sinds juni/juli enigszins teruggekeerd, echter wel staat onom-

stotelijk vast dat extra werkzaamheden voor het afhandelen van de transporten 

een blijvend karakter zullen hebben.

De Ever Given, het schip dat in maart dit jaar meerdere dagen de doorgang 

in het Suezkanaal blokkeerde. Met als gevolg een grote congestie van 

goederenstromen naar diverse havens en deels kwaliteitsvermindering dan wel 

vernietiging van lading.

In juli overstromingen in Nederland, België en Duitsland met vele honderden 

dodelijke slachtoffers. En met grote schade aan de infrastructuur waarbij herstel-

werkzaamheden nog niet voltooid zijn.

Een combinatie van Brexit en een tekort aan chauffeurs in de UK heeft geleid tot 

enorme vertraging van afhandeling van trailers en (tank)containers in UK-havens. 

Wachttijden van enkele weken waren geen uitzondering, zelfs ferryschepen an-

nuleerden de afvaarten, omdat de haventerminals in de UK geen ruimte hadden 

om nieuwe lading in ontvangst te nemen. Tijdig op deze problemen inspelen is 

helaas niet altijd gelukt met als gevolg grote problemen bij opdrachtgevers en 

veel stress bij medewerkers.

Het tekort aan chauffeurs is in de UK het grootst in Europa, echter ook in andere 

Europese landen is er sprake van veel vacatures. Het gevolg is flinke salarisver-

hogingen van chauffeurs. Naast deze verhogingen is er in veel sectoren, dus ook 

in de logistieke sector, sprake van diverse kostenstijgingen van vele kostensoor-

ten. De transporttarieven zullen in veel gevallen verhoogd moeten worden. 

Ondanks al deze uitdagingen is het toch gelukt het nodige nieuwe equipment in 

gebruik te nemen. Duurzaamheid is een belangrijke factor bij de aanschaf van 

nieuw materieel. Bij trailers wordt daarom aandacht besteed aan het lege eigen 

gewicht om het laadvermogen te optimaliseren. De afgeleverde trekkers zijn waar 

mogelijk voorzien van een LNG-motor, resulterend in een lagere CO2-emissie. 

Nog niet in alle landen is het vanwege wetgeving of netwerk van LNG-stations 

helaas mogelijk in LNG aangedreven trekkers te investeren.

Met diverse opdrachtgevers voeren we projecten uit om logistieke processen 

te optimaliseren. Een interessante uitdaging om gezamenlijk een kwalitatieve 

oplossing neer te zetten.

De vraag van veel opdrachtgevers is groot. Waar mogelijk breiden we in  

capaciteit uit om aan de gestegen vraag te voldoen. Equipment is in principe 

beschikbaar, rekruteren van extra medewerkers is een uitdaging. 

Met de nodige voorzorgsmaatregelen is sinds kort reizen weer mogelijk. 

Meetingen via onder andere Teams worden hopelijk langzamerhand weer 

vervangen, waar mogelijk en nodig, door face to face ontmoetingen. 

Namens alle medewerkers van Nijman/Zeetank wens ik u het allerbeste toe. <<
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Ook tijdens de pandemie heeft Nijman/Zeetank in nieuw equipment 

geïnvesteerd. Voor een groot gedeelte is dat ook al geleverd. Levertijden 

worden echter niet altijd aangehouden, gezien de wereldwijde tekorten aan 

bepaalde componenten voor zowel trekkers als trailers.

Nijman/Zeetank investeert 
flink in nieuw equipment

Voor Nijman/Zeetank UK zijn dit jaar in 

het tweede kwartaal tien nieuwe 

innenladers geleverd. De trailers zijn 

verder geoptimaliseerd, wat een 

gewichtsvoordeel oplevert van circa 450 

kilo ten opzichte van de voorgaande 

serie. Bij glas met bepaalde dikten kan 

nu meer glas vervoerd worden.

>> Gewichtsreductie

Voor Nijman/Zeetank Polen zijn dit jaar in 

het derde kwartaal vijf nieuwe innenla-

ders geleverd. Ook bij deze innenladers 

heeft een gewichtsoptimalisatie plaats-

gevonden met een gewichtsreductie van 

zo’n 490 kilo. Dit betekent onder meer 

 WWW.NIJMAN-ZEETANK.COM

Nijman/Zeetank kiest voor optimali-

satie tussen eigen gewicht en volume.
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dat er bij bepaalde dikten nu meer glas 

vervoerd kan worden.

>> Drie assen

In Polen zijn daarnaast vier nieuwe 

drie-assige Volvo-trekkers afgeleverd. 

Voor het intermodale transport van 

tankcontainers tussen de railterminal en 

het los- en laadadres is een drie-assige 

trekker nodig om te voldoen aan de 

eisen met betrekking tot het toegestane 

totaal bruto voertuiggewicht. Bij intermo-

daal verkeer mag het totaal bruto 

voertuiggewicht hoger liggen dan bij 

puur wegtransport. Er is hiervoor echter 

wel een aangepaste trekker nodig met 

drie assen.

Tenslotte zijn voor Polen ook nog negen 

nieuwe Mercedes-trekkers besteld, 

oorspronkelijk te leveren in augustus 

2021. Vooralsnog is de levertijd ver-

traagd tot november en december dit 

jaar, waarbij een verdere vertraging weer 

niet kan worden uitgesloten.

>> LNG-aangedreven

Voor Nijman/Zeetank Nederland zijn tien 

nieuwe LNG aangedreven Volvo-trekkers 

besteld. Alhoewel alle trekkers in het 

derde kwartaal van dit jaar geleverd 

zouden worden, zijn er vooralsnog 

vanwege tekorten aan bepaalde 

componenten slechts twee geleverd. De 

volgende zeven worden in het vierde 

kwartaal van dit jaar afgeleverd, de 

laatste in het eerste kwartaal van 2022. 

Nijman/Zeetank heeft sinds medio 2020 

Nijman/Zeetank UK heeft geïnves-

teerd in 10 nieuwe innenladers.

De vier Poolse drie-assige trekkers.
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Nijman/Zeetank Nederland heeft 

LNG-aangedreven Volvo-trekkers

in gebruik genomen.

LNG aangedreven trekkers in gebruik. 

Gezien de beperkte emissie uitstoot en 

de positieve ervaringen is er wederom 

gekozen voor trekkers die op LNG rijden.

Voor Nederland zijn vorig jaar twaalf 

nieuwe LNG-trailers besteld. Hiervan zijn 

er vier al in het eerste kwartaal van dit 

jaar geleverd en twee trailers zijn in het 

derde kwartaal van dit jaar binnengeko-

men. De resterende zes trailers komen in 

het vierde kwartaal van dit jaar en in 

januari 2022. 

LNG (liquid natural gas) wordt vervoerd 

met een temperatuur van -162 °C. De 

trailers voor het vervoer van LNG zijn 

daarom dubbelwandig uitgevoerd met 

een binnentank en buitentank, beide van 

roestvrij staal. De ontwerp temperatuur is 

-196 °C. De ruimte tussen de binnen- en 

buitentank is vacuüm geïsoleerd. Gezien 

het relatief hoge eigen gewicht van 

LNG-trailers is bij het ontwerp en de 

bouw veel aandacht besteed aan 

optimalisatie van het eigen gewicht (zo 

laag mogelijk) en volume (zo groot 

mogelijk). <<

|                      | december 2021 | nummer 1 |                                                                   5  |



Vanuit zijn basis in het Pilkington UK 

hoofdkantoor in St Helens, Merseyside, 

deelt Neil Syder zijn ideeën over wat de 

toekomst voor het bedrijf in petto heeft. 

Neil maakt al lang deel uit van het team 

Pilkington UK. Startend als laborant wist 

hij op te klimmen tot het management 

van het bedrijf en als zodanig is hij op 

basis van vele jaren ervaring, kennis en 

een diepgaand begrip van de behoeften, 

eisen en verwachtingen van klanten een 

van de meest aangewezen personen om 

een toekomstvisie te geven.

“Ik ben ervan overtuigd dat we ons in 

een goede positie bevinden om toekom-

stige uitdagingen aan te gaan en de 

toekomst met vertrouwen tegemoet 

kunnen zien”, zegt hij. “Dat komt omdat 

Pilkington UK vandaag de dag een solide 

en innovatief bedrijf is, dat in staat is om 

verandering te omarmen en door te 

voeren waar en wanneer dat nodig is.”

“In de afgelopen tien jaar hebben we een 

aantal operationele uitdagingen het 

hoofd weten te bieden. We zijn sterker en 

fitter uit de strijd gekomen door een 

strategie toe te passen van continue 

verbetering, met waarden die nu 

door ieder personeelslid worden 

gedeeld.”

>> Afvalglas

“Dat was van groot belang om de 

gevolgen te kunnen trotseren van de 

pandemie, die de sector erg hard heeft 

getroffen. De productie van glas stopte 

volledig. Dat was op zich al een enorm 

commercieel probleem, maar daarnaast 

moesten we ook zorgen voor het behoud 

van onze ovens, want die moeten 24/7 in 

bedrijf blijven. We hebben ervoor 

gekozen om de ovens draaiende te 

houden door glasscherven (afvalglas) te 

gaan recyclen in plaats van nieuw glas te 

produceren. Op die manier hebben we 

onze positie kunnen handhaven.  

Het hielp ook om weer snel uit de 

startblokken te kunnen komen toen  

de productie uiteindelijk kon worden 

hervat.”

“De markt herstelde zich snel. En naast 

een al grote vraag van onze eigen 

klanten kwam er extra vraag van andere 

floatglas fabrikanten die eerst reparaties 

aan hun ovens moesten uitvoeren. Als 

gevolg daarvan hebben we vanaf dat 

moment op volle capaciteit gedraaid, 

waarbij we ook nog eens glas inkochten 

van onze bredere groep om de uitzon-

derlijk hoge vraag binnen de Britse 

glasindustrie aan te kunnen.”

>> Duurzaam

“In de toekomst is duurzaamheid het 

sleutelwoord. Het beïnvloedt elk aspect 

van onze activiteiten, van ontwikkeling 

en productie tot en met distributie. Op 

het gebied van ontwikkeling is Pilkington 

een erkende leider in de markt met een 

lange historie in innovatie. Dat blijkt uit 

producten zoals Pilkington K Glass™ en 

Pilkington Suncool™, die allebei 

uitstekende milieueigenschappen 

bezitten. Wat productie betreft waren we 

het eerste bedrijf ter wereld dat de ovens 

liet proefdraaien op 100% waterstof in 

het kader van het HyNet North West 

project. Het was een complex maar 

geslaagd project dat goed laat zien wat 

de toekomst te bieden heeft.” 

“Het derde duurzaamheidselement is, 

wat ons betreft, distributie, en daar komt 

onze samenwerking met Nijman/Zeetank 

om de hoek kijken. De relatie tussen 

onze twee bedrijven bestaat al meer dan 

50 jaar en is vandaag de dag nog altijd 

even sterk. Nijman/Zeetank is onze 

favoriete transportpartner.” 

>> Onder de indruk

“We zijn zeer onder de indruk van al het 

werk dat ze de laatste tijd hebben 

gestoken in de mogelijkheden van 

Neil Syder, Head of Operations & Processing van Pilkington UK, heeft een 

glasheldere visie op de toekomst, die volgens hem zowel stralend als duur-

zaam is. We nodigden hem uit voor een gesprek met In Tranzit.

Een glashelder
toekomstperspectief
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alternatieve brandstoffen, met name 

vloeibaar aardgas (LNG). Het is een 

oplossing van deze tijd die direct kan 

worden toegepast terwijl de industrie 

gaandeweg haar lange-termijndoelstel-

ling van elektrificatie realiseert.  

Daarnaast heeft Nijman/Zeetank zich 

toegespitst op efficiency in hun operatio-

nele activiteiten, waar ze lichtere 

voertuigen hebben ingezet die zwaar-

dere lasten kunnen vervoeren.”

“Ook het bekende chauffeurstekort heeft 

Nijman/Zeetank voortvarend aangepakt. 

Just-in-time leveringen zijn van essenti-

eel belang voor veel van onze klanten, 

met name in de bouwsector, waar 

vertragingen kunnen leiden tot stopzet-

ting van de productie en zeer hoge extra 

kosten. Wat dat betreft kunnen we erop 

rekenen dat Nijman/Zeetank onze 

toeleveringsketen op schema houdt.”

>> Vertrouwen in toekomst

“Als je dat allemaal bij elkaar optelt: een 

bewezen staat van dienst, een lange 

historie in innovatie, een bereidheid tot 

aanpassing en verandering, gedreven en 

enthousiaste medewerkers en de 

mogelijkheid om nieuwe en duurzame 

oplossingen te implementeren, dan 

begrijp je ongetwijfeld waarom ik de 

toekomst vol vertrouwen tegemoetzie. 

En om die toekomst met een vertrouwde 

distributiepartner als Nijman/Zeetank te 

kunnen delen, is voor mij het laatste 

stukje van de puzzel.”

“Ook glas heeft een veelbelovende 

toekomst, daar twijfel ik niet aan. 

Mensen willen vandaag de dag steeds 

meer één zijn met de natuur en glas is 

het middel dat we in gebouwen kunnen 

gebruiken om dat te realiseren.”

“Samengevat zie ik het als onze taak om 

te helpen het leven voor mensen beter te 

maken. Dat is geen geringe ambitie, 

maar wel een waarvan ik denk dat we 

hem kunnen waarmaken.” <<

Neil Syder van Pilkington UK is onder de 

indruk van het werk dat Nijman/Zeetank 

heeft gestoken in met name LNG.
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TVM is op zoek naar de veiligste chauffeur van Nederland. Het NK Veiligste 

Chauffeur is een competitie waarin het verzekeringsbedrijf op zoek gaat naar 

de veiligste vrachtwagenchauffeur van Nederland. Tijdens het NK namen 

Nederlandse vrachtwagenchauffeurs het tegen elkaar op. 

Het NK bestond uit een online gedeelte met kennisvragen en 

een fysiek evenement ter afsluiting. Na de online fase kwalifi-

ceerden de beste 25 vrachtwagenchauffeurs zich voor de 

finaledag. Op het TT Circuit in Assen streden de finalisten op 

zaterdag 25 september om de titel door verschillende proeven 

af te leggen. Het evenement op het TT Circuit werd georgani-

seerd met inachtneming van de toen geldende coronaregels. 

De winnaar van het NK mag zich een jaar lang de veiligste 

chauffeur van ons land noemen. 

Nijman/Zeetank collega Roy Ruesen had zich enthousiast 

NK Veiligste Chauffeur van 
Nederland, waarom meedoen?

Nijman/Zeetank International Logistic Group uit Spijkenisse 

werd winnaar van de TVM Award Veilig Transport. Deze juryprijs 

wordt toegekend aan een bedrijf dat vanuit zijn maatschappe-

lijke verantwoordelijkheid een positieve bijdrage levert aan de 

transportveiligheid. De jury bestaat uit de acht partners van de 

TVM Awards. 

Frits Bakker, vestigingsdirecteur van Nijman/Zeetank, nam 

samen met Roy Ruesen de TVM Award in ontvangst uit handen 

van juryvoorzitter Charles Engelaar, directeur marketing van 

Volvo Trucks Nederland. Nijman/Zeetank ontving de Award 

omdat het bedrijf haar werknemers ‘een compleet pakket aan 

veiligheid’ biedt. ‘Bij Nijman/Zeetank stopt veiligheid niet als de 

chauffeur uit zijn cabine stapt of naar huis gaat. Ook privé wordt 

er in de veiligheid van werknemers geïnvesteerd’, aldus het 

juryrapport. Overall was het een gezellige en goed georgani-

seerde dag en bleek dat er meer collega’s blij waren met het 

behaalde resultaat. <<

Nijman/Zeetank winnaar
TVM Award Veilig Transport

(foto Gerlinde Schrijver)
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aangemeld voor dit evenement en wist zich te kwalificeren voor 

de beste 25 vrachtwagenchauffeurs voor de finaledag. Dagblad 

De Gelderlander stelde Roy de volgende vragen.

Roy, hoe kom je in de top 25 veiligste chauffeurs van 

Nederland terecht?

,,Ik werd erop gewezen door mijn werkgever en ik ben nogal 

competitief, dus dat leek me wel een goed plan. Na de online 

voorrondes, met vragen over het chauffeurs vak, een reflextest 

en een stresstest, ging het dusdanig goed dat ik op de dertien-

de plaats ben geëindigd. Er waren rond de duizend deelne-

mers.”

Hoop je met jouw deelname aan deze wedstrijd het 

imago van chauffeurs te verbeteren?

,,Natuurlijk, ik wil graag laten zien dat we als chauffeurs goed 

bezig zijn. Ik hoop dat mensen het zien en denken ‘goh, dat 

chauffeurs vak is nog helemaal niet zo verkeerd’. Want er is de 

afgelopen jaren ook gewoon een heel groot personeelstekort 

ontstaan in deze branche. Ik zie dat ook bij mijn werkgever.”

Helaas haalde Roy niet één van de eerste drie plaatsen. De 

beste drie overgebleven kandidaten streden uiteindelijk 

onderling om de titel. Vrachtwagenchauffeur René de Baat uit 

Klaaswaal bleek de beste te zijn en is dus de winnaar van het 

NK Veiligste Chauffeur. 

Het NK vormde het hoogtepunt van de TVM Awards, de naam 

van het veiligheidsprogramma van TVM verzekeringen. De voor-

naamste doelstelling van de TVM Awards is het creëren van 

meer bewustwording voor veilig rijgedrag onder alle weggebrui-

kers om zo een een bijdrage te leveren aan de transport- en 

verkeersveiligheid in Nederland. Uit handen van Michel 

Verwoest, CEO van TVM verzekeringen, ontving René de Baat 

de TVM Award die hoort bij de titel van de veiligste chauffeur 

van Nederland. <<

Daniel Sawdon werd in april 2021 

aangesteld als Business Development 

Manager UK. Sindsdien heeft hij zich 

ingewerkt in zijn nieuwe functie, waarin 

hij contacten legt met zowel bestaande 

als nieuwe klanten. 

“Na het behalen van een BA Honours 

Degree aan de Teesside University ging 

mijn carrière van start bij Bulkhaul, waar 

ik veel heb geleerd over de sector en de 

eisen die gepaard gaan met het werken 

in deze snelle, steeds veranderende 

omgeving. Ik ben nu 28 jaar en heb 

zeven jaar ervaring in de sector in mijn 

rugzak. In die zeven jaar heb ik functies 

bekleed aan zowel de operationele als 

de commerciële kant, waarbij ik dikwijls 

verantwoordelijk was voor een combina-

tie van de twee. In mijn werk heb ik te 

maken gehad met verschillende markten 

wereldwijd, waaronder Europa, het 

Midden-Oosten en Azië. 

“Ik heb me altijd sterker verbonden 

gevoeld met de commerciële verkoop-

kant van mijn werk en daarom heb ik 

deze volgende stap in mijn carrière gezet 

als UK Business Development Manager. 

Ik geloof echter wel dat mijn kennis van 

de operationele vereisten in de ISO-

tankindustrie ervoor heeft gezorgd dat ik 

mijn commerciële vaardigheden verder 

kon ontwikkelen. Ik heb deze verande-

ring in mijn carrière nu gezet en ben 

enorm trots op de functie die Nijman/

Zeetank me heeft toevertrouwd. Ik ben 

het bedrijf dankbaar voor het vertrouwen 

dat ze in me hebben gesteld om aan hun 

verwachtingen te voldoen. Ik ben 

vastbesloten om dat geloof in mij terug 

te betalen door middel van een lange en 

succesvolle carrière bij Nijman/Zeetank, 

waarbij ik hopelijk zowel mijn persoon-

lijke doelstellingen als die van het bedrijf 

zal weten te realiseren.” <<

Kennismaking met Daniel Sawdon
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Voor het functioneren van de transportsector zijn - met 

betrekking tot veiligheid, rijtijd en kosten van geleverde 

transportdiensten - goede meerbaans snelwegen een belang-

rijke factor. Voertuigen van meer dan 3,5 ton moeten in Polen 

betalen voor het gebruik van autowegen en snelwegen. De 

tarieven worden berekend aan de hand van het aantal afge-

legde kilometers, de voertuigcategorie (t) en de emissieklasse; 

de zogenoemde milieuvriendelijkheid van het voertuig. Hoe 

nieuwer het voertuig en hoe hoger de milieuvriendelijkheid 

ervan, des te lager het toltarief.

Het oude tolsysteem (viaToll) is in oktober van dit jaar buiten 

gebruik gesteld. Alle transporteurs zijn overgegaan op het 

gebruik van het nieuwe systeem, genaamd e-Toll.

>> Wat betekent dit in de praktijk?

De werking van het viaToll-systeem is gebaseerd op technolo-

gie met portalen, die zich boven de weg bevinden, en OBU’s 

(on-board units) in de voertuigen. Deze OBU’s worden gede-

tecteerd door de portalen en zo worden de tolgelden geheven. 

Transporteurs gebruiken meestal fleet-cards en rekenen pas af 

nadat ze gebruik hebben gemaakt van de toltrajecten. 

Het nieuwe e-Toll-systeem, dat valt onder de bevoegdheid van 

het hoofd van de Nationale Belastingdienst (KAS), is gebaseerd 

op de technologie van positiebepaling van de gebruiker met 

behulp van satellietplaatsbepaling met toepassing van de zoge-

naamde virtuele portalen. Elke gebruiker van een voertuig met 

een maximaal toegestaan gewicht van meer dan 3,5 ton kan 

een van de drie manieren kiezen om locatiegegevens aan het 

systeem door te geven: het gebruik van een gratis applicatie op 

een mobiel apparaat (bijvoorbeeld een telefoon), een GPS-

tracker die af fabriek in voertuigen wordt geïnstalleerd (zoge-

naamde ZSL) of on-board units (OBU’s). De oude apparatuur is 

niet meer te gebruiken.

Bij alle drie de methoden voor gegevensoverdracht (applicatie/

ZSL/OBU) moeten transporteurs, als aanvulling op de toltarie-

ven, zorgen voor de vaste maandelijkse lasten van een 

abonnement op gegevensoverdracht. Hier hebben ze nog niet 

eerder mee te maken hebben gehad. Voor het nieuwe e-Toll-

systeem geldt vooralsnog dat er geen gebruik gemaakt kan 

worden van oplossingen met fleet-cards die de toltarieven 

dekken na het gebruik van de toltrajecten, ook wel bekend als 

‘achteraf betalen’. Uit de aankondiging van e-Toll kan worden 

afgeleid dat de invoering van fleet-cards pas vanaf juli 2022 

mogelijk zal zijn. Dat betekent een behoorlijk organisatorisch 

ongemak en extra kosten (vooraf betalen van tol) voor trans-

porteurs die momenteel fleet-cards gebruiken.

De EETS waarmee transporteurs tol kunnen betalen op wegen 

die vallen onder de elektronische tolheffing in de Europese 

Unie werkt ook nog niet. Volgens de e-Toll is er momenteel nog 

geen bedrijf dat EETS aanbiedt op het toldomein dat wordt 

beheerd door het hoofd van KAS in Polen. Momenteel lopen de 

accreditatieprocedures van de eerste EETS-aanbieders.

Gezien de aanvangsdatum van de ingebruikname van het 

nieuwe systeem bleef er - vanuit het oogpunt van de planning 

van het werk van transporteurs - erg weinig tijd over voor 

registratie en keuze van de gegevens overdrachtmethode en 

mogelijke installatie van apparatuur voor de positiebepaling 

van het voertuig.

De ontwikkelingen zijn voortdurend in beweging wat de situatie 

steeds verandert. Alle actuele informatie is te vinden op: 

www.etoll.gov.pl <<

Nieuw tolsysteem Polen: e-Toll
Het snelwegennet in Polen wordt voortdurend uitgebreid. In augustus 2021 

bedroeg de totale lengte aan snelwegen en autowegen meer dan 4.350 kilo-

meter. Toen Polen in 2004 toetrad tot de Europese Unie was dat nog slechts 

781 kilometer. Hier moet wel bij vermeld worden dat het verkeersaanbod in 

die tijd een stuk lager lag dan nu het geval is. Uiteindelijk zal naar verwach-

ting in 2030 de totale lengte van het wegen- en snelwegennet meer dan 

8.000 kilometer bedragen. 
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De hoeveelheid CO2, stikstofoxide (NOx) 

en fijnstof (PM10) die vrachtwagens 

uitstoten, is de afgelopen jaren flink 

gedaald. Je zou zelfs kunnen zeggen 

dat wegtransport enorm veel schoner is 

geworden. Dat blijkt uit cijfers van 

Mobiliteit in Cijfers Auto’s van RAI 

Vereniging en Bovag.

Vooral de uitstoot van stikstofoxiden 

(NOx) en fijnstof (PM10) is flink gedaald, 

met respectievelijk bijna 36 en 50 

procent. 

Door scherpere Europese uitstooteisen 

en continue innovaties in verbrandings-

motoren en elektrisch vervoer is de 

laatste tien jaar veel winst geboekt om 

de uitstoot van schadelijke stoffen te 

verminderen. De automotive industrie is 

met ruim 60 miljard euro per jaar de 

grootste investeerder in onderzoek en 

innovatie in Europa. Mobiliteit in Cijfers 

laat op basis van PBL-data (Planbureau 

voor de Leefomgeving) zien dat in 2019 

de uitstoot NOx van het totale wegver-

voer 36 procent lager was dan in 2010. 

De daling van NOx-uitstoot door álle 

bronnen tezamen bedroeg in die periode 

20 procent. Het wegvervoer stootte in 

2019 ook nog eens 50 procent minder 

fijnstof uit, terwijl alle bronnen samen 

een daling van 23,1 procent realiseer-

den.

Op detailniveau laten cijfers tot en met 

2018 zien dat de uitstoot van stikstofoxi-

den van personenauto’s 11,3 procent is 

gedaald en die van vrachtwagens 52,2 

procent. De uitstoot van PM10 nam bij 

personenauto’s met 81,3 procent af en 

bij vrachtwagens 78,6 procent, exclusief 

de uitstoot door (banden)slijtage. De 

totale uitstoot van CO2 door het wegver-

keer in Nederland is sinds 2010 met 4,2 

procent gedaald, terwijl het aantal 

personenauto’s, bedrijfswagens en 

gemotoriseerde tweewielers eind 2018 

circa 10 procent hoger lag. <<

Toen in 2020 op de valreep een handels-

akkoord tussen de EU en het VK tot 

stand kwam, werd hiermee de deal 

gered voor Brexit per 1-1-2021.

De deal voorkwam dat er allerlei 

importheffingen moesten worden 

ingevoerd. Ondanks de deal veranderde 

er veel en veroorzaakt Brexit alsnog veel 

extra werkzaamheden. Een hele 

papierwinkel, voor zowel de verlader als 

de logistiek dienstverlener, waardoor 

transittijden en transportkosten zijn 

toegenomen. Er is meer oponthoud in de 

havens door douaneformaliteiten en 

controles van de douane. 

In de voorbereiding is er veel gedaan om 

alle processen zo goed mogelijk te laten 

verlopen. De problemen die er waren, 

ontstonden voornamelijk doordat er veel 

onduidelijk was. Ook waren lang niet alle 

bedrijven even goed voorbereid. In de 

havens veranderden de procedures en 

ook het boeken bij de rederijen veran-

derde. Bovendien waren ze niet allemaal 

eenduidig, waardoor wij genoodzaakt 

waren verschillende procedures te 

volgen. Al deze nieuwe processen 

veroorzaakten veel congestie op de 

haventerminals in zowel Nederland als 

België, maar vooral in het VK. Op dit 

moment zijn er nog steeds diverse 

terminals in het VK waar we met serieuze 

congestie te maken hebben. Daarnaast 

zijn er nog steeds terminals die overvol 

staan met containers en opleggers. 

Oorzaken hiervan zijn de vertragende 

douaneformaliteiten en de enorme 

tekorten aan transportcapaciteit.

Nijman/Zeetank heeft zich vanaf het 

begin ingezet om de extra werkzaamhe-

den, die zijn ontstaan door Brexit, zoveel 

mogelijk te automatiseren. Ondanks de 

maatregelen heeft deze periode voor 

veel extra werkdruk gezorgd bij onze 

medewerkers. Ze hebben hard gewerkt 

om de problemen op te lossen en de 

klanten zo goed mogelijk op de hoogte 

te houden van de situatie van de 

transportorders, wat lang niet altijd 

eenvoudig was.

De meeste Brexit-gerelateerde proble-

men zijn grotendeels onder controle en 

de processen zijn redelijk tot goed op 

elkaar afgestemd. De komende maan-

den gaan er wel weer veranderingen 

plaatsvinden. Zo komen er douanefor-

maliteiten voor het verschepen van lege 

(ongereinigde) tanks en zullen douane-

procedures voor diverse productgroepen 

veranderen, wat kan leiden tot extra 

vertragingen.

Het VK kampt op dit moment met grote 

capaciteitstekorten in de logistieke 

sector, waardoor veel transporten niet of 

niet tijdig kunnen worden uitgevoerd. 

Nijman/Zeetank en zijn transporteurs in 

het VK doen er alles aan om zoveel 

mogelijk transportcapaciteit beschikbaar 

te houden en om de chauffeurs te 

behouden. Wij verwachten wel dat de 

krapte op transportmarkt in het VK niet 

op korte termijn zal zijn opgelost. De 

gevolgen hiervan zullen we blijven 

merken in 2022. <<

2021, het jaar van Brexit

NOx-uitstoot vrachtwagens gehalveerd
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