
Na zes jaar stapt Mich van der Harst op

en moet er een nieuwe voorzitter komen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Van der Harst (MH): “Ik heb in september

2006 voor het eerst aangegeven dat ik wil-

de stoppen. Niet omdat ik er geen zin

meer in had, maar omdat ik denk dat het

tijd is voor een nieuw gezicht, iemand met

frisse ideeën. Ik ben verzot geraakt op de

transportbranche, het was geenszins saai.

Toen ik wist dat ik wegging, is er binnen

TLN een procedure gestart voor profile-

ring van mijn opvolger. Hij moest een ab-

soluut boegbeeld van TLN kunnen zijn,

ook in de media. Iemand met veel affini-

teit met de transportbranche, maar zeker

ook iemand die niet al in de sector werkt.

Ook moet hij overview hebben, een brede

blik over het complete werkgebied.”

En bij de zoektocht met dat profiel in de

hand kwam TLN uit bij Alexander Sak-

kers?

“Ja. Hij voldeed meer dan goed aan het

profiel. Als voorzitter van de Commissie

Stedelijke Distributie heeft hij kennis ge-

nomen van de problematiek van stadsdis-

tributie, hij weet wat er speelt in de bran-

che.”

Dat sprak u aan, meneer Sakkers?

“Ik vind transport en logistiek uitermate

boeiende materie. Op 16 maart van dit

jaar verhuisde ik naar een nieuwe woning

in Eindhoven. Een week daarvoor was ik

de eerste keer gebeld door TLN. Ik wist al

snel: dit is mij op het lijf geschreven.

Eindhoven is een fantastische stad, maar

dit is een grote uitdaging. Ik heb altijd al

een grote belangstelling voor het bedrijfs-

leven gehad. Ik ben er bijvoorbeeld trots

op dat Eindhoven nu wordt gezien als

brainport van Nederland. De stijl van het

bedrijfsleven ligt mij dus goed. Of ik mijn

huis alweer verkocht heb? Ja, haha, dat

klopt. We verhuizen nu weer naar Baarn.

Het midden van het land, zodat ik mooi in

het midden van de zes TLN-regio’s zit.”

Bij uw aanstelling zei u dat u als TLN-

voorzitter meer balans wilde tussen werk

en privé. Die uitspraak wekte nogal wat

verwondering.

(AS): “Ik kan die woorden wel nader uit-

leggen. Burgemeester zijn is een zware

job. Je bent echt 24 uur per dag, 7 dagen

per week in touw. De telefoon staat nooit

uit, en je kunt altijd uit je bed gebeld wor-

den. Als burgemeester had ik echt een

privé-leven van 0,1 op de schaal van 10. Ik

wil niet dat mijn kleinkinderen mij later

alleen herkennen van die foto aan de

muur. Begrijp me niet verkeerd, ik ga mij

voor de volle honderd procent inzetten

voor TLN en de branche. Ik hou van hard

werken. Maar met deze baan is er meer

balans tussen privé en werk dan ik in

Eindhoven ooit zou kunnen hebben.” 

Begin 2006 zei u, mijnheer van der Harst,

in TTM, dat TLN in aantal leden wil

groeien. U noemde een aantal van 7000

als uitdaging. Hoe staat het er nu voor?

“Momenteel staat de teller op ongeveer

5900. Dus nee, we zitten nog niet aan die

7000 leden. We werken aan een wervings-

campagne, dat is nuttig. Maar het leden

werven gaat toch moeizamer dan vroeger.

De huidige generatie management in

Op 1 september begint voormalig burgemeester van

Eindhoven Alexander Sakkers aan zijn nieuwe job als

algemeen voorzitter van Transport en Logistiek Ne-

derland (TLN). Hij neemt de plaats in van Mich van

der Harst. TTM ging op een mooie zomermiddag aan

tafel met de oude en de nieuwe voorzitter.

INTERVIEW Dubbelinterview Mich van der Harst en Alexander Sakkers

Mich van der Harst: “De logistiek in Nederland is

nu first class. We worden serieus genomen. 

Ik ben er trots op dat we dat bereikt hebben”

“De branche heeft sterk aan z
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transportbedrijven wordt niet zoals hun

opa automatisch lid van TLN. Zij vragen

zich af: ‘What’s in it for me? Wat is nou ei-

genlijk de toegevoegde waarde van dat

lidmaatschap?’ En dus moet je flink voor-

lichten om hen over de streep te trekken.

In Nederland zijn 12.000 transportbedrij-

ven, dus grofweg 6000 zijn geen lid van

ons. Een deel daarvan is lid van KNV. Ik

beschouw het als de grootste teleurstel-

ling uit mijn tijd als TLN-voorzitter dat we

TLN en KNV niet hebben kunnen samen-

voegen tot één krachtige organisatie. De

onderlinge werkrelatie is wel sterk verbe-

terd. Het samengaan is afhankelijk van

het kunnen opstellen van één gezamenlij-

ke CAO. Als dat lukt, staat vrijwel niets

een fusie in de weg.”

(AS): “Partnership is een speerpunt in de

sector. Op veel vlakken, dus waarom niet

bij TLN en KNV. Zij hebben elkaar nodig.

Nederland heeft behoefte aan één, krach-

tige organisatie. Maar we blijven er aan

werken. KNV-voorzitter Willem van Hee-

ren en ik kennen elkaar al.”

Mijnheer van der Harst, u hebt er zes jaar

opzitten als voorzitter van TLN. Wat is er

in die zes jaar veranderd?

“Veel. Heel veel. In 2000 was de dieselcri-

sis, bij mijn aantreden lagen de rende-

menten in de sector op een dramatisch

slecht niveau. Ik had nog nooit een bran-

che gezien waar de rendementen bran-

chebreed zo slecht waren! Gelukkig zijn er

toen goede afspraken gemaakt om kosten

door te berekenen in transporttarieven.

Zeventig procent van de bedrijven heeft

tegenwoordig zo’n clausule. Dat tekent

wel het zelfbewustzijn dat er nu heerst in

de branche. Men weet dat transport een

vitale dienst is in ons land, en laat zich

niet meer zo makkelijk door een op-

drachtgever uitknijpen. Dat is heel posi-

tief. Daarnaast zie ik saamhorigheid in de

branche, bijvoorbeeld in de oprichting

van de Logistieke Alliantie. En we worden

meer gewaardeerd door de overheid en

andere sectoren. De structuur van trans-

port en logistiek in Nederland is een re-

den voor multinationals om zich in Ne-

derland te vestigen. Logistiek in Neder-

land is first class. We worden serieus ge-

nomen. Ik ben er trots op dat we dat

bereikt hebben.”

Er is momenteel veel te doen rond de in-

stelling van milieuzones in steden. Gaat

dat naar wens?

(AS): “Het opleggen van een verplichting

tot een dialoog tussen gemeenten, be-

drijfsleven en vervoerders lijkt goed uit te

pakken. Het milieuconvenant werd in eer-

ste instantie door elf gemeenten onderte-

kend. We zijn nu met diverse gemeenten

in onderhandeling om het convenant ook

te ondertekenen, maar er zijn ook ge-

meenten die een eigen koers varen. Dat

kan zelfs leiden tot een verzoek om arbi-

trage bij de Commissie Stedelijke Distri-

butie, zoals laatst bij Breda. Die gemeente

heeft overigens wel aangegeven het con-

venant te willen tekenen. Een echte over-

winning is dat ook Amsterdam heeft gete-

kend. De committering van die stad, met

zijn moeilijke A10, betekent veel voor de

ontwikkeling van milieuzones. Ook met

Eindhoven zijn we in onderhandeling.

Maar het is soms niet makkelijk. Een en-

thousiaste wethouder helpt veel. Nu is er

een concept klaar om gemeenten te bege-

leiden. De regie daarvan zou in handen

moeten liggen van het ministerie van

VROM.” 

Een ander hot item is de LZV en de proef

die daarmee gedaan wordt. De reductie

van het gewicht van 60 naar 50 ton is

vooral voordelig om bijvoorbeeld brug-

gen te beschermen. Hoe ziet u dat?

(MH): “Allereerst zijn we nog steeds blij

met de proef en dat dat in ons land kan.

De reductie in gewicht is vooral gericht op

het vermijden van risico’s. Een beschadi-

ging van de Hollandse Brug wordt als

voorbeeld genoemd. Maar vergeten wordt

de CO2-discussie. Er moet 30 procent

minder CO2 worden uitgestoten in 2020.

Terwijl het transport in dat jaar met 60-80

procent zal zijn gegroeid ten opzichte van

nu, en er dus ook 60-80 procent meer CO2

wordt uitgestoten door trucks. Juist als wij

een bijdrage moeten leveren aan CO2-re-

ductie, dan had die LZV 60 ton moeten

blijven. De branche richtte zich daar al

helemaal op in en investeerde in hoge

mate. Er was geen reden dat terug te

draaien omdat er een brug kan worden

beschadigd. Maar goed, ook al mogen we

s

Oud & Nieuw
Oud & Nieuw valt voor TLN dit jaar midden

in de zomer. De oude TLN-voorzitter Mich

van der Harst (rechts) gaat, Alexander Sak-

kers (links) neemt zijn plaats in.

Foto’s: Henk Riswick

n zelfbewustzijn gewonnen”
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dan niet langer met een 60 tons LZV rij-

den, met een ontheffing moeten we toch

met 10.000 van deze voertuigen in Neder-

land de uitstoot en congestie kunnen ver-

minderen.”

Het chauffeurstekort houdt huis in de

branche. Een tegenactie is ingezet, maar

ondertussen is het tekort gestegen naar

6000 vacatures. Wordt er wel genoeg ge-

daan?

(MH): “Een schaarste aan personeel hoeft

voor de sector in het algemeen geen pro-

bleem te zijn. Een gebrek aan transport-

diensten leidt in het algemeen tot hogere

tarieven, op zich een goed iets. Maar het is

duidelijk dat er wel wat moet gebeuren,

want anders raakt de sector op middellan-

ge termijn constructief ontwricht. Als ik

kijk naar 2010-2011, als de 48-urige werk-

week wordt ingevoerd, dan zijn er nog

veel meer chauffeurs nodig. De zorg op

middellange termijn is dus nog groter.

Oplossingen zijn er wel: zorgen voor meer

instroom. Begin al op de basisschool met

belangstelling kweken voor een baan als

chauffeur. En zorg dan ook dat jongeren

op hun 16e, als ze van de middelbare

school aankomen, hun rijbewijs kunnen

halen. Dan kunnen ze na een gedegen rij-

opleiding op hun 18e achter het stuur. De

volgende CAO voor chauffeurs moet ook

nog beter worden dan die dit voorjaar af-

gesloten is. Ook met een hoger salaris kun

je mensen achter het stuur krijgen. Er

moet een compleet pakket maatregelen

komen en blijven om het chauffeurstekort

het hoofd te bieden.”

De Betuwelijn werd in het verleden flink

bekritiseerd vanuit de transportbranche,

maar met de opening in juni sprak vrij-

wel iedereen positief. Juichte TLN mee?

(MH): “TLN is altijd vóór de aanleg van de

Betuwelijn geweest. Nog altijd zijn we te-

vreden over de spoorlijn. Die grote sche-

pen uit Azië komen namelijk in steeds

groteren getale naar Europa, en er is maar

één haven waar ze terecht kunnen: Rotter-

dam. Al die containers moeten wel ergens

heen en met de Betuwelijn heeft Neder-

land er een uitstekend stuk vervoerscapa-

citeit bij. Nederland wordt er echt aan-

trekkelijker door voor het buitenland. Dat

het ten koste zou gaan van het wegtrans-

port? Dat is niet zo. Het genereert juist

wegtransport, na het spoor moeten die

containers weer ergens anders naar toe.

Zo is de Betuweroute complementair aan

het wegtransport, maar ook andersom. En

de Betuweroute klopt ook gewoon met de

transportvraag die via de haven binnen-

komt. Over duizenden kilometers goede-

ren vervoeren, dat doe je gewoon met de

trein.”

Dan iets waar TLN vast minder enthou-

siast over is: de kilometerbeprijzing. Mi-

nister Eurlings schuift die voor zich uit.

Hoe gaat TLN daar op reageren?

(AS): “Tja, het ministerie van V&W is erg

voorzichtig met het idee van gefaseerd in-

voeren. Op zijn egeltjes, zou ik bijna zeg-

gen. Ik vind het jammer dat de vaart eruit

is. De vrees voor technologische missers

lijkt me ongegrond, als ik zie hoe onze

oosterburen een goed draaiend systeem

hebben opgezet. Aan de andere kant: de

Commissie Nouwen heeft jaren geleden al

gezegd dat invoering voor 2012 niet reëel

is. Het is ook niet niks. Kijk alleen maar

eens naar de techniek en de kosten ervan.

Een systeem als in Duitsland draait zou

jaarlijks 25 procent van de totale opbreng-

sten aan tolheffing kosten. Onacceptabel,

5 procent is voor ons het maximum. Ook

de afbouw van MRB en BPM is een klus

die je niet zo maar even klaart. Geef Eur-

lings nog maar even de tijd, ik heb goede

hoop dat hij nog deze kabinetsperiode

met iets concreets komt. Hij heeft beloofd

iets ‘onomkeerbaars’ in gang te zetten en

dat we over de eerste stap daartoe op

Prinsjesdag zouden horen. Ik ben dus

meer dan benieuwd.”

Meneer van der Harst, wat gaat u eigen-

lijk doen na 1 september?

“Dat weet ik nog niet. Er is nog geen ‘nieu-

we baan’. Ik heb bij mijn afscheid hier bij

TLN een golfset gehad, dus misschien

moet het een golfbaan worden, haha. Nee,

er zijn wat aanvragen voor commissaria-

ten, ook van transportbedrijven. Ik ga niet

meer beginnen aan een ‘hoofdjob’. En

nee, ik word ook niet de nieuwe burge-

meester van Eindhoven! Ik heb sowieso

geen politieke ambities. Misschien dat ik

op een dag wel een commissie wil voorzit-

ten, net als Alexander. De commissie Van

der Harst, klinkt dat een beetje?”

Klinkt best goed. En meneer Sakkers, wat

gaat u doen op uw eerste werkdag?

“Officieel begin ik pas op 1 september,

maar ik ben al een paar maanden aan het

‘wennen’. Er zijn wat activiteiten, de agen-

da voor september loopt vol. Bedrijfsbe-

zoeken, bij leden op bezoek, ledenverga-

deringen, ik ga overal langs. Het zou

slecht zijn om te pretenderen alles te we-

ten, terwijl je nog veel moet leren. Ik ga

vooral veel luisteren, dan luisteren ze la-

ter ook naar mij, hoop ik. Maar ik sta ook

bekend als een ongeduldig bestuurder. Ik

heb liever dat de transportbranche Sak-

kers kent om zijn daden dan om de nota’s

die hij schrijft.”

Alexander Sakkers: “Ik ga vooral veel 

luisteren en leren”
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