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TVM steunt
Love2Truck 
‘Een gepassioneerde chauffeur rijdt veilig’

We Are Transport:  
‘Het worden hoogdagen 
voor het wegtransport’

Marc Van Grootel:  
‘Focus op chauffeurs  
die veilig rijden’

Gella Vandecaveye:  
‘In de file zijn we 
lotgenoten’
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Kansen zien én grijpen, het West-Vlaamse ondernemersbloed dat door de aderen pompt.  
Ongetwijfeld speelde het een rol toen Gheeraert Transport in 2017 als eerste West-Vlaamse 
onderneming uitgeroepen werd tot Transporteur van het Jaar. Maar er is meer…

Smartphone even gevaarlijk alS alcohol
Smartphonegebruik in het verkeer ergert mensen, 
maar is ook bijzonder gevaarlijk. Het bezig zijn 
met tekstberichten en sociale media 
verzesvoudigt het risico op een ongeval. Toch 
kunnen we het blijkbaar niet laten.

‘Onze klanten houden ons scherp’

10
nacalculatie tranSport
De tool Nacatrans geeft transportbedrijven 
inzicht in hoeveel geld er wordt verdiend met één 
specifieke transportopdracht of één welbepaalde 
klant. Zo kunnen zij met kennis van zaken 
business doen.

TVM actueel is een periodieke uitgave van TVM Belgium.
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Een ongeval onderweg?  
U kunt 24/7 bellen naar onze assistance nummers.
TVM Truck assistance / 24/7     +32 (0)78 151 163  
Bellen bij ongeval (geen pechverhelping) in Europa binnen de verzekerde 
waarborgen omnium en C.M.R. van de Package vrachtwagen bestemd voor 
vrachtwagen, trekker, aanhangwagen, oplegger en bestelwagen.
TVM Car assistance / 24/7     +32 (0)800 24 690  
Bellen bij ongeval of pech in België, G.H. Luxemburg en 30 km voorbij de lands-
grenzen (facultatief ook Europa) binnen de verzekerde waarborg bijstand van 
de Package bedrijfswagen bestemd voor personenwagens.

  +32 (0)3 285 92 00 |  info@tvm.be |  information@tvm.lu 
 www.tvm.be |  @tvmbelgium 
 www.facebook.com/tvmbelgium
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veiligheidStipS van een ex-tranSporteur
Als de media enthousiast doen omdat het aantal 
verkeersdoden gedaald is, dan heeft Marc Van 
Grootel het daar moeilijk mee. Hij overtuigt 
transportfirma’s om te blijven focussen op 
verkeersveiligheid.

We are tranSport
TLV en FEBIAC over het 
salon waar wegtrans-
port de grote ster wordt.

Belg onderWeg
Overmoedig als ze was 
wou Gella Vandecaveye 
na haar rijlessen zo snel 
mogelijk de grote baan 
op.

26
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13 14
de gouden ridder
Wanneer Olivier François op  
2 oktober ’s ochtends thuis 
vertrekt voor zijn vaste traject, 
heeft hij geen idee wat hem die 
dag te wachten staat…

Schuivende lading voorkomen
Opdrachtgevers, beladers en 
vervoercommissionairs zijn 
medeverantwoordelijk voor de 
veiligheid van de lading tijdens 
het vervoer.

vluchtelingenproBleem
De ‘jungle’ bij Calais is verdwe-
nen. Dat betekent niet dat er een 
einde is gekomen aan de proble-
matiek met asielzoekers die in 
vrachtwagens klimmen.

SanctieWet
De Sanctiewet uit 1977 zorgt 
sinds eind 2015 opeens voor veel 
extra werk bij TVM Belgium. 
Manager productie Mark Massa 
geeft tekst en uitleg. 

Overname van (delen van) artikelen is toegestaan met schriftelijke 
toestemming van de redactie en mits de bron wordt vermeld.  
Overname van foto’s en/of illustraties is niet toegestaan.

VAN DE
ALGEMEEN DIRECTEUR
In haar strategisch plan voor 
de volgende drie jaren focust 
TVM 110% op de branche 
waar haar kennis en expertise zit. In 
de nichesector van transport willen  
wij uitblinken in het aanbieden van 
oplossingen die aansluiten bij de 
veranderende realiteit van de trans-
portsector. Onze inzet voor transport-
veiligheid blijft onverminderd. 
Nevensectoren zoals automotive 
worden niet langer als kernactiviteit 
beschouwd.

Het afgelopen jaar hebben we al mooie 
stappen gezet om onze transportfirma’s 
nog beter te ondersteunen. Transport is 
veel meer geworden dan het vervoer van 
punt a naar punt b. Daarom optimali-
seerden we onze CMR-voorwaarden  
en lanceerden we een vernieuwende 
dekking Logistieke dienstverlening.  
We integreerden ook de vrachtwagen-
vlootportefeuille van Vivium in onze 
activiteiten. Het feit dat de meeste 
transporteurs en makelaars mee 
overstapten naar TVM, beschouw ik  
als een mooi signaal van vertrouwen  
in onze expertise. 

2017 was voor TVM een jaar van mooie 
groei, zowel qua omzet als qua omvang. 
We tellen nu ongeveer 20% meer 
medewerkers dan een jaar geleden. Hen 
wil ik bij deze gelegenheid extra in de 
bloemetjes zetten en bedanken voor hun 
expertise en enthousiasme. Schouder 
aan schouder krijgen zij als team mooie 
zaken voor mekaar. Samen zetten zij 
TVM blijvend op de kaart als voortrek-
ker in transportverzekeringen. 
Die voortrekkersrol spelen wij voor en 
met onze klanten, die zelf ook bijzonder 
dynamisch en ondernemend zijn. Als ik 
zie welke klare kijk Gheeraert Transport, 
Transporteur van het jaar 2017, heeft op 
de toekomst van onze sector en altijd op 
zoek is naar nieuwe kansen en business-
modellen, dan ben ik fier dat wij hen in 
hun ambitie en groei kunnen ondersteu-
nen. Wij staan klaar om u die service  
ook dit jaar te bieden en wensen u een 
succesvol en veilig 2018 toe.

Met vriendelijke groet,

Frank Van Nueten

‘Ik ben fier dat wij transport-
firma’s in hun ambitie en 
groei kunnen ondersteunen’

18 20



"V‘We Are Transport’
Een salon waar het wegtransport dé grote ster is. Het 
bestond nog niet, maar met ‘We Are Transport’ komt het 
eraan, op 1, 2 en 3 juni 2018 in Brussels Expo. Een event 
waar professionals uit de transportsector kort en krach-
tig netwerken en op een efficiënte manier de laatste 
nieuwigheden meepikken. 
tekst: Veerle De Graeve
beeld: Filip Van Loock
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"V roeger organiseerden we 
beurzen die tegelijk liepen 
met het autosalon. Met als 
gevolg dat zowel professio-
nals als pers hun aandacht 

verdeelden en het wegtransport niet 
genoeg uit de verf kwam”, vertelt Jacky 
Mouligneau, vicevoorzitter van FEBIAC, 
dat het nieuwe salon mee organiseert. 
“We Are Transport brengt vernieuwing. 
Twee dagen worden exclusief gewijd aan 
het wegtransport: hét moment voor 
transportprofessionals om elkaar te 
ontmoeten en op korte tijd veel 
nieuwigheden te ontdekken. Hét 
moment ook om het wegtransport 
positief en krachtig in de kijker te zetten 
in de media.”

Doeltreffend en betaalbaar
“TLV heeft jarenlang de beurs Trailer 
georganiseerd, een event dat over vijf 
lange dagen verspreid was. Onze leden 
hebben wel degelijk nood aan een 
treffen in hun sector”, zegt ook Lode 
Verkinderen, secretaris-generaal van 
medeorganisator Transport & Logistiek 
Vlaanderen (TLV). “Maar de huidige 
economische situatie is er niet naar 
om daar veel tijd in te steken. Tijd is 
kostbaar en marges staan onder druk. 
Onze leden geven ons dan ook een 
duidelijk signaal: zij willen doeltref-

fend netwerken. Veel mensen 
zien op relatief korte tijd. 

Daarom concentreren we 
het salon in één paleis, op 
drie dagen (met nocturne 
op vrijdag) en organise-
ren we bewust geen 
nevenactiviteiten. De 

focus ligt op ontmoetingen tussen 
professionals.” 

De standen zijn uniform, low-budget 
en met centrale catering. “We willen 
zowel grote als kleine bedrijven de 
kans geven om zich aan de transports-
ector voor te stellen. Het komt er niet 
op aan elkaar de 
loef af te steken 
met een peper-
dure stand, maar 
wel om professio-
neel met ons vak 
bezig te zijn. Het 
betaalbare 
standenconcept, 
waarbij stand-
houders ook nog 
eens volledig 
ontzorgd worden, 
is duidelijk een 
schot in de roos. 
De aanvragen van standhouders lopen 
vlot binnen.” 

Feest van het wegtransport
“Het worden niet te missen hoogdagen 
voor de wegtransportgemeenschap. 
Iedereen die in de uitvoering van zijn 
activiteiten dagelijks nood heeft aan 
rollend materieel en alle soorten 
toebehoren − transportbedrijven en 
wagenparkbeheerders, zeg maar 
− komt er in contact met de leveran-
ciers van vrachtwagens, opleggers en 
aanhangwagens,  
maar ook met de aanbieders van 
verzekeringen, telematica, software, 
banden, voertuigonderdelen en 
vorkheftrucks.”

De sectorfederaties FEBIAC en TLV 

zijn reeds decennia lang actief in de 
beroepsverdediging van hun respectie-
velijke leden. FEBIAC vertegenwoordigt 
de auto- en tweewieler-, bestelwagen en 
vrachtwagenindustrie, terwijl TLV het 
opneemt voor de ondernemingen die 
actief zijn in transport en logistiek. Het 

is de bedoeling dat We Are Transport, 
waar zij samen hun schouders onder 
zetten, uitgroeit tot hét topevent van de 
wegtransportsector in België.

wearetransport.be
Het salon vindt plaats in paleis 5 van 
Brussels Expo op vrijdag 1 juni 2018, 
van 14u00 tot 22u00; op zaterdag 2 juni 
van 11u00 tot 20u00 en op zondag 3 juni 
van 11u00 tot 20u00. Toegang is gratis, 
op uitnodiging. Bezoekers kunnen zich 
vanaf 15 maart 2018 registreren via de 
website  
www.wearetransport.be/bezoeker.  
Ook geïnteresseerde standhouders 
vinden daar meer informatie. Eind 
februari worden de inschrijvingen  
voor standhouders afgesloten. < 

‘We Are Transport 
worden hoog- 

dagen voor het 
wegtransport.’
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an ondernemingszin geen 
gebrek in de familie Gheeraert. 
Grootvader Godfried verkoos 
het vee- en platvervoer boven 

de boerenstiel. Later deinsde hij er 
niet voor terug om daar container-
transport bij te doen. Want tijdens zijn 
transporten naar de haven van 
Zeebrugge – waar hij Britse schapen 
ophaalde – besefte hij dat daar 
toekomst in zat. “Onze grootvader was 
een sociale mens. Hij had een breed 
netwerk én een neus voor zaken. We 
hebben het dus van geen vreemde.” 
Dertig jaar na de oprichting van 
Gheeraert Transport namen Godfrieds 
zonen Eric en Paul in 1981 de firma 
over. In die mooie tijden van economi-
sche bloei verbreedden zij de 
activiteiten van het transportbedrijf 
met onder meer tanktransport en 
uitzonderlijk vervoer. Nog eens dertig 
jaar later, in 2011, waren de neven 
Stijn en Peter aan zet. “Niet dat het in 
de sterren geschreven stond”, vertelt 
Peter. “Stijn en ik hadden allebei een 
goede baan. Maar ergens op de 
achtergrond riep toch dat familiebe-
drijf, dat goed draaide en nog veel 
meer in z’n mars had. Een mooie kans 
die voor het grijpen lag…” Stijn: “En 
kansen kunnen wij héél moeilijk laten 
schieten.” In 2008 gingen Peter en 
Stijn voor het eerst rond de tafel 

zitten. Drie jaar later hadden ze hun 
businessplan klaar en hun kredieten 
rond en deden ze hun verraste ouders 
een overnamevoorstel. De derde 
generatie was er klaar voor!

Samenwerken
Kansen zien én grijpen is ongetwijfeld 
een sleutel tot succes, maar niet altijd 
voldoende. Zeker in economisch barre 
tijden heeft een transportfirma meer 
nodig om stand te houden. Je moet als 
het ware in de toekomst 
kijken, de evoluties inschat-
ten en dan een stevige 
bedrijfsstrategie ontwikkelen 
om een (voortrekkers)rol te 
kunnen spelen. In 1998 al 
sloot Gheeraert Transport als 
één van de eerste Belgische 
transportfirma’s aan bij het 
Europese ASTRE-netwerk, dat onder 
meer internationaal pallettransport 
groepeert en optimaliseert. “Transpor-
teurs die samenwerkten, dat was toen 
hoogst ongebruikelijk. De meeste 
kmo’s hielden hun zaakjes het liefst 
goed afgeschermd.” Maar het zat er 
toen al aan te komen dat je als 
middelgroot bedrijf niet kon blijven 
concurreren op de lange afstand: de 
druk op de prijzen nam toe, de 
Oost-Europese chauffeurs scherpten 
de concurrentie aan en de lege 

kilometers kostten je alleen maar geld. 
Samenwerking bleek een goed 

alternatief. “Als een klant enkele 
palletten in Marseille wil leveren, dan 
droppen we zijn lading in een centrale 
hub en nemen ASTRE-collega’s het 
van ons over. Niemand hoeft een 
verlieslatende rit te rijden en de 
vervoerder die instaat voor de laatste 
kilometers, weet perfect welke regels 
er gelden voor stadsdistributie in 
Marseille. Omgekeerd werkt het net 

zo: wij nemen de laatste kilometers 
voor onze rekening voor vrachten  
met eindbestemming Oost- en 
West-Vlaanderen. Op die manier 
concentreert 70% van onze activitei-
ten zich binnen een straal van 
300 kilometer.”

Brievenbussen droppen
Samenwerking is voor Gheeraert 
Transport een bijzonder slimme zet 
gebleken. Het bewust afstoten of 
uitbesteden van bepaalde 

A

‘Onze klanten  
houden ons scherp’
Kansen zien én grijpen, het West-Vlaamse ondernemers-
bloed dat door de aderen pompt. Ongetwijfeld speelde 
het een rol toen Gheeraert Transport in 2017 als eerste 
West-Vlaamse onderneming uitgeroepen werd tot Trans-
porteur van het Jaar. Maar er is meer…
tekst: Veerle De Graeve
beeld: Filip Van Loock

‘Wij kunnen héél 
moeilijk kansen 

laten liggen’

HIGHLIGHTS
“70% van onze activiteit concentreert 
zich binnen een straal van 300 
kilometer.” 

“De nadruk ligt niet op de kilometers 
die je maalt, maar op de service die je 
levert.”

“Ons idee om multimodale 
stadsleveringen te organiseren,  
wordt steeds concreter.”

>
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transportactiviteiten creëerde 
bovendien ruimte om te focussen op 
gespecialiseerd transport. Of ‘trans-
porten met een toegevoegde waarde’ 
zoals Stijn en Peter het noemen, 
waarbij de nadruk niet ligt op de 
kilometers die je maalt, maar op de 
service die je levert. “We vervoeren 
cryogene gassen, landbouwmachines, 
doen kraantransport, leveren glas in 
hartje Brussel en gebruiken kooiapen 
voor de levering van e-commerce 
pakketten waar de pakjesdiensten geen 
raad mee weten. Kleine colli’s doen wij 
niet, die markt is al verdeeld. Maar als 
een webshop do-it-yourself-brieven-
bussen wil laten bezorgen, dan helpen 
wij graag. We onderhouden goede en 
het liefst langdurige contacten met 
onze klanten. Zo kunnen we hun 
business beter begrijpen en ver gaan in 
het vinden van logistieke oplossingen. 
Dat meedenken helpt niet alleen onze 

klant vooruit, maar stelt ook ons in 
staat om knowhow op te bouwen die 
we later weer in andere domeinen 
kunnen inzetten. Het is een win-win: 
onze klanten houden ons scherp!”

Eigen opleiding
Voor gespecialiseerd transport heb  
je goed opgeleide chauffeurs nodig. 
Gheeraert Transport werkt alleen met 
Belgische mensen en leidt ze zelf op  
in zijn erkend opleidingscentrum, dat 
ook voor andere transportbedrijven 
openstaat.  “We organiseren onze 
opleidingen in huis omdat we de 
kwaliteit zo belangrijk vinden, eerder 
dan het halen van de verplichte 
punten. Onze chauffeurs moeten niet 
alleen alles weten over ADR, ladingze-
kering en veilig en eco-proactief rijden, 
maar ook over goed communiceren. 
De chauffeur voelt de druk van de 
planner, de klant en het verkeer. Met 

Peter en Stijn van Gheeraert Transport, 
Transporteur van het Jaar 2017
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heldere communicatie voorkom  
je in dit stressvolle beroep al veel 
misverstanden. Onze gloednieuwe 
opleidingsmodule ‘communicatie’ 
toont met praktijkvoorbeelden hoe  
je als chauffeur duidelijk communi-
ceert met planners en servicegericht  
omgaat met klanten.”

Op het water
Klanten, maar ook marktevoluties 
houden Gheeraert Transport bij de les. 
Vrachtwagens worden bijvoorbeeld 
steeds meer uit het stadscentrum 
verbannen. Gheeraert heeft daarom 
een samenwerking met CityDepot voor 
een vernieuwde aanpak van stadsdis-
tributie. Ladingen worden gecentrali-
seerd in het depot in Loppem en 
vandaaruit met kleinere en minder 
vervuilende voertuigen bij verschil-
lende zaken in Brugge-centrum 
geleverd. 

“Zullen er binnen twintig jaar nog 

vrachtwagens rijden? Die vraag houdt 
ons bezig. De wegen slibben dicht, de 
impact van het wegtransport op onze 
leefomgeving is enorm. Het idee om 
multimodale stadsleveringen te 
organiseren – via het water en met 
milieuvriendelijke voertuigen voor  
de laatste kilometer, neemt steeds 
concretere vormen aan. We hebben  
nu 30.000 m2 opslagruimte, maar zijn 
steeds op zoek naar interessante 
locaties langs waterwegen. Verder 
volgen we buitenlandse voorbeelden 
van stadsdistributie via het water op  
de voet en houden we contact met 
universiteiten en producenten van 
speciaal uitgeruste bootjes. Om, als 
multimodale stadsdistributie echt  
van de grond komt, het voortouw te 
kunnen nemen.”

Radar altijd op
Op het moment dat Gheeraert zijn 

businessmodel voor multimodaal 

transport zal lanceren, zal er dus lang 
en goed over nagedacht zijn. Ook door 
de externe adviesraad die het bedrijf 
enkele jaren geleden oprichtte.

Waarom? “Aan ideeën geen gebrek 
in dit bedrijf, maar het bleef naar onze 
goesting te vaak bij plannen. Omdat 
we twijfelden of te veel in beslag 
genomen werden door de operationele 
leiding. Onze externe adviseurs 
verplichten ons om met onze ideeën 
aan de slag te gaan en onze dossiers 
goed voor te bereiden. Onze overname 
van Transport De Sauter in 2016 en de 
beslissing om voor dat bedrijf een 
externe CEO aan te trekken, waren 
daar een mooi voorbeeld van. Het 
klankbord van onze externe adviesraad 
versnelt het beslissingsproces en 
versterkt de ondernemerszin en 
innovatiekracht van ons bedrijf. En het 
moet gezegd: dat smaakt naar meer. 
Onze radar voor nieuwe opportunitei-
ten staat altijd op!” <
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Nacalculatie van 
cruciaal belang
De tool Nacatrans geeft transportbedrijven inzicht in hoe-
veel geld er wordt verdiend met één specifieke transportop-
dracht of één welbepaalde klant. Zo kunnen zij vervolgens 
met kennis van zaken beslissen welk soort activiteit ze wil-
len uitoefenen, voor welke klanten en tegen welke prijs. 
tekst: Veerle De Graeve 
beeld: Snel, Trafuco, Getty images

‘De transport-
sector moet  

op zijn strepen 
gaan staan’

HIGHLIGHTS
Goede informatie over de effectieve 
kosten is cruciaal bij het voeren van 
contract- en prijsonderhandelingen.

De reële kosten moeten, net als 
inefficiënte handelingen, bespreek-
baar worden.

acatrans (nacalculatie trans-
port) werd op vraag van enkele 
kleine en middelgrote trans-
portbedrijven ontwikkeld door 

het VIL, het aanspreekpunt voor de 
logistieke sector. Deze transportfir-
ma’s beseffen dat goede informatie 
over de effectieve kosten van een 
opdracht cruciaal is bij het voeren van 
contract- en prijsonderhandelingen. 
Dankzij Transport Management 
Systemen en boordcomputers 
beschikken zij wel over grote hoeveel-
heden data, maar ze zijn vaak niet in 
staat om deze gegevens om te zetten 
in waardevolle informatie die kan 
gebruikt worden om te evalueren en 
bij te sturen, wat nochtans cruciaal is 
in tijden van zware concurrentie.

Het is vrij makkelijk om kosten aan 
een transportopdracht toe te wijzen 
wanneer een vrachtwagen gewoon één 
lading vervoert van punt A naar punt 
B. Maar wanneer die vrachtwagen 
ladingen voor twee klanten vervoert 
en op verschillende plekken lost, 
maakt dat de kostentoewijzing al 
meteen complexer. Aan welke klant 
wijs je bijvoorbeeld de kost toe van 
het halfuur file dat de chauffeur 
oploopt tussen de twee leveringen?  

Het VIL ontwikkelde in eerste 
instantie een methodologie: hoe 
worden kosten toegewezen aan 
opdrachten. Er werd beslist om alleen 

rekening te houden met de directe 
kosten van een transportopdracht, 
zijnde de kost voor de chauffeur en 
voor de vrachtwagen. Zo krijgt men 
een beeld van de brutomarge. Om 
gezond te zijn, moet die brutomarge 
volstaan om de indirecte kosten, de 
overhead en de bedrijfswinst te 
financieren. Daarnaast kwam er een 
zo toegankelijk mogelijke tool 
waarmee transportfirma’s zelf kunnen 
berekenen of een opdracht of 
klant winstgevend dan wel 
verlieslatend is. Het is een 
dashboard waarop groene, 
oranje en rode knipperlichten 
aangeven of de kosten van een 
opdracht al dan niet in 
verhouding staan tot de omzet. 
Deze nacalculatie verschaft 
bedrijfsleiders volgens het VIL 
inzicht in kosten en geeft aan waar 
kosten gereduceerd kunnen worden of 
waar tarieven te laag liggen. 

Trafuco:  
“Op onze strepen staan”
Het Antwerpse transportbedrijf 
Trafuco was betrokken bij de opstart 
van het Nacatrans-project en 
ontwikkelde daarna een eigen 
nacalculatietool. Zaakvoerder Marc 
Van den Broeck: “We wisselden 
informatie uit en waren een klank-
bord voor mekaar. Bovendien voelde 

je het bewustzijn groeien: het wordt 
tijd dat we als transporteurs op onze 
strepen gaan staan! Er zijn zoveel 
externe factoren waar we geen vat  
op hebben, maar die wel een grote 
impact hebben op onze resultaten.  
De reële kosten moeten, net als 
inefficiënte handelingen, bespreek-
baar worden.” Marc haalt er enkele 
cijfers van het Vlaams Verkeerscen-
trum bij. In Vlaanderen steeg het 

aantal verliesuren voor vrachtwagens 
op één jaar tijd met 5%, in Antwerpen 
met maar liefst 29% (de recordfile-
maand november nog niet meegere-
kend). Op drie jaar tijd gaat het om 
een stijging van 50% in Vlaanderen en 
75% in Antwerpen. 

Inefficiënte timeslots
“We doen letterlijk álles om toch maar 
onze klanten te ontzorgen, uit schrik 
dat ze anders op een ander gaan. We 
trotseren files, houden ons aan 
wachttijden en respecteren zelfs de 
meest inefficiënte timeslots. Waardoor 
je absurde situaties krijgt. Een 
voorbeeld: je klant vraagt je om op 
dag één een ADR-lading op te pikken 
in Kallo en ze de volgende dag te 
leveren, in Kallo, slechts vier kilome-
ter verderop. Omdat de ADR-lading >



TVM ACTUEEL  | 11



12 | TVM ACTUEEL

niet eender waar mag ‘overnachten’, 
moet je ermee naar je depot – de 
Liefkenshoektunnel door – en de 
volgende dag weer terug. Ons 
buikgevoel zegt ons zo hard dat deze 
rit verlieslatend is. Want vrijwel nooit 
wordt de reële kostprijs aangerekend. 
Dat is zeer wrang, zeker omdat het 
onze taak is om de continuïteit van 
ons bedrijf te garanderen op lange 

termijn. We hebben een sociale 
verantwoordelijkheid ten opzichte  
van ons personeel. Dankzij nacalcula-
tie kun je exact becijferen hoeveel een 
transport kost. Met die informatie 
stuur je enerzijds je offerteberekening 
bij en stap je anderzijds naar klanten 
om je bestaande prijzen te 
heronderhandelen.” 

Een goed huwelijk
Dat praten met klanten is wat Trafuco 
de afgelopen maanden consequent 
gedaan heeft. “Ons softwarepakket 
verzamelt alle data uit boordcompu-
ters, boekhoudpakket en loonpro-
gramma en verwerkt ze tot overzich-
telijke informatie per klant en per rit. 
Elke week nemen wij zo één of twee 
klanten onder de loep. Je moet die 
cijfers natuurlijk interpreteren met 
gezond boerenverstand, maar ze zijn 
bijzonder interessant om je prijsset-
ting, administratie en werkwijze voor 
die klant te evalueren en het gesprek 
met hem aan te gaan. Eén op tien 
klanten is niet bereid om de meerkost 

van dubbele manipulaties en files te 
betalen. Jammer, maar dan stopt het 
voor mij. Het is zoals in een huwelijk: 
als je niet ernstig kunt praten over 
datgene waar de andere partner mee 
zit, dan houdt het op. Negen op tien 
klanten heeft gelukkig wel begrip  
voor de externe factoren die we als 
transporteur ook maar gewoon 
moeten ondergaan.”

Snel Transport: 
“Nacalculatie complex in 
distributie”
Snel Logistic Solutions uit 
Deinze had zelf al een nacalcula-
tiemodel ontwikkeld, maar  
vond het toch belangrijk om  
dat via Nacatrans af te toetsen 
aan andere methodes. “Je  

legt rekenregels vast voor je bedrijf, 
maar die zijn niet zaligmakend”, zegt 
zaakvoerder Gert Snel. “Het is ook niet 
zo eenvoudig om kosten eenduidig toe 
te wijzen aan een klant, rit of wagen. 
Zeker niet bij distributie. “Wat doe je 

bijvoorbeeld met lege kilometers voor 
en na een traject? Reken je de kilome-
ters naar de klant of alleen de kilome-
ters naar de volgende klant? Beschouw 
je standtijd als een algemene kost  
of wijs je die toe aan de klant? Elke 
methode heeft zijn voor- en nadelen en 
daarom vonden wij het goed om via het 
Nacatrans-traject andere standpunten 
te leren kennen. Bepaalde elementen 
uit Nacatrans zullen we ook in onze 
nacalculatie integreren. Eerst moeten 
we daarvoor vlot de juiste data uit onze 
systemen kunnen halen, dat vraagt wat 
voorbereiding.” Volgens Gert Snel is 
nacalculatie ontzettend belangrijk voor 
elke transportfirma. “Het is de basis 
voor je prijsbepaling van morgen. Bij 
een prijssetting ga je uit van een aantal 
criteria zoals de laadtijd, de lostijd en 
de rijtijd. Maar als je chauffeur zes uur 
over een rit doet terwijl je er maar vijf 
doorrekent, dan rijd je een uur met 
verlies. Dit leer je uit nacalculatie en 
kun je bij je volgende prijsoffertes 
aanpassen.” <

‘Nacalculatie  
is de basis voor  
je prijsbepaling 
van morgen’
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47 jaar is Olivier 
François en elke  
dag verzorgt hij bij 
transportfirma Van 
Opdorp bulkvervoer 
in opdracht van 
Total. Wanneer  
hij op 2 oktober  
’s ochtends thuis 
vertrekt voor zijn 
vaste traject, heeft 
hij geen idee wat 
hem die dag te 
wachten staat…
tekst: Veerle De Graeve
beeld: Filip Van Loock

“Ik had die ochtend wel al een camera-
man gezien op mijn leveradres, maar  
ik dacht dat hij een reportage draaide 
over veiligheid in de fabriek. Telkens 
wanneer de camera in mijn richting 
filmde, dook ik weg achter mijn 
vrachtwagen.” Met een smoes wordt 
Olivier in de vergaderzaal gelokt, 
zogezegd voor advies over het veilig 
verplaatsen van vrachtwagens. “Ook dat 
deed nog geen belletje rinkelen, want 
enkele weken eerder hadden we het daar 
al eens over gehad. Maar als dan die 
deur opengaat en je daar ineens je 
vrouw ziet staan, samen met onze 
directeur, ex-Rode Duivel Jan Ceule-
mans, de mensen van TVM en enkele 
journalisten, dan weet je plots hoe laat 
het is! Enkele seconden kon ik door de 
emoties geen woord meer uitbrengen.”

Hoofd koel houden
Zodra Olivier wat van de schrik 
bekomen is, voelt hij zich vooral vereerd 
om dé Gouden Ridder van 2017 te mogen 
zijn. “In totaal heb ik al 24 jaar geen 
ongeval gehad, waarvan 18 jaar bij Van 
Opdorp. Niet dat ik geen penibele 
situaties meemaak onderweg, hoor. 

Probeer je vrachtwagen bijvoorbeeld 
maar eens in toom te houden als je alle 
auto’s voor je ziet slippen en tollen in 
gladde sneeuwsporen. In een reflex heb 
ik toen mijn wagen zachtjes naar  
de sneeuw gestuurd en ben ik heel 
geleidelijk beginnen remmen. 
Toen heeft het echt niet veel 
gescheeld. Je moet altijd heel erg 
opletten, de andere chauffeurs in 
de gaten houden, anticiperen, niet 
te snel rijden én een flinke portie geluk 
hebben.”

Daarnaast moet je ongetwijfeld 
houden van je job, zoveel is duidelijk.  
“Ik lever al 22 jaar lang in opdracht van 
Total aan hetzelfde bedrijf in Virton.  
De mensen van Jindal Films Europe  
zijn mijn vrienden geworden. En hun 
felicitaties doen mij enorm veel deugd.”

Chauffeurs maken het verschil
Henk Hamelink, manager bij transport-
firma Van Opdorp, is trots op zijn 
Gouden Ridder, die volgens hem niet 
alleen een bijzonder goed chauffeur is, 
maar ook een heel betrokken collega en 
een sociaal mens. “Olivier is onze eerste 
gouden ridder in België, de veertiende in 

totaal voor ons bedrijf. De erkenning is 
leuk voor hem en voor ons omdat wij 
veiligheid belangrijk vinden in onze 
organisatie. We vragen onze chauffeurs 
om voorzichtig te rijden. Komen ze 

daardoor vijf minuten te laat, dan is  
dat maar zo. Elke schade wordt  
ook altijd met hen besproken. Onze 
chauffeurs zijn ons kapitaal, zij maken 
onze engagementen waar. Als je als 
transportfirma wilt overleven, moet je 
absoluut in je chauffeurs investeren. Via 
hen kunnen wij ons onderscheiden qua 
stiptheid, kwaliteit en veiligheid.” 

 Olivier François  
is dé Gouden Ridder  
      van 2017

‘Je  
chauffeurs  
zijn je 
kapitaal’

‘Houd je vrachtwagen maar eens  
in toom als je de auto’s voor je ziet 

slippen in gladde sneeuwsporen’
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De ‘jungle’ bij Calais is nu al ruim een jaar verdwenen. Dat betekent 
niet dat er een einde is gekomen aan de problematiek met asiel-
zoekers die vrachtwagens gebruiken om in Engeland te komen en 
vervoerders die opgezadeld worden met allerhande kosten en 
afgekeurde ladingen. Verantwoordelijke transport en logistiek,  
Bart Van Acker, praat ons bij. 
tekst: Jan Dijkgraaf, herwerking: Veerle De Graeve
beeld: Filip Van Loock

  atuurlijk is iedereen blij dat de 
jungle bij Calais verdwenen is. 
“Maar het probleem heeft zich 

daardoor vooral verplaatst”, weet Bart Van 
Acker. “Begin 2017 werd de parking langs 
de E40 in Drongen ’s nachts afgesloten, 
daarna doken vluchtelingen op aan het 
parkeerterrein verderop in Wetteren, langs 
diezelfde E40. Ze zitten nu overal, ook veel 
verder van Calais af. Ze kruipen op een 
parking in je vrachtwagen. Of zelfs op de 
laadadressen. Veel vluchtelingen zijn ook 
in de buurt van Calais blijven rondhangen. 
Volg de media en je hoort iedere dag weer 
nieuwe ontwikkelingen. Zo is vorig jaar 
zelfs een chauffeur om het leven gekomen 
en neemt het geweld tegen hen steeds 
verder toe.” 

Het probleem is ook nog niet weg bij 
Calais. “Ons advies was altijd: deur op 
slot, rij door, stop nooit en als je dan 
toch je rust moet nemen, doe dat op een 
bewaakte parking, zodat ze niet in je 
vrachtwagen kunnen. Allemaal goed en 
wel, maar het loopt daar nog altijd vast. 
Dus voor je op beveiligd terrein komt, 
sluit je achteraan in de file aan, en 
proberen ze daar binnen te komen.” 

In theorie is het een eenvoudig ver-
haal: als transporteurs zorgen dat ze er 
alles aan hebben gedaan om te voorko-
men dat er illegalen ‘aan boord’ komen, 
is er weinig aan de hand. Dan hebben 
we het over een echt goed slot, parkeren 
op goed beveiligde parkeerplaatsen, goed 
geplande ritten en dergelijke. Alleen is de 
praktijk weerbarstiger dan de theorie. 

Grote jongens
Eigenlijk pleit Bart Van Acker ervoor dat 
alle transportbedrijven het voorbeeld van 
de ervaren Engeland-rijders volgen. “Die 
hebben hun zaken goed voor elkaar. Hun 
wagens zijn compleet afgegrendeld, daar 
komt geen mens bij. Dus wat zie je? 

Potentiële opstappers lopen achter 
vrachtwagens aan en zoeken er die uit 
waar ze wel gemakkelijk in kunnen. Het 
is ook duidelijk waarom niet iedereen 
zijn vrachtwagen goed beveiligt: een geld-
kwestie. Dat slot van een paar honderd 
euro moet wel betaald worden. Wie doet 
dat? En wie betaalt de bewaakte parking? 
Dat zit vaak niet in de ritprijzen inbegre-
pen en de marges zijn vaak zo klein dat 
er transporteurs zijn die denken: wij pro-
beren het gewoon; vooral doorrijden. Als 
je er dan mensen in krijgt en ze zien in 
Engeland bij de controle een paar voet-
stappen op dozen, dan is het gebeurd. 
Dan weigert de ontvanger de lading. Die 
neemt geen enkel risico, onder meer met 
het oog op HACCP/voedselveiligheid. En 
dan is de transporteur de pineut.” 

Gok wagen
Bart Van Acker kent ook de vervoerders 
die het wel goed voor elkaar hebben, 
maar... “die dan weer onderaannemers 
inhuren, vaak Oost-Europeanen, die 
die twintig euro die ze niet uitgeven aan 
de parking of die paar honderd euro 
die ze niet uitgeven voor een extra slot 
zien als extra winst. En dus de gok maar 
wagen. Maar gaat het fout, dan is de 
vervoerder wel verantwoordelijk. Daar 
zit in mijn ogen een groot deel van het 
probleem. De onderaannemers nemen 
geen maatregelen, de lading wordt niet 
goed overgebracht en afgekeurd enkel 
en alleen vanwege de voetstappen op 
de dozen en als je dan verhaal zoekt bij 
de verzekeraar van de onderaannemer, 
zegt die: ‘Niet onze fout, geen instructies 
gehad, geen schade aangetoond’. Dan ben 
je al gauw uitgepraat en zit de hoofdver-
voerder met de schade/kosten.”

Een heel ander probleem: de wagens 
met een zeil. “Wij kunnen als TVM wel 
zeggen: je móet met een kastenwagen op 

Sector lijdt onder 
vluchtelingenprobleem

Engeland rijden, maar in Engeland wordt 
veel aan de zijkant gelost. Een Tir-kabel 
is zo doorgeknipt (en weer onzichtbaar 
vastgemaakt) en je hebt zo verstekelingen 
binnen met weer alle gevolgen van dien.” 

Geen pardon
De opdrachtgever kent dan geen pardon. 
“Als blijkt dat jij of jouw onderaannemer 
de deur niet op slot had, heb jij wat uit te 
leggen. Je opdrachtgever heeft dan geen 
boodschap meer aan CMR of overmacht. 
En dan ben jij als eerste vervoerder altijd 
de verantwoordelijke partij, want jij 
kende de eisen.” 

Nog even wat positiever geluiden. 
Hoewel er regelmatig illegalen uit 
vrachtwagens gehaald worden, heeft 
dat bij TVM nauwelijks tot claims 
geleid. Bart Van Acker: “Daar zijn we blij 
mee. Dat betekent dat onze verzekerden 
over het algemeen voldoende veiligheids-
maatregelen nemen. TVM geeft hierover 
al jaren bedrijfsgerichte preventieadvie-
zen. We zullen dat blijven doen. De les is 
eigenlijk altijd geweest: zorg dat ze niet bij 
jou komen. Dat is behoorlijk goed gelukt. 
Want het is daar bij Calais en elders heel 
eenvoudig: ze gaan met hun kniptang en 
slijptol niet af op de vrachtwagens die 
goed beveiligd zijn. Je moet zorgen dat ze 
jou met rust laten.”

Waterbedeffect
Ondertussen is het terrein voor illegalen 
die willen oversteken naar Groot-Brit-
tannië dus verplaatst en als een olievlek 
uitgebreid. Ook naar de Vlaamse havens. 
“Het waterbedeffect”, aldus Bart Van 
Acker. “En grote distributiecentra zijn 
ook aan de beurt. Ook daar kruipen ze 
er in, ze maken ruimte tussen de pallets 
en dan zit je redelijk comfortabel. Als er 
dan bij aankomst in Engeland ellende 
ontstaat, moet je als vervoerder bewijzen 

‘Als je het 
goed voor 
elkaar 
hebt, slaan 
ze jouw 
vrachtwa-
gen over’

N
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Bart Van Acker: 
'Je moet 
zorgen dat ze 
jou met rust 
laten.'

auto zijn gekropen.” 

Weelde dragen
“En laten we eerlijk zijn: helaas zijn er 
toch nog altijd chauffeurs die de weelde 
niet kunnen dragen. Die op het laadadres 
éven naar het toilet gaan, even opzij 
kijken of toch de vrachtwagen even aan 
de kant zetten voor een extra stop. Alle 

goede bedoelingen ten spijt, het wordt je 
als vervoerder zwaar aangerekend. Dus 
wees erop bedacht wat voor vlees je in de 
kuip hebt (ook wat je onderaannemers 
betreft). Personeelsbeleid; screening, 
ken je mensen. Want helaas is uit cijfers 
gebleken dat er in veel gevallen sprake is 
van interne betrokkenheid. Niet iedereen 
is een Ridder van de Weg.”

dat jij niet verantwoordelijk bent. Jij 
moest namelijk controleren wat je 
meekreeg. De staat van de goederen, de 
aantallen, dat is gewoon je verplichting. 
Alleen als je onder zegel rijdt (of een slot 
met een elektronisch tijdslot hebt), kun 
je bewijzen dat je wagen tussen laden en 
lossen niet open is geweest en eventuele 
illegalen dus niet tijdens jouw rit in de 
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Op 21 oktober huldigden Anne De Baetzelier en 
eregast Jan Ceulemans in naam van het TVM 
veiligheidsplan een recordaantal Bronzen, Zilveren  
en Gouden Ridders van de Weg; 183 in totaal. Menig 
vrachtwagenbestuurder, partner en werkgever glom 
die avond van trots omwille van drie, vijf of tien jaren 
schadevrij rijden. En terecht, want dankzij deze 
glansprestaties wint de verkeersveiligheid.
tekst: Veerle De Graeve 
beeld: Frederick Van Grootel

Hoogdag 
verkeers-
veiligheid

 Gouden Ridder van 
de Weg 2017, Olivier 
François, blijkt niet 

alleen een veilige chauf-
feur te zijn, maar ook 

een begenadigd zanger en 
entertainer.

 Vreemde manoeuvres op het 
podium… ‘Chauffeur’ Edmond 

illustreert hoe truckers fit en 
gezond kunnen blijven.

 De Triolettes zorgen 
voor een vrolijke noot.

 Nog even op de foto met 
voetbalicoon Jan Ceulemans.

 Netjes antwoorden 
als Anne De Baetzelier 

je een vraag stelt. 
 Vieren doe je 
het best samen 
met je collega’s. 

Samen  
genieten van 

de feestelijke 
avond.

Veel persbelangstelling voor 
de uitreiking van de bronzen 
en zilveren eretekens. 

 Achter 
iedere goede 
chauffeur 
staat een 
sterke 
vrouw.

Gezelligheid troef. 

 Demonstratie  
van potten en pannen.

 Het ontstaan van de 
dashboard camera, volgens 
Edmond.
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Vanaf 25 mei 2018 zal elk bedrijf dat per-
soonsgegevens verwerkt de Europese Gene-
ral Data Protection Regulation, kortweg  
GDPR, moeten respecteren. En hoewel nog 
niet alle details van deze Algemene Veror-
dening Gegevensbescherming (AVG) gekend 
zijn, bereidt ook TVM zich erop voor. Eric 
Brosens geeft tekst en uitleg. 

1  Wat is het doel van de GDPR? 
De GDPR wil de persoonsgegevens van Europese bur-
gers beter beschermen. Het gaat over de data waarmee 
je iemand kunt identificeren. De regels gelden niet 
alleen voor grote bedrijven, maar ook voor kmo’s.

2  Welke verplichtingen krijgen  
ondernemingen opgelegd?

Ze mogen enkel de persoonsgegevens verzamelen die 
nodig zijn voor het beoogde doel en moeten de burgers 
op een begrijpelijke manier uitleggen hoe de data ver-
zameld en verwerkt worden. De gegevens mogen niet 
langer bewaard worden dan nodig is. De burgers zullen 
hun gegevens bovendien kunnen overdragen van de 
ene dienstverlener naar de andere, bijvoorbeeld om 
van telecomoperator te wisselen. Om zo’n overdracht 
eenvoudig te maken, moeten de gegevens gestructu-
reerd én elektronisch beschikbaar zijn. Nieuw is ten 
slotte ook het recht om vergeten te worden. Bedrijven 
moeten persoonsgegevens wissen als de persoon in 
kwestie daarom vraagt.

3   Wat doet de GDPR aan mogelijke 
datalekken?

Bedrijven zijn verplicht een datalek te melden binnen 
de 72 uur, tenzij het aantoont dat het lek geen gevaar 
is voor de verzamelde persoonsgegevens. Op verzuim 
staat een zeer hoge boete, die kan oplopen tot 20 mil-
joen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet.

4   Wat doet TVM in het kader van de GDPR?
Wij stellen onder meer een data protection officer aan 
die binnen onze organisatie zal controleren of alle 
data volgens de regels worden bewaard, gebruikt en 
gedeeld.

5  Wat is de impact van de GDPR voor TVM?
De GDPR betekent veel werk voor ons, maar houdt ook 
voordelen in. Als Benelux-bedrijf moesten we tot nu toe 
rekening houden met verschillende regelgeving rond 
databescherming. De GDPR zorgt voor één legaal kader, 
dat in heel Europa geldt. Bovendien zullen we data-
verwerkingen niet langer hoeven aan te geven aan de 
Privacycommissie, zoals nu wel nog het geval is.

5
VRAGEN

Duitsland heeft de wetgeving voor het gebruik  
van winterbanden op vrachtwagens en bussen 
verstrengd. Voortaan moet er een sneeuwvloksym-
bool op de winterbanden staan en zijn winterban-
den op de voorste stuuras(sen) verplicht. De boetes 
voor het rijden zonder de voorgeschreven banden 
zijn verhoogd.

Alpinesymbool
In Duitsland moeten winterbanden 
gebruikt worden als de omstandig- 
heden daarom vragen: bij ijzel, sneeuw, 
sneeuwmodder en ijs- of rijmvorming.  
De wet bepaalt geen vaste periode voor 
het gebruik van winterbanden. Winter-
banden moeten herkenbaar zijn aan het 
alpinesymbool: een bergpictogram met 
een sneeuwvlokje.

M+S banden
Banden met alleen een M+S aanduiding 
mogen in Duitsland nog tot 30 september 
2024 als winterband gebruikt worden, 
voor zover ze vóór 31 december 2017 
geproduceerd zijn. Bij de aanschaf van 
nieuwe M+S banden is het dus raadzaam 
goed te kijken naar de productiedatum 
van de band; een viercijferige code op de 
zijwand van de band. Als deze productie-
datum van na 31 december 2017 is, moet 
de M+S band over een sneeuwvlokje 
beschikken om nog als winterband 
gebruikt te mogen worden.

Ook op stuurassen
Momenteel zijn winterbanden verplicht op 
alle assen bij voertuigen tot 3,5 ton. Vanaf 

bron: www.tln.nl

1 juli 2020 moeten er ook winterbanden 
liggen op de voorste gestuurde assen van 
de vrachtwagen. Dit laatste kan mogelijk 
nog wijzigen: er loopt namelijk nog een 
onderzoek naar de noodzaak van 
winterbanden op stuurassen. De uitkomst 
kan leiden tot een vroegere ingangsdatum 
of tot het schrappen van deze bepaling.

Geen winterbanden
Voor aanhangwagens en trailers zijn geen 
winterbanden verplicht. Dat blijft zo. Ook 
voor wat betreft de profieldiepte verandert 
er niets. Zowel voor zomer- als winterban-
den geldt een minimale profieldiepte van 
1,6 mm.

Hogere boetes
Het rijden in winterse omstandigheden 
met banden die niet aan de voorschriften 
voldoen, wordt in Duitsland voortaan 
zwaarder bestraft. Naast de bestuurder 
krijgt ook de eigenaar van het voertuig 
een boete. Het bedrag hiervoor bedraagt 
75 euro. De boete voor de bestuurder is 60 
euro. Bij gevaar voor andere weggebrui-
kers kan dat bedrag verhoogd worden tot 
80 euro met een strafpunt in het Duitse 
verkeersregister.

Strengere Duitse eisen 
    voor winterbanden

Wegens verminderde vraag zijn er dit jaar geen grote 
TVM-muurkalenders meer beschikbaar. !
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Door schuivende lading in uw vrachtwagen neemt het risico op een ongeval en 
schade schrikbarend toe. Ladingzekering is daarom altijd nodig. De wet schrijft 
ook voor tegen welke krachten ze bestand moet zijn. Opdrachtgevers, beladers, 
vervoercommissionairs of commissionair-expediteurs zijn medeverantwoordelijk 
voor de veiligheid van de lading tijdens het vervoer.
tekst: Bart Van Acker
beeld: Gerlinde Schrijver

Wegrijden, een bocht nemen, stop-
pen voor verkeerslichten: de kleinste 
beweging van uw vrachtwagen oefent 
al een grote kracht uit op uw lading. En 
dan hebben we het nog niet eens over 
een noodstop of uitwijkmanoeuvre. In al 
deze gevallen loopt u het risico dat de la-
ding gaat schuiven. Dit geldt niet alleen 
voor lichte lading; zelfs zware zinkblok-
ken kunnen van hun plaats komen.

Gevolgen
Schuivende lading kan uiteenlopende 
gevolgen hebben: van alleen lichte scha-
de aan uw lading tot een ernstig ongeval 
met gewonden doordat de vrachtwagen 
moeilijker bestuurbaar wordt of zelfs 
kantelt. Daarnaast kunt u een forse 
boete krijgen voor het niet goed zekeren 
van uw lading en voor het gebruik van 
verkeerde, versleten of niet-gelabelde 
spanbanden.

Zó voorkomt u 
schuivende lading

TIPS VOOR LADINGZEKERING
1. Inspecteer voor het wegrijden altijd of de lading goed gezekerd is.

2. Controleer bij langere ritten nogmaals onderweg of de lading goed vaststaat. 
Spanbanden en -kettingen kunnen zich ‘zetten’ waardoor ze niet meer strak om de 
lading staan.

3. Gebruik het materiaal zoals het is bedoeld. Knoop bijvoorbeeld nooit twee stukken 
spanband aan elkaar en zet geen verlengstuk op een ratel van een spanband.

4. Ga altijd na of er bij het vervoer van gevaarlijke stoffen ook specifieke eisen gelden. 

5. Gebruik geen spanbanden die beschadigd zijn en/of waar het vereiste label niet 
meer aanzit. Om er zeker van te zijn dat alle materialen nog goed zijn, kunt u ze 
jaarlijks door een deskundige laten controleren.

6. In een training ‘Ladingzekering’ kunt u de fijne kneepjes leren om uw lading overal 
en altijd goed te zekeren. De preventieadviseurs bij TVM kunnen transportbedrijven 
hierover adviseren.

Zekeren met spanbanden
U kunt uw lading zekeren door ze te 
blokkeren, direct te zekeren en neer te 
sjorren. Dat gebeurt met antislipmatten, 
spanbanden, kettingen, kabels, hoekbe-
schermers en luchtkussens. Het voert 
te ver om hier op alle mogelijkheden in 
te gaan, vandaar dat we ingaan op één 
methode: het zekeren met spanbanden. 
Bij deze vorm van ladingzekering geldt:

• het is alleen toegestaan om span-
banden te gebruiken met een label 
waarop de gegevens volgens EU-norm 
12195/2 staan, zoals maximale trek-
kracht en spankracht.
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• het is belangrijk dat u het gewicht 
van uw lading weet. Hiermee kunt 
u de zekeringskracht uitrekenen die 
volgens EU-norm 12195/1 nodig is.

U heeft de volgende manieren om uw 
lading met spanbanden te zekeren:

Neersjorren: hierbij maakt u gebruik 
van de neerwaartse kracht die wordt 
aangelegd door de ratel van een span-
band. Daardoor verhoogt de wrijving 
tussen laadvloer en lading, waardoor de 
lading minder makkelijk zijwaarts, voor-
waarts of achterwaarts kan schuiven. 
Spanbanden worden bij deze methode 
aan de ene kant van de lading aan het 
voertuig vastgezet, over de lading heen 
getrokken en aan de andere zijde aan-
gespannen. De in de spanband blijvende 
kracht nadat de ratel is losgelaten is de 
spankracht (STF = Standard Tension 
Force). Deze waarde, in daN (Deca-
newton) uitgedrukt, staat op het label 
van de spanband vermeld. Hiermee 

‘Schui-
vende 
lading kan 
zware 
gevolgen 
hebben’

berekent u dus eenvoudig hoeveel span-
banden u nodig heeft.

Direct zekeren: het gaat hier om een 
zekering met spanbanden die de lading 
rechtstreeks verbindt met het voertuig. 
Hierbij maakt u gebruik van vaste 
punten op een lading en de laadvloer. 
De waarde op het label van de spanband 
is de trekkracht (LC1) die aangeeft 
welke kracht de spanband in rechte 
lijn aankan. Bij dubbel gebruik van de 
spanband, bijvoorbeeld in de omspan-
ning, mag deze waarde verdubbeld 
worden. Ook deze waarde staat op het 
label onder LC2. De lading wordt bij 
direct zekeren op zijn plaats gehouden 
door minstens vier spanbanden in voor-
waartse, achterwaartse en zijwaartse 
richtingen.

Als u extra zekerheid wilt tegen het 
verschuiven van uw lading, dan kunt 
u eventueel bij bovenstaande maat- 
regelen ook antislipmatten gebruiken 
om de lading op haar plaats te houden.

HIGHLIGHTS
Er staan forse boetes op het niet goed 
zekeren van lading en het gebruik van 
versleten of niet-gelabelde 
spanbanden. 

Knoop bijvoorbeeld nooit twee stukken 
spanband aan elkaar en zet geen 
verlengstuk op een ratel van een 
spanband.
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De Sanctiewet uit 1977 zorgt 
sinds eind 2015 opeens voor veel 
extra werk bij TVM Belgium. 
Manager productie Mark Massa 
geeft tekst en uitleg. 

tekst: Jan Dijkgraaf, herwerking: 
Veerle De Graeve
beeld: Filip Van Loock

Pas eind 2015 werd TVM nadrukkelijk 
geconfronteerd met de gevolgen van de 
Sanctiewet. Manager productie Mark 
Massa wist natuurlijk wel al van de wet. 
“De wet dateert uit 1977 en is bedoeld om 
te voorkomen dat financiële middelen al 
dan niet rechtstreeks in handen komen 
van ongewenste partijen. Denk aan wit-
wassen en de financiering van terrorisme. 
In de huidige tijd is deze wet actueler dan 
ooit. 

Als verzekeraar moeten wij controle-
ren dat wij geen polis uitgeven of schade 
uitbetalen aan gesanctioneerde personen 
en/of entiteiten. Een verzekeraar mag 
bijvoorbeeld geen lading brandstof naar 
Iran verzekeren. Of een schadeclaim 
uitkeren aan een terroristische organisa-
tie of persoon. 

In 2012 is De Nederlandsche Bank 
(DNB), de toezichthouder voor de Neder-
landse verzekeringssector, begonnen 
met ‘bewustwordingsessies’. “Er kwam 
steeds meer informatie over wat er van 
een verzekeraar verwacht wordt. In 2015 
onderzocht DNB hoe de naleving op de 

De gevolgen van de 
Sanctiewet voor TVM 

Sanctiewet bij Nederlandse verzekeraars 
was ingericht. Ook TVM Nederland werd 
in het kader van toetsing bezocht. Als 
verzekeraar in de transportsector heb je 
mogelijk te maken met lading, vervoer-
stromen en klanten die op de sanctielijst 
staan. Dus wilde DNB weten hoe TVM 
de controle volgens de Sanctiewet in de 
bestaande processen geïntegreerd had. 
En wat ons beleid was inzake sancties en 
embargo’s in alle onderdelen van onze 
organisatie. Ook dus in het Belgische 
bijkantoor.” 

“We hadden al een proces ingericht 
waarbij we regelmatig het gehele klan-
tenbestand lieten toetsen aan de lijst 
met gesanctioneerde personen. Maar dat 
bleek niet voldoende te zijn. Alle nieuwe 
klanten (in de offertefase) en schadebeta-
lingen moeten dagelijks getoetst worden. 
Dat vraagt een strak proces waarbij in 
sommige gevallen klanten niet meteen 
bediend kunnen worden.” 

Niet ingewikkeld
Op papier lijkt de naleving van de Sanc-
tiewet niet ingewikkeld: de EU heeft een 
sanctielijst met personen en organisa-
ties waarmee geen zaken gedaan mogen 
worden. Er is een overzicht van goede-
ren en landen waarop embargo’s rusten. 

In de praktijk werkt TVM volgens 
een procedure die meer tijd kost dan 
voorheen. Dat geldt vooral bij het scree-
nen van prospecten en het sluiten van 
nieuwe zaken. “Het gaat best ver”, weet 

Mark Massa inmiddels. “In 2015 is er 
een screeningsysteem aangeschaft dat 
de controles op de sanctielijst uitvoert. 
DNB stelt namelijk maar één eis: de 
screeningprocedure moet altijd en cor-
rect toegepast worden. En de verzeke-
raar is verantwoordelijk.”  

Seinen op groen
Bij het aanvragen van een verzekering 
moet iedere relatie getoetst worden. Gaan 
alle seinen op groen dan kan het accep-
tatieproces verder worden uitgevoerd. 
Het sein gaat bijvoorbeeld op rood als er 
geen uiteindelijke belanghebbende (UBO, 
Ultimate Beneficial Owner) kan worden 
vastgesteld. In dat geval wordt er een 
formulier verstuurd dat door de uiteinde-
lijke belanghebbende ondertekend dient 
te worden. Na invoer van dit formulier 
in het Sanctiecontrolesysteem kan de 
sanctiecheck gedaan worden. Het sein 
gaat natuurlijk ook op rood als een naam 
voorkomt op de sanctielijst. Dan zal na 
controle gekeken worden of er een match 
is op de sanctielijst. 

Begrip
Uiteraard begrijpt Mark Massa de aanpak 
van DNB. “Er is niet voor niets een wet. 
Maar het heeft wel impact op onze pro-
cessen. Klanten moeten meer informatie 
leveren en wij zijn langer met een aan-
vraag bezig. Ik hoop dat onze makelaars 
en klanten begrip hebben voor het feit dat 
TVM de Sanctiewet stipt naleeft.”
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Opvallen, dat kan die dochter van mij als geen 
ander. Ze gaat de deur niet uit zonder fluo. Over de 
gevaren van de dodehoek kan ze je alles vertellen. 
Want dat heeft ze op school geleerd, met een échte 
vrachtwagen op de speelplaats. Het saaie leervak 
‘Verkeer’ is een doe-vak geworden, met toetsen op 
straat en een fietsexamen als je twaalf wordt. Later 
als ze gaat autorijden, zal ze dankzij de nieuwe 
opleiding beter voorbereid zijn dan wij destijds. Op 
het platteland waar ik mijn eerste kilometers 
maalde, had je alleen een probleem wanneer je een 
dorsmachine moest kruisen. Maar mijn eerste keer 
in de E17-ochtendspits naar Antwerpen stond ik pas 
echt doodsangsten uit. Hoe geraakte je in hemels-
naam op tijd van links helemaal naar rechts om de 
afrit Antwerpen-Centrum te halen? Hier was ik niet 
op voorbereid. Verstand op nul, en gaan. Bedankt 
chauffeurs die het gevaar zagen aankomen en 
plaats maakten!

Soit, ik wil maar zeggen dat de verkeersopvoe-
ding van onze kinderen erop vooruit gaat. Dat zij 
praktijkgerichter leren en bewuster gemaakt 
worden van de gevaren op de weg. Da’s een goede 
zaak natuurlijk, maar wat baten fluo en fietsexa-
mens als ónze generatie zich als een wildeman in 
het verkeer begeeft. Nonchalant en arrogant, alsof 

niets ons kan 
raken…

Ik hield naar 
aanleiding van 
deze column een 
week lang mijn 
ergernissen in 
het verkeer bij. 
Iets waar de Belg 
goed in is 
trouwens, zich 
ergeren in het 
verkeer, vooral 
aan zaken die hij 

zelf ook fout doet. Op nummer één: camouflage in 
het verkeer. Laat ik maar bij mezelf beginnen. Geen 
denken aan dat ik zo’n fluohesje aantrek. De tijd 
van de kerstbomen hebben we gehad; mijn bleke 
jas moet maar volstaan om op te vallen. Maar ik 
denk ook aan die fietser die ik op een donkere 
winteravond heb ontmoet, strak in zijn zwarte 
fietspak. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet, 
het geldt hier letterlijk. Er was met die fietser 
trouwens wel meer aan de hand, of tenminste, met 
zijn fiets. Die miste drie essentiële attributen: een 
bel, een achterlicht en remmen. Remmen ja, want 
hoe verklaar je anders dat hij opeens vlak voor mijn 

neus het rondpunt op schoot?
Ergernis nummer twee: de vrachtwagenchauffeur 

die door het rood reed tijdens de schoolrush. Ik heb 
veel respect voor vrachtwagenchauffeurs, maar die 
ochtend was ik vooral kwaad. En hoopte ik dat hij 
nog honderd keer harder geschrokken was dan ik. 
Nog iets wat mijn dochter die dag heeft bijgeleerd: 
zelfs als het licht op groen staat, moet je keihard uit 
je doppen kijken.

Ergernis nummer drie: onze gemeenschappelijke 
verslaving aan de gevaarlijkste drug ooit. Je haalt 
de verslaafden er zo uit: ze zwalpen over de weg, 
reageren bruusk of helemaal niet en blijven stil-
staan als het licht op groen springt. Elke dag vallen 
er op de Europese wegen zestien doden door 
gsm-gebruik achter het stuur. Dat is een heel 
klasje… Ik sms’te vroeger ook terwijl ik autoreed, 
checkte nog gauw even mijn e-mails of fotografeer-
de een mooie zonsopgang. Leuk voor op Instagram. 
Tot een goede vriend me een berichtje stuurde: “als 
je zo blijft doorgaan, wordt dit misschien je laatste 
kiekje.” 

Onze kinderen pakken het in het verkeer vaak 
slimmer aan dan wij. Alleen, ze blijven zo kwets-
baar. Met ons arrogante gedrag zijn wij, ironisch 
genoeg, hun grootste gevaar. Tijd om daar iets aan 
te doen! Voortaan ziet u mij alvast wél in fluo. Da’s 
mijn goede voornemen voor 2018. En dat van u?

‘Wat baten fluo  
en fietsexamen  
als onze generatie 
zich als een  
wildeman in het 
verkeer begeeft?’

Veerle De Graeve  
(Gent, 1975) is 
professioneel schrijver, 
columnist en moeder van 
drie. Houdt van lange 
(rustige) autoritten en 
vriendelijke mensen in 
het verkeer. 

Nonchalant  
en arrogant
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Wie komt in aanmerking?
Bedrijven in het Vlaams Gewest 
kunnen de subsidie aanvragen 

als ze minstens één vrachtwagen van 
meer dan 3,5 ton hebben of gebruiken. 
Vanaf de aanvraag moet het voertuig 
nog minstens drie jaar in de onderne-
ming blijven en het komt slechts één 
keer in aanmerking voor de over-
heidssteun. Het subsidiebedrag per 
onderneming hangt af van het aantal 
vrachtwagens, maar kan maximaal 
honderdduizend euro per drie jaar 
bedragen. Ondernemingen die in 
aanmerking komen, zullen de subsidie 

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts trekt 36 miljoen 
euro uit voor subsidies aan verkeersveilige en ecologische 
transportbedrijven. TVM is opgetogen met deze maatregel 
die de veiligheid op de weg bevordert en onderzoekt 
momenteel of transportfirma’s de overheidssteun ook 
mogen benutten om preventie-opleidingen voor hun chauf-
feurs te organiseren. 
tekst: Veerle De Graeve
beeld: Getty Images

Subsidie voor verkeersveilige 
transportfirma’s

‘Elke maatregel 
die het aantal  
verkeersslacht- 

offers verder 
omlaag krijgt, is 

welkom’

online kunnen aanvragen via het 
Vlaams ondernemersloket.

Wat komt in aanmerking?
De overheidssteun geldt alleen voor 
ecologische en veiligheidsmaatregelen 
die verder gaan dan de wet voorschrijft. 
Concreet bedraagt de subsidie 
80% van de aankoop-, huur- of 
leasingkost van de investeringen 
die een transportfirma maakt 
voor:
• rijassistentiesystemen die 

energiezuinig en verkeersvei-
lig rijgedrag bevorderen, zoals 
adaptive cruise control, lane 
keeping assistance, dodehoek-
camera’s en -spiegels, blind-spot 
sensor systemen, systemen om 
het gsm-gebruik te blokkeren 
tijdens het rijden of een alcoholslot.

• extra voorzieningen die een 
positieve impact hebben op het 
milieu, zoals aerodynamische 
attributen die de luchtweerstand 
verminderen, een roetfilter, SCR-sys-
teem, geluids/geruisarme banden en 
banden met optimale rolweerstand 
en geluidsarme vloeren, wanden, 
laadklep, enz.

• het bevorderen van efficiëntie,  
zoals bedrijfsadvies over milieu-  
en verkeersveiligheid, transportma-
nagement- en planningssystemen, 
programma’s die leiden tot emissie- 
reductietrajecten, en milieu- en 

veiligheidscertificaten. 
• de ergonomische vormgeving  

van de bestuurdersplaats, zoals 
airconditioningsystemen, een 
luchtgeveerde stoel, een staande 
kachel voor in de bestuurderscabine, 
gecertificeerde ligslaapplaatsen en 

vast ingebouwde handsfreesystemen. 
• maatregelen om diefstal te 

voorkomen van vrachtwagens, 
trekkers, aanhangwagens, opleggers, 
motorbrandstof en lading. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om diefstal- 
alarminstallaties, immobilisatiesyste-
men, afsluitbare dekselbeveiliging en 
beveiliging van de koppeling, of 
zogenaamde panic buttons.

De volledige lijst van gesubsidieerde 
maatregelen staat gepubliceerd op 
www.mobielvlaanderen.be.
U vindt ze onder de rubriek
Subsidiedatabank. <

Als transportverzeke-
raar die zijn klanten  
al jaren begeleidt naar 
meer verkeersveilig-
heid, juicht TVM de 
nieuwe overheidssteun 
absoluut toe. Elke 
maatregel die het 
aantal verkeersslacht-
offers verder omlaag 
krijgt, is welkom. We 
bekijken momenteel  
of de subsidies ook 
gebruikt kunnen 
worden voor chauf-
feurstrainingen die de 

verkeersveiligheid 
verhogen. Uit onze 
jarenlange ervaring 
weten we immers dat 
doorgedreven risicobe-
heer en de constante 
sensibilisering en 
bijscholing van chauf-
feurs de schadefre-
quentie binnen trans-
portfirma’s met maar 
liefst 30% kan doen 
dalen. Preventie en 
risicobeheer zijn geen 
kost, maar duidelijk  
een investering.
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en beschonken bestuurder  
is bij lange na niet zo ernstig 
afgeleid als een bestuurder  
die ‘eventjes’ een whatsappje 

verstuurt, iets twittert of op z’n 
smartphone kijkt waar wordt geflitst.” 
Dat is de conclusie van de redactie 
van Autoweek, die de proef op de som 
nam en op een afgesloten terrein met 
allerlei meetapparatuur testte wat de 
invloed van drank en smartphonege-
bruik is op de rijvaardigheid. Wat 
blijkt? Een proefpersoon die in de 
auto met zijn gsm bezig is, heeft twee 
derde van de tijd zijn ogen niet op de 
weg gericht. Een paar keer kijkt hij 
zelfs twee tot vier seconden naar het 
beeldscherm van zijn telefoon. In die 
tijd legt een auto in stadsverkeer meer 
dan twintig meter af en kunnen er 
rampzalige dingen gebeuren. Wie rijdt 
en een sms verstuurt, heeft twintig 
keer meer kans op een ongeval. Elke 

"E

Smartphone 
even
gevaarlijk  
als alcohol
Smartphonegebruik in het verkeer 
ergert mensen, maar is ook bijzonder 
gevaarlijk. Het bezig zijn met tekst-
berichten en sociale media verzes-
voudigt het risico op een ongeval. 
Toch kunnen we het blijkbaar niet 
laten. TVM maakt beroepschauffeurs 
bewust voor het gevaar.
tekst: Veerle De Graeve
beeld: TVM

is handsfree telefoneren al bijna net 
zo gevaarlijk als bellen met de 
telefoon in je hand. Ook de bediening 
van de gps, eten, roken of praten met 

een passagier leidt ons trouwens af 
van het verkeer.

Meer kop-staartbotsingen
Ook 70% van de beroepschauffeurs 
bekent (af en toe) de smartphone te 
gebruiken achter het stuur van hun 
vrachtwagen, zo blijkt uit een 
onderzoek van VIAS (de vroegere 
BIVV). Volgens hun cijfers zou 20 à 
25% van de ongevallen te wijten zijn 
aan het gebruik van de smartphone 
tijdens het rijden. Hoewel TVM uit 
schadedossiers niet altijd kan 

dag vallen er zo op de Europese wegen 
zestien doden door gsm-gebruik 
achter het stuur. De conclusie van de 
proef luidt dan ook dat de telefoon de 
gevaarlijkste ‘drug’ is die je kunt 
gebruiken in de auto. “En misschien 
is het ook wel de meest verslavende 
…” Niet alleen automobilisten 
hebben er trouwens last van, ook 
fietsers en voetgangers kunnen nog 
maar moeilijk zonder hun gsm. 18- tot 
29-jarigen blijken in het verkeer het 
meest aan hun smartphone verknocht 
te zijn.

Een uitgebreid Amerikaans 
onderzoek toont dat bij 68% van de 
ongevallen de bestuurder net vóór 
het ongeval afgeleid was. Niet alleen 
fysiek, visueel en auditief afgeleid, 
maar ook cognitief omdat hij zijn 
aandacht moest verdelen tussen 
telefoongebruik en rijden. Net 
omwille van die cognitieve afleiding 

In 2 seconden leg je in stadverkeer ruim  
20 meter af. Er kan ontzettend veel fout gaan 
als je afgeleid bent.

HIGHLIGHTS
Elke dag vallen er in Europa  
16 doden door gsm-gebruik 
achter het stuur.

Handsfree telefoneren is bijna net zo 
gevaarlijk als bellen met je telefoon 
in de hand.

‘Apps ontmoedigen of verhinde-
ren gsm-gebruik in de wagen, 

maar bewustmaking blijft nodig’
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achterhalen of de bestuurder op het 
moment van het ongeval op zijn 
smartphone bezig was, zien ook wij  
de afgelopen tijd een verontrustende 
stijging van het aantal kop-staartaan-
rijdingen. En we hebben helaas ook 
een aantal schrijnende voorbeelden 
van zware ongevallen met gewonden 
en dodelijke slachtoffers ten gevolge 
van smartphonegebruik achter het 
stuur. Het probleem is niet zo zeer de 
bedrijfs-gsm – want dat is vaak een 
gewone telefoon –, maar wel de 
smartphone van de chauffeurs zelf. 

Er bestaan apps die de smartphone 
blokkeren als de chauffeur achter het 

stuur van zijn wagen kruipt. Maar 
het is uiteraard de bestuurder zelf  
die de app moet installeren Daarom 
blijft ook bewustmaking essentieel 
voor een duurzame oplossing van  
het probleem. Met zijn recentste 
sensibiliseringscampagne met Marcel 
& Maurice waarschuwt TVM haar 
klanten voor de gevaren van afleiding 
achter het stuur. <

‘TVM ziet verontrustend meer 
kop-staartaanrijdingen’

Er bestaan allerlei 
applicaties om het 
gsm-gebruik achter het 
stuur te ontmoedigen of 
te verhinderen, zoals 
Freeedrive en de 
SafeDrivePod.
Via een bluetooth 
‘drivepad’ in de auto 
activeert de Freeedri-
ve-app zichzelf auto-
matisch bij elke rit en 
produceert hij – net 
zoals bij het niet-dra-
gen van de veiligheids-
gordel – een vervelend 
geluid zodra de 
bestuurder zijn smart-
phone in de hand 
neemt. De app is 
bedoeld voor bedrijven, 
die via het systeem 
perfect kunnen 

monitoren welke 
werknemers de app al 
dan niet gebruiken.
De SafeDrivePod is een 
telefoonslot dat de 
toegang tot alle apps 
uitschakelt zodra de 
wagen rijdt. Alleen 
handsfree bellen en 
navigatie zijn nog 
mogelijk. Pas twintig 
seconden nadat de 
auto stilstaat, kun je je 
smartphone opnieuw 
gebruiken. Wanneer de 
bestuurder de app of 
bluetooth uitschakelt, 
krijgt hij een e-mail. 
Ook de werkgever 
wordt geïnformeerd 
over hoe zijn werkne-
mers de SafeDrivePod 
gebruiken. 

Apps in de strijd tegen 
gsm-gebruik in de wagen
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k heb mij een tijd heel druk 
gemaakt over de nonchalance 
waarmee we maar voorbijrazen 
aan het aantal verkeersdoden, 

over de verkeersagressie en over de 
manier waarop enkele cowboys de 
reputatie van goede chauffeurs in één 
klap onderuit halen. Tot ik besefte dat 
ik er zelf iets aan kon veranderen, om 
te beginnen in mijn eigen bedrijf.” 

Ruzie met de planner
Veiligheid moet je als transportfirma 
eerst écht willen en er dan in alle 
geledingen van je bedrijf keihard aan 
werken. “Om te beginnen geef je als 
zaakvoerder een sterk signaal dat 

verkeersveiligheid voor jou toppriori-
teit is en je houdt voet bij stuk, ook  
als je marges onder druk staan en je 
moeilijk goede chauffeurs vindt. Ik 
weet hoe moeilijk het is, maar het is 
een kwestie van prioriteiten stellen. Ik 

wou bijvoorbeeld in mijn bedrijf 
absoluut één keer per kwartaal met 
mijn twee mentorchauffeurs de 
schadecijfers overlopen en ons 
preventiebeleid evalueren. Dat was 
altijd zéér tegen de zin van onze 
planner omdat hij op dat moment 
twee van onze beste chauffeurs moest 
missen. Heftige discussies hebben we 
daarover gehad, maar ik hield het 
been stijf, desnoods schakelden we 
zelfs onderaannemers in. Die dag 
eindig je sowieso in het rood, maar 
heb je je punt gemaakt: veiligheid 
primeert!”

Het geld en de tijd die je in 
preventie investeert, win je volgens 

Marc terug. “Transporteurs 
weten te weinig wat een 
ongeval hen kost. De schade 
aan de vrachtwagen is maar 
het topje van de ijsberg. Je 
moet daarnaast ook de 
vrijstelling betalen, je gewonde 
chauffeur vervangen, plannin-
gen bijsturen, het schadedos-

sier administratief beheren én de 
gevolgschade voor je klant vergoe-
den. Een schade kost je zo gemiddeld 
2.500 euro. Met winstmarges van 10 à 
25 euro per vrachtwagen per dag, 
moet je al zo’n honderd dagen rijden 

om het verlies van één schade terug 
te winnen. Twee ongevallen in een 
jaar wil zeggen dat je met die 
vrachtwagen helemaal geen winst 
meer maakt. Met preventie spaar je 
dus kosten uit. Je chauffeurs hebben 
het in de hand, maar jij minstens 
evenveel: alles hangt ervan af welk 
materiaal je ter beschikking stelt, 
welke opleiding je hen laat volgen en 
hoe de opdracht luidt die jij hen 
geeft.”

Het gaat niet vanzelf
Met meer dan twee miljoen kilometers 
op de teller, weet Marc dat veiligheid 
op de weg niet vanzelf komt, maar 
focus vraagt. Met zijn eigen transport-
bedrijf won hij destijds twee keer de 
Safety Award en kreeg hij tweemaal 
het Truck Veilig-label. Welke tips zou 
hij transporteurs meegeven inzake 
veiligheid?

MENTORCHAUFFEURS
“Laat je chauffeurs coachen 
door een peter of mentor. Zij 
kennen je bedrijf, je materiaal 

en je klanten. Het zijn die mannen die 
gefrustreerd raken als je ploeg te veel 
brokken rijdt. Hun betrokkenheid is 
erg belangrijk om focus en voeling te 

"I

Veiligheidstips van 
een ex-transporteur
Als de media enthousiast doen omdat het aantal verkeer- 
doden gedaald is, dan heeft Marc Van Grootel het daar moei-
lijk mee. Destijds in zijn eigen firma en nu als senior adviseur 
preventie en risicobeheer bij TVM overtuigt hij transportfirma’s 
om te blijven focussen op verkeersveiligheid.
tekst: Veerle De Graeve
beeld: Filip Van Loock

‘Ik geniet ervan 
chauffeurs veilig  
en voorzichtig te 
zien rijden’

HIGHLIGHTS
Veiligheid moet je als transportfirma 
eerst écht willen en er dan in alle 
geledingen van je bedrijf keihard aan 
werken.

Het duurt gemiddeld honderd 
dagen voor je een schade  
terugverdient. Twee schades op een 
jaar en je maakt geen winst meer.

Focus op chauffeurs die veilig rijden: 
hen kun je niet genoeg in de  
bloemetjes zetten. Goed voorbeeld 
doet goed volgen.

TI
P 
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houden. Want of je dat nu wilt of niet, 
in een groot of groeiend bedrijf verlies 
je voor een deel het contact met je 
chauffeurs. Het is niet omdat ze even 
hun duim naar je opsteken, dat je ook 
weet hoe het echt met hen gaat. Je 
mentors staan dichter bij je chauf-
feurs en merken daardoor sneller 
wanneer iemand niet goed in zijn vel 
zit – en dus een potentiële schaderij-
der is. Je mentors zijn je verlengstuk 
en je katalysator. Meestal vinden zij 
de erkenning die ze van je krijgen ook 
een hele eer.”

BETREK JE DISPATCHERS
“Betrek je dispatchers bij je 
preventiebeleid. Maak hen 
duidelijk dat veiligheid vóór 
alles gaat, zelfs vóór de wensen 

en deadlines van klanten. Je planners 
doen uiteraard alles voor tevreden 
klanten, maar beseffen vaak niet 
hoeveel druk dat legt op de chauf-
feurs. Hoe stresserend het bijvoor-
beeld is wanneer iemand voortdurend 
op je deadline hamert terwijl jij 
muurvast staat in de file. Laat je 
dispatchers af en toe meerijden met je 
chauffeurs, zo merken ze zelf hoe het 
er tijdens een rit aan toe gaat. En ok, 

die dag verlies je tijd en geld, maar je 
wint op termijn.”

SCHOUDERKLOPJES
“Focus op chauffeurs die veilig 
rijden: je kan hen niet genoeg in 
de bloemetjes zetten. In mijn 
bedrijf hing ik na de Ridders 

van de Weg van TVM altijd grote foto’s 
van de gelauwerde chauffeurs op het 
prikbord. De andere vroegen mij dan 
waarom zij niet uitgenodigd waren 
voor het feestje, waarom hun vrouw 
geen mooi boeket bloemen gekregen 
had. En dan vertelde ik hen wat ze 
moesten doen om er de volgende keer 
wel bij te zijn. Dat motiveert enorm. 
Ik was ook best wel streng: een 
chauffeur die drie jaar schadevrij was 
maar pertinent weigerde zijn gordel 
om te doen, kwam bij mij niet op het 
podium. Goed voorbeeld doet goed 
volgen.”

Opvoeding en respect
“Als negentienjarige chauffeur reed 
ik in het bedrijf van mijn vader. Op 
een dag wil ik met mijn tientonner 
rechts afslaan. Mijn voorste wielen 
zijn al afgedraaid als een bromfietser 
er nog tussen probeert te glippen. Hij 

rijdt zich klem en valt op het 
voetpad. Dodehoekongeval dus…  
Ik ben daar toen door de omstaan-
ders uitgemaakt voor het vuil van  
de straat. En ik kon niks doen, ze 
maakten me af. Ik vond dat zo 
oneerlijk, zo onrechtvaardig dat het 
hele voorval op mijn netvlies gebrand 
staat. Waarschijnlijk wil ik ook 
daarom mijn steentje bijdragen aan 
de bewustwording rond het belang 
van transport en aan verkeersop- 
voeding. Met ‘Veilig op weg’ van 
Transport & Logistiek Vlaanderen 
hebben we intussen meer dan 132.000 
kinderen in scholen bewust gemaakt 
voor het dodehoekgevaar. Het eerste 
wat ik hen vraag als we daar met 
onze vrachtwagen aankomen, is of ze 
weten wat er allemaal in zo’n truck 
zit. Niemand die het weet, zelfs 
volwassenen hebben er vaak geen 
benul van waarom wij op de baan 
zijn. Ik wil dat ze beseffen dat het 
niet voor ons plezier is, maar voor 
hen. Zodat zij geleverd krijgen wat  
ze de dag voordien besteld hebben.  
Ik wil heel graag die chauffeurs in  
de kijker zetten die daar elke dag op 
een veilige manier voor zorgen. Zij 
verdienen al ons respect.” <
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Gella Vandecaveye:

“In de file zijn
we lotgenoten”

A ls tiener stond Gella te  
popelen om te leren rijden:  
“Ik was het beu om altijd 
door anderen naar de 

training gebracht te worden. Mijn 
theorie en eerste rijlessen met de 
mama op plattelandswegen konden 
dan ook niet snel genoeg gaan. 
Overmoedig als ik was, wou ik vlug de 
grote baan op. Maar mijn onervaren-
heid in combinatie met de vermoeid-
heid van studies  
en topsport maakten van mij een 
gevaar op de weg.

Op een bepaald moment had ik  
drie aanrijdingen op zes maanden tijd: 
slechts één in fout weliswaar, maar 
toch. Nadat ik wereldkampioene 
geworden was, kwam er zo veel op  
mij af: ik studeerde communicatiema-
nagement, deed aan topsport en  
was ondertussen ook publiek bezit 
geworden. Ik werd geleefd en reed van 
hot naar her. Dat was gewoon te veel. 
En toen heeft mijn trainer, Eddy 
Vinckier, het stuur overgenomen  

Ex-judoka Gella Vandecaveye kon niet 
snel genoeg haar rijbewijs halen. Haar 
eerste jaren op de baan waren echter niet 
haar beste, dus nam trainer Eddy al gauw 
het stuur over. Samen leggen ze ook nu 
nog jaarlijks vele duizenden kilometers af. 
Ondanks de files zal je Gella niet gauw 
overstuur zien in het verkeer. “Het is goed 
om af en toe eens stil te staan in het 
leven”, gekscheert ze.
tekst: Veerle De Graeve
beeld: Filip Van Loock
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en nooit meer afgegeven. Als we  
samen op de baan zijn, rijdt hij ook  
nu nog steeds. Opeens had ik dus een 
privéchauffeur en kon ik wat uitrusten 
in de auto, wat studeren of gewoon 
mijn boterhammetjes opeten.” 

Fijn samen onderweg
“Ik vind het plezant om met twee 
onderweg te zijn. Toen ik nog judoka 
was, trainde ik vaak in Frankrijk en 
Nederland en legden we samen 
gemiddeld zo’n zestigduizend kilome-
ter per jaar af. Ook nu nog zitten we 
geregeld samen in de auto. Toen ik 
stopte met judo hebben we besloten 
dat Eddy regelmatig met mij mee zou 
gaan. We hebben een heel sterke band, 
vertrouwen elkaar door-en-door en 
Eddy is niet alleen mijn belangenbe-
hartiger, mentor en klankbord, maar 
dus ook heel vaak mijn chauffeur. Als 
ik zelf rijd en het mooi weer is, zet ik 
een muziekje op, het dak open en kan 
ik mijn hoofd redelijk goed leegmaken. 
Maar als ik het druk heb, ben ik tijdens 

het rijden in gedachten heel vaak  
met andere zaken bezig en dan is het 
natuurlijk veiliger als je het autorijden 
aan iemand anders kunt overlaten. 

De ex-judoka is – naar eigen 
zeggen – fiere Volvo-ambassad-
rice en rijdt met een Volvo XC 60. 
“In sé is een auto voor mij een 
gebruiksvoorwerp dat je van punt 
a naar punt b brengt. Maar als dat 
comfortabel en veilig kan, is dat 
leuk meegenomen. Mijn auto 
scoort zeer goed op crashtests en is 
ruim en handig om ski’s of fietsen mee 
te nemen op reis.”

Filosofie achter het stuur
“Ik maak me niet druk in het verkeer, 
maar ik ben wel een assertieve en 
ondertussen gelukkig ook een veilige 
chauffeur. Als ik inhaal, geef ik gas en 
begin ik niet halverwege te twijfelen. 
Iedereen ergert zich wel eens in het 
verkeer, maar ik zet dan een muziekje 
op en probeer empathisch te zijn: we 
staan allemaal samen in de file, we zijn 

lotgenoten. Het heeft geen zin om je 
daarin op te jagen. Voor vrachtwagen-
bestuurders heb ik veel respect: zij 
doen hun job in moeilijke omstandig-

heden en zorgen ervoor dat de 
economie draait. Ik kan me inbeelden 
wat het van hen vergt, op welk een 
hoog niveau zij dag in dag uit moeten 
presteren. Het bruggetje met topsport 
is voor mij snel gemaakt. Mij zal je 
nooit horen claxonneren op de baan, 
dat helpt toch niet. In dat opzicht ben 
ik wel filosofisch. En wat zegt een 
filosoof? Dat het goed is om af en toe 
eens stil te staan in het leven! Er zijn 
leukere manieren dan in de file, maar 
goed, ik verlies er mijn goed humeur 
niet bij.” <

‘Overmoedig als ik 
was, wou ik al vlug 

de autosnelweg op’

Bio
• Start op achtjarige leeftijd met judo.
• Breekt in 1993 door met een eerste 

wereldtitel. In 2001 doet ze dat nog eens 
over.

• Blijft niet gevrijwaard van zware blessu-
res, maar vecht steeds terug.

• Wint zilver op de Olympische Spelen van 
1996 in Atlanta en brons op de Spelen 
van Sydney in 2000.

• Is twee keer Sportvrouw van het jaar.
• Eindigt haar topsportcarrière op 

31-jarige leeftijd en is nu actief in PR en 
sport consulting.
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en onderzoek van DKV Europe 
toont aan dat meer dan 80% van 
de bevraagde vrachtwagen-
chauffeurs bijzonder fier is op 

zijn beroep. Daarnaast blijkt uit een 
onderzoek van Randstad dat trans-
portmedewerkers heel tevreden zijn 
over hun job in vergelijking met 

medewerkers uit andere sectoren. Dit 
positieve gevoel strookt niet met het 
imago dat de transportsector in de 
buitenwereld heeft. 

Inspireren
Negen partners, waaronder TVM, 
zetten daarom hun schouder onder de 
campagne Love2Truck. Deze cam-
pagne gaat actief op zoek gaan naar 

fiere chauffeurs en hun warme, 
gepassioneerde verhalen. Wie zijn ze? 
Wat doen ze? En vooral, waarom 
hebben ze zo veel passie voor hun job? 
Deze verhalen zijn niet alleen bedoeld 
om het imago van de transportsector 
te verbeteren, maar ook om mensen 
enthousiast te maken voor het beroep 

van vrachtwagenchauffeur. De 
sector heeft immers nood aan 
meer vrachtwagenchauffeurs. 
Door het schrijnende tekort is 
het beroep van vrachtwagen-
chauffeur sinds jaar en dag  
een knelpuntberoep. Het tekort 
aan chauffeurs zet een rem  
op de groei van de Belgische 

wegtransportbedrijven.

Aandacht voor veiligheid
Vrachtwagenchauffeurs worden 
aangemoedigd zich in te schrijven en 
hun participatie te motiveren met een 
zo authentiek mogelijk verhaal over 
de passie voor hun job. Drie gemoti-
veerde vrachtwagenchauffeurs 
vormen alvast het gezicht van de 

campagne: Danny Das van Withofs 
Transport, Omer Uzun van Van Moer 
Transport en Griet Aerts van Meers 
Transport.  Met deze drie gezichten 
willen de initiatiefnemers onderstre-
pen dat de campagne open staat voor 
iedereen in de Belgische 
transportsector. 

Uit alle warme verhalen wordt op  
2 juni de meest gepassioneerde 
vrachtwagenchauffeur van België 
gekozen. De winnaar wordt gekozen 
op basis van de kracht van het verhaal 
en het aantal verzamelde stemmen. 
Bij de beoordeling wordt ook rekening 
gehouden met de inspanningen die de 
chauffeur levert om veilig te rijden.

Waarom TVM?
TVM verleent maar wat graag haar 
medewerking aan de Love2Truck- 
campagne. Algemeen directeur  
Frank Van Nueten: “Het tekort aan 
vrachtwagenchauffeurs bereikt ons 
dagelijks in onze gesprekken met  
onze klanten-transportbedrijven.  
Ons steentje bijdragen om vracht- 

E

TVM steunt 
Love2Truck
TVM Belgium is trotse partner van 
Love2Truck, de campagne die chauffeurs 
met passie voor hun stiel in beeld brengt. 
Als verzekeraar met focus op preventie 
zijn we overtuigd dat een gepassio-
neerde vrachtwagenchauffeur alert, 
gefocust en veilig rijdt.
tekst: Veerle De Graeve
beeld: Love2Truck

‘Een gepassioneerde 
vrachtwagen- 
chauffeur rijdt alert, 
gefocust en veilig’

HIGHLIGHTS
“Het tekort aan chauffeurs zet een  
rem op de groei van de Belgische 
wegtransportbedrijven.”

“Meer dan 80% van de 
vrachtwagenchauffeurs is 
bijzonder fier op zijn beroep.”

“Imago van de transportsector verbeteren 
en mensen enthousiast maken voor het 
beroep van vrachtwagenchauffeur.”
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Contact

Jan Peeters
Commercieel aanspreekpunt voor de  
regio Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen 

  +32 (0)473 75 58 76 
  j.peeters@tvm.be

Indien u een vraag hebt over het 
productenaanbod van TVM of over een 
schadegeval, laat uw makelaar dan 
contact met ons opnemen.

wagenchauffeurs in een positief 
daglicht te stellen en het chauffeurs- 
tekort te helpen opvullen, vinden we 
niet meer dan logisch. TVM Belgium 
is trots aan deze campagne deel te 
nemen die fiere chauffeurs met passie 
voor deze moeilijke stiel in beeld 
brengt. Onze steun aan deze cam-
pagne komt vanuit onze motivatie 
voor het verhogen van de verkeers- 
veiligheid in Benelux. Wij zijn er 
namelijk van overtuigd dat een 
gepassioneerde vrachtwagenchauf- 
feur alert, gefocust en veilig rijdt  
en een voorbeeld kan zijn voor vele 
toekomstige collega-chauffeurs.”

Concreet deelnemen
Chauffeurs kunnen zich kandidaat 
stellen via www.love2truck.be, en zelf 
stemmen verzamelen tot 31 maart. 
Uit alle inzendingen worden er vijf 
finalisten gekozen. Publieksstemmen 
bepalen tussen 15 april en 31 mei 2018 
mee wie wint. De winnaar wordt 
bekendgemaakt op zaterdag 2 juni, 
tijdens de beurs ‘We are Transport’. <

Bent u vrachtwagenchauffeur of kent u 
chauffeurs met een passie voor hun job en 
een mooi verhaal? Dien dan een kandidatuur 
in via www.love2truck.be

+32 (0)3 285 92 00

info@tvm.be

www.tvm.be

Wilt u een overzicht van al uw TVM contactpersonen?  
Ga dan naar www.tvm.be/nl/contactpersonen. Hieronder 
vindt u alvast een overzicht van onze commerciële 
aanspreekpunten.

Peter Luyckx
Commercieel aanspreekpunt voor de regio 
Antwerpen 

  +32 (0)478 40 42 32 
  p.luyckx@tvm.be

Bert Goovaerts
Commercieel aanspreekpunt voor de regio 
Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpse Kempen 

  +32 (0)497 48 85 63 
  b.goovaerts@tvm.be

Renaud Renard
Commercieel aanspreekpunt voor de regio 
Henegouwen, Waals-Brabant, Namen, Brussel 

  +32 (0)475 44 16 46 
  r.renard@tvm.be

Laurent Otte
Commercieel aanspreekpunt voor de  
regio Luik, Luxemburg, G.H. Luxemburg 

  +32 (0)495 51 04 96 
  l.otte@tvm.be

Directie
Jan van Waterschoot
Commercieel directeur

  +32 (0)3 285 92 24 
  j.vanwaterschoot@tvm.be




