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Continuïteit staat voorop in uw bedrijfsproces. Specialisten die uw personeelsbestand 

tijdelijk komen versterken moeten meteen kunnen meedraaien. Bij LabourLink heeft 

u altijd de zekerheid van een ervaren kracht. Bekend met de laatste regelgeving in 

uw branche. Doordat we verder kijken dan Nederland alléén, kunnen we ook voor úw  

vacature een perfecte oplossing waarborgen. En die perfectie vindt u ook terug in de  

samenwerking: persoonlijk en professioneel tegelijk. Zó beheerst LabourLink de techniek. 

Vooral die om alles tot in de perfectie te regelen.

labourlink. beyond the borders.
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Eendracht maakt macht
Laten we beginnen met u een heel gelukkig, gezond en 
succesvol 2013 te wensen!

Soms lopen de dingen wel heel toevallig. In onze eerste 
verkennende besprekingen over de mogelijkheid om een 
onafhankelijk cargoblad uit te brengen werd ons verteld dat 
ACN/Air Cargo Netherlands in 2013 op de kop af tien jaar 
bestaat als overkoepelende luchtvrachtbrancheorganisatie. 
Het idee was toen snel geboren. Zou het niet mooi zijn om 
de  allereerste editie van CargoHub Magazine te presenteren 
op de nieuwjaarsparty van de jubilerende ACN? Zoals u ziet 
hebben we de daad bij het woord gevoegd.

Het zijn spannende tijden voor de vrachtsector. 
Niemand weet welke kant de economie op zal gaan en wel-
ke effecten dat zal hebben op de goederenstromen van en 
naar ons land. Wat wel zeker is, is dat bedrijven sterker uit de 
strijd komen naarmate zij meer samenwerken. Over de in-
houd van dit eerste nummer waren we het dan ook snel eens.  
In interviews, columns en artikelen geven we in vogelvlucht 
een schets van de initiatieven en ontwikkelingen waar-
mee partijen met elkaar in de weer zijn om de marktposi-
tie van de Nederlandse vrachtindustrie zo sterk mogelijk 
te maken. Dit streven sluit naadloos aan bij de opzet van  
CargoHub waarover u op pagina 4 en 5 meer informatie vindt.  
Wij willen u naast een online platform tevens een gedrukt 
medium bieden met de uitstraling van een cargo community 
magazine dat over de actuele stand van zaken in de vrachtin-
dustrie informeert. Om deze uitstraling te kunnen realiseren 
is het belangrijk dat de cargo community vertegenwoordigd 
wil zijn op ons online platform en in CargoHub Magazine.  
Wij hopen dan ook van harte dat u onze initiatieven steunt 
en contact met ons zult opnemen voor samenwerking, 
ideeën of sponsormogelijkheden.

Veel leesplezier toegewenst en graag tot 

snel op www.CargoHub.nl!

Micha Ouwendijk
Raoul Paul
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CargoHub is er vóór en dóór  de Cargo-industrie

 Het idee om tot een Cargo Community initiatief te komen is enkele jaren geleden 

ontstaan doordat het mij persoonlijk opviel dat er regelmatig werd gesproken over de 

“ marktplaats “ Schiphol en over de wens om tot transparantie in de processen van de 

vrachtketen te komen. 

en gekwalificeerde kandidaten die op zoek zijn naar een baan 
in de cargo industrie. Laagdrempelige en deels gratis dienst-
verlening ten gunste van de cargo industrie is het uitgangspunt.  
CargoJobs neemt desgewenst uw zorg uit handen door 
de setup van werkgevers accounts te verzorgen en hulp te  
bieden bij het plaatsen van vacatures.

Innovatief Cargo E-Claims Portal...
Behalve aan de publicatie van een gelijknamig magazine 
heeft CargoHub gelijktijdig aan een CargoClaims product 
gewerkt. Het product is specifiek ontwikkeld voor luchtvaart-
maatschappijen om het claimproces met de forwarder op 
een efficiënte manier te kunnen managen. Kortom, een  
‘revolutionaire stap’ in de claimafwikkeling voor het keten-
proces en een geheel papierloze afwikkeling. 
Luchtvaartmaatschappijen kunnen met deze online oplos-
sing enorme besparingen op administratieve lasten realiseren 
en tegelijkertijd de kwaliteit en snelheid in de afwikkeling van 
het claimproces aanzienlijk verbeteren. 

CargoClaims beschikt over geavanceerde tools om de dos-
sierbehandelaars of het management op eenvoudige wijze 
inzicht te verschaffen in een claim dossier.
Risk management kan eveneens eenvoudig inzichtelijk  
worden gemaakt. Desgewenst kunnen op maat samenge-
stelde rapportages automatisch beschikbaar worden gesteld  
aan personen of afdelingen.  

De software zelf is “state of the art “  en biedt tevens de 
mogelijkheid om eenvoudig  cargo incidenten en/of klachten 

voor bedrijven op efficiënte wijze te managen. De flexibele 
opzet van deze software zorgt ervoor dat het administratieve 
proces naadloos op een organistatie kan worden afgestemd.

Het is altijd mijn wens geweest om in eigen beheer een  
applicatie te kunnen ontwikkelen waarmee administratieve 
processen van het begin tot het einde onder de loep worden 
genomen. Hierdoor ontstaat optimale efficiency, kwaliteits-
verbetering en tegelijkertijd kunnen aanzienlijke besparingen 
worden gerealiseerd.

Luchtvaartmaatschappijen worden dan ook van harte 
uitgenodigd contact met ons op te nemen voor een  
vrijblijvende demonstratie.

Nieuw cargo magazine...
Tot slot wil ik graag van deze mogelijkheid gebruik maken 
om alle sponsoren en een ieder te bedanken die een bij-
drage heeft geleverd aan de tot standkoming van CargoHub  
en uiteraard nu ook van onze eerste editie van het  
CargoHub Magazine. 

Met dit nieuwe magazine beoogt CargoHub de cargo  
industrie een onafhankelijk vakblad te kunnen bieden met 
een evenwichtige verdeling van vakinhoudelijke journalistiek, 
nieuws en bedrijfsreportages.  Ons magazine is er vóór en 
door de cargo-industrie en wij hopen dan ook de vervolg-
edities samen met u mogelijk te kunnen maken. 

Raoul Paul

In handelsmissies treedt de cargo afvaardiging van onze  
luchthaven, zeehavens en industrie weliswaar krachtig naar 
buiten maar het is na een bezoek aan het buitenland dikwijls 
niet op transparante wijze zichtbaar wat Nederlandse be- 
drijven en overheidsinstanties zoals de Douane en de  
Koninklijk Marechaussee aan klanten te bieden hebben.  
 
Cargo een eigen gezicht geven...
Met het beeld van een ‘marktplaats’ concept voor ogen vroeg 
ik mij af op welke manier de Nederlandse cargo industrie 
en haar ketenprocessen voldoende transparant waren voor 
mensen buiten maar ook binnen de Community. Zoals het 
een echte  marktplaats betaamt, is de vrachtgemeenschap 
op Schiphol en in de rest van Nederland een plek met een rijk 
geschakeerde verzameling producten en diensten. 
Met de ambitie om dit voor een ieder te kunnen visualiseren 
en te bundelen op één plek, groeide bij mij de wens om de  
Nederlandse Cargo Community een eigen gezicht te geven. 
En wel voor alle vervoersmodaliteiten: lucht,  zee, weg 
en spoorvervoer.

CargoHub biedt de mogelijkheid aan bedrijven om zich op 
het cargo portaal te presenteren met hun bedrijvigheden 
en specialisaties. Op deze manier ontwikkelt CargoHub zich 
tot een ontmoetingspunt waarop zowel Nederlandse als 
ook buitenlandse ondernemingen de Nederlandse logistieke  
dienstverleners, truckondernemers en airlines eenvoudiger 
kunnen vinden. 
CargoHub hoopt hiermee de toegankelijkheid, om eventueel 
zaken met elkaar te kunnen doen, laagdrempeliger te maken.

Ontwikkeling en delen van kennis...
Naast de ambitie een gemeenschappelijke Nederlandse 
mainport identiteit te kunnen gaan uitdragen, voorziet het 
knowledge center (forum) van CargoHub in de mogelijkheid 
om informatie te ontsluiten en kennis te delen. 
Community leden die over een specifieke kennis of des- 
kundigheid beschikken, kunnen een bijdrage leveren aan  
kennisontwikkeling door, een ieder die vragen heeft, met 
raad bij te staan. Het is belangrijk om kwalitief hoogwaar-

dige inhoud op ons portaal te kunnen bieden en daarom 
ben ik zeer dankbaar dat onder andere Loyens & Loeff,  
Vreede Aviation & Logistics Law, Douane Advocaat en  
Binnendijk Bree Surveys als redactionele contributors  
binnen onze community vertegenwoordigd zullen zijn. 
Ik hoop van harte dat er spoedig meer bedrijven contact met 
ons op zullen nemen die expertise of een informatieve bij-
drage aan onze gemeenschappelijke CargoHub Community 
willen leveren. 

Arbeidsmarkt  binnen de  
cargo industrie...
Een andere pijler onder CargoHub is het transparant maken 
van vraag en aanbod van logistieke banen binnen de cargo 
industrie. Economisch gaat het momenteel minder, maar 
wereldwijd is er sprake van groei. Het is de verwachting dat 
de vrachtvolumes op termijn zullen toenemen waardoor ook 
de vraag naar personeel weer aantrekt. Door vraag en aan-
bod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen voor de vracht- 
industrie in Nederland en daarbuiten, hoopt CargoHub met 
de lancering van www.CargoJobs.nl een bijdrage te leveren 
aan het totstandkomen van een goede match tussen werk-
gever en werknemer binnen de Cargo Community.  

Het belang van het aantrekken van jonge gemotiveerde 
mensen, die werkzaam willen zijn binnen de logistieke sector, 
en de mogelijkheid om gespecialiseerd en ervaren personeel 
te kunnen werven staat bij CargoJobs centraal. 
Om deze reden vormen opleidingen en het coachen van 
jonge collega’s een belangrijk onderdeel van CargoJobs. 
Om dit mogelijk te maken zal op zoek worden gegaan naar 
opleidingspartners en ervaren cargo collega’s die zich beschik-
baar willen stellen als jobcoach. Werkervaringen of inzichten  
kunnen op deze manier worden gedeeld en overgedragen aan 
jong talent. 

Om nieuwe kandidaten meer inzicht te geven in de werk-
wijze van werkgevers en de cultuur van een bedrijf, biedt 
CargoJobs ondernemingen aan om zich met een bedrijfs- 
presentatie ( logo en video) te  presenteren aan gemotiveerde 

Introductie 

Raoul Paul



experts op het gebied van 
cargo handling systems en 
ground support equipment

WAAROM KIEZEN KLANTEN VOOR MASTER AIRPORT EQUIPMENT?
• Meer dan dertig jaar ervaring

• Eén aanspreekpunt

Wij zijn pas tevreden wanneer u en uw klanten tevreden zijn.

• Eigen engineering

• Klantgerichtheid

Master Airport Equipment B.V.
’t Veld 21 6666 MK Heteren
P.O. Box 123 6666 ZJ Heteren
The Netherlands

•  Een ruim assortiment waardoor u altijd slaagt

•  Ergonomische ontwerpen waarmee ziekteverzuim en 

ongevallen worden vermeden

•  Afgestemd op uw bedrijfsvoering; producten worden 

aangepast aan uw specifieke wensen

•  Modulaire samenstelling waardoor u later makkelijk 

veranderingen kunt doorvoeren

•  Bouwpakketvorm is mogelijk waardoor uw product- en 

transportkosten laag blijven

•  Duurzame materialen staan garant voor een lange levensduur 

en lage operationele kosten

Vragen en opmerkingen?
Neem vrijblijvend contact op voor een 
gesprek over uw wensen en behoeften.
We denken graag met u mee.

www.masterairportequipment.nl

Ground support equipmentcargo handling systems

Phone: (+31) 26-47 22 011
Fax: (+31) 26-47 22 253
Email: info@masterairportequipment.nl
Website: www.masterairportequipment.nl

Bewezen betrouwbaarheid en kwaliteit; gerenommeerde bedrijven doen al jaren zaken met Master Airport Equipment

•  Turn-Key aanpak waardoor geen zorgen over 

planning en tijdige oplevering

•  Losse componenten filosofie bespaart u kosten 

en maakt uitwisselbaarheid mogelijk

•  Meer gemak voor uw medewerkers door 

gebruiksvriendelijke toepassingen

• Al twaalf jaar bewezen kwaliteit; geen zorgen, het werkt altijd

•  Advies in ontwerpfase draagt bij aan duurzame oplossingen 

en lage kosten

•  Service en garantie na levering als waarborg voor 

uw bedrijfszekerheid

Column
Frans Vreede
onafhankelijk praktiserend  
logistiek- en luchtvaartjurist.

Meer informatie:frans@vreede.aero

Duidelijk werd het op het Dutch Aviation Group (DAG)  
jubileumsymposium van 19 november 2012: er líjkt een 
nieuwe wind te waaien door Brussel waar het betreft het  
externe luchtvaartbeleid van de Europese Commissie.
Allereerst: de handel in emissierechten (ETS). Verplicht door 
het Kyoto Protocol uit 1997 ontwikkelt de internationale 
burgerluchtvaartorganisatie ICAO een ‘cap and trade’ sys-
teem inzake de emissie-uitstoot door vliegtuigen. Het ging 
allemaal niet snel genoeg. Daarom besloot de EU in 2008 
dat alle vluchten van en naar EU luchthavens onder het 
ETS zouden worden gebracht. Wat in luchtvaartland vrijwel  
nooit lukt, bracht de EU moeiteloos tot stand: Amerikanen, 
Chinezen, Russen, Indiërs en Golfstaatbewoners verzetten 
zich als één man tegen de EU plannen. In hoog tempo  
escaleerde de internationale weerstand, o.a. in een dreiging 
van Chinese luchtvaartmaatschappijen om geen Airbus vlieg-
tuigen te kopen. Welnu: op 12 november 2012 maakte de 
Commissie een knieval en besloot de inwerkingtreding van 
het ETS op te schorten.
‘Pragmatisch en flexibel’, verwelkomt  de luchtvaartkoepel 
IATA het besluit, en die kwalificaties passen misschien ook op 
het nieuwe externe luchtvaartbeleid, zoals gepubliceerd door 
de Commissie in een mededeling van 27 september 2012, en 
toegelicht op het DAG symposium namens de Commissie 
door DG Move ambtenaar Klaus Winkler. Een paar punten  
licht ik daar uit. Allereerst: de commissie wil behoorlijke  
staartwind geven aan intercontinentaal opererende 
EU netwerkmaatschappijen. Waarom? Omdat volgens 
de Commissie in 2030 niet minder dan 74% van het  
wereldwijde luchtverkeer voor hun rekening komt. 
Netwerkmaatschappijen blijven dus van cruciaal belang 
om Europa te verbinden met de rest van de wereld. Voor 
intra-Europees vervoer verwacht de commissie een verder  
toenemend marktaandeel van de lagekostenmaatschappijen. 

Deze point-to-point maatschappijen kunnen complementair 
werken door het feeder vervoer van passagiers van en naar 
de netwerkhubs.
Focus dus op intercontinentaal netwerk verkeer. En dat 
betekent volgens de EU o.m. méér investeren in de infra-
structuur van netwerkluchthavens en zoeken naar middelen  
om de schaarse capaciteit van die luchthavens optimaal  
te benutten. 
Tweede beleidspunt van de Commissie: aanpakken van 
oneerlijke concurrentie in de intercontinentale luchtvaart.
Geciteerd Peter Hartman in zijn DAG voordracht: Wij zijn niet 
bang voor welke competitie dan ook, maar wel graag éérlijk 
en gebaseerd op feiten en niet op fictie. En ook dat wordt 
‘focal point’ van het externe luchtvaart beleid. Denk aan sub-
sidies van niet EU-landen, verhuld door niet-transparante 
financiële rapportages. Denk ook aan de verkeersleiding van 
niet EU landen die landingsvoorrang aan de eigen vliegtui-
gen geven boven die van EU maatschappijen. De Commissie 
ontwikkelt daarvoor een ‘passend instrument’ dat eerlijke en 
open concurrentie moet waarborgen. 
Goed EU nieuws, al met al, voor Europese netwerk carriers. 
Maar: géén nieuws van de EU voor de vracht. De luchtvracht-
sector is de grote afwezige in het externe luchtvaartbeleid. 
Niets in de beleidsnota over integrators, netwerkexpediteurs 
of vrachtafhandelaren. En dat is jammer. Want de vrachtsec-
tor verdient een aparte plaats, ook in het EU luchtvaartbeleid.

Goed EU-nieuws voor Europese netwerkcarriers
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“Wat in luchtvaartland  
vrijwel nooit lukt,  
bracht de EU moeiteloos  
tot stand”...



Voorhoedespeler ACN krijgt  navolging in Europa

De afgelopen tien jaar zijn omgevlogen voor de luchtvrachtbrancheorganisatie ACN 

(Air Cargo Netherlands). Hoe kan het ook anders? Geen dag hetzelfde.  

Door de hectiek van innovaties, wijzigingen in regelgeving en golfbewegingen in de 

economie moet er voortdurend op nieuwe situaties worden ingespeeld.

Wij moeten aantonen dat wij dankzij ons vakmanschap  
dienstverleningen voor speciale en gevoelige vracht sneller 
en kostenefficiënter kunnen inrichten dan in andere landen. 
Daarmee kunnen wij buitenlandse bedrijven overtuigen dat 
het voor hen het beste is om Amsterdam voor het oplos-
sen van moeilijke opdrachten te kiezen. Als dat gebeurt, mag 
je redelijkerwijs verwachten dat zij ons ook hun makkelijker 
vracht zullen gunnen.”

Voortrekkersrol...
Een belangrijke voorwaarde voor het succes hiervan zijn 
het toenemend gebruik van voortdurend geavanceerder 
wordende technologie en doorgaande vereenvoudiging van 
administratieve procedures. Het meest zichtbaar in deze 
ontwikkeling zijn de stappen die op het gebied van e-link 
en e-freight worden gemaakt. “Mede onder druk van de 
overheid worden de processen die autoriteiten en bedrijven 
hiervoor in gang hebben gezet, op elkaar  afgestemd om op 
een doeltreffende manier informatie aan te leveren,” licht 
Radstaak toe. “Aan de hand daarvan worden controles uit-
gevoerd.” Spaans: “Wat dit betreft vervult Europa een voor-
trekkersrol in de aanpassing van regelgeving en procesmatige 
veranderingen. 

De Verenigde Staten lopen ook voorop, maar daar wor-
den veranderingen in regelgeving meer door angst voor 
de buitenwereld ingegeven.” Hoe het ook zij, het tot stand 
brengen van koppelingen tussen de diverse schijven en het  
doorvoeren van vernieuwingen in IT is er niet alleen op  
gericht vrachtstromen efficiënter en veiliger te maken maar 
ook om de papierstroom te elimineren. Spaans en Radstaak 
erkennen dat de standaardisatie van IATA daarbij leidend is. 

Al enige jaren is ACN samen met IATA nauw betrokken bij 
de implementatie van e-freight in de luchtvrachtindustrie. 
Vanuit een zelfde innovatieve benadering is via het Smart-
Gate concept een koppeling gemaakt met de Europese da-
tabase van Erkende Agenten. “Erkende agenten in Nederland 
kunnen met hun ACN Pas simpelweg toegang krijgen tot de 
database,” verklaart Radstaak. “Het systeem is inmiddels 
operationeel. We zijn nu bezig met een pilot met de elek-
tronische Cargo Security Declaration. Deze proef is zojuist 
met succes afgerond, zowel in Engeland als hier.” “Voor de 
komende drie jaar hebben we een aantal hoofdtaken in ons 
beleid geformuleerd dat ons in staat stelt de belangen van 
de totale luchtvrachtsector in Nederland zo goed mogelijk 
te behartigen,” voegt Spaans eraan toe. “Hiervoor hebben we 
een actieplan hebben opgesteld.” 

ACN werd destijds op het schild van voorloper ATAN  
(Air Transport Association Netherlands) gehesen teneinde  
de verschillende sectoren in de luchtvrachtindustrie nóg 
beter te laten samenwerken. Terugblikkend op het eerste 
decennium van ACN constateren voorzitter Rob Spaans en 
directeur Ben Radstaak met tevredenheid dat de organisatie 
geen spat aan actualiteit heeft verloren. “Het is nog steeds 
uniek in Europa om een samenwerkingsvorm te hebben die 
alle schakels in de luchtvrachtketen verbindt,” zeggen zij.  
Buiten onze landsgrenzen wordt de bijzondere waarde  
hiervan steeds meer onderkend.

Onlangs is in Zwitserland (Zürich, Basel en Genève) een 
soortgelijke vereniging opgericht en ook rond Frankfurt en in 
Rusland is men daarmee bezig. 
Vooraf werd aan Radstaak gevraagd om de Zwitserse 
luchtvrachtgemeenschap te vertellen hoe ACN de samen-
werking tussen de verschillende bloedgroepen in de branche 
gestalte geeft en dagelijks coacht. In Frankfurt waar op de 
luchthaven gevestigde luchtvrachtbedrijven ook pogingen 
doen om hun krachten te bundelen, heeft Schiphol vracht-
directeur Enno Osinga onlangs tekst en uitleg gegeven over 
de werkwijze van ACN. En in Rusland worden vanuit de  
overheid momenteel eveneens verkenningen gedaan om 
tot eenzelfde soort koepelorganisatie voor de luchtvracht  
te komen.

Voordeel voor iedereen...
Waarom wij al tien jaar een voorsprong op het buitenland 
hebben? “Het functioneren van ACN geeft eigenlijk weer 

hoe in Nederland organisaties en overheid gewend 
zijn met elkaar samen te werken,” zegt Spaans.  
“Binnen de luchtvrachtindustrie streven autoriteiten 
en ondernemingen er gezamenlijk naar om vervoers-
processen zodanig veilig en efficiënt te maken dat 
iedereen daar voordeel van heeft. Deze vorm van 
polderoverleg stamt al vanuit de Middeleeuwen. 
Dat heeft te maken met de historische strijd tegen 
het water, de geringe omvang van ons land en de 
noodzaak om met andere landen handel te drijven. 
Ook nu nog. Wij zijn met onze gateway Schiphol 
veel meer afhankelijk van internationale goederen-
stromen dan Frankrijk, Engeland en Duitsland met 

hun veel grotere interne markten. Overal moeten 
wij ons vrachtaandeel bevechten. Dat betekent dat 

wij vrachtstromen beter, slimmer en veiliger moeten 
aansturen, met gebruikmaking van de totale infrastruc-
tuur op Schiphol. 

Coverstory 
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“Het functioneren van ACN geeft eigenlijk weer hoe  
in Nederland organisaties en overheid gewend zijn  
met elkaar samen te werken”

Rob Spaans (l) en Ben Radstaak (r)  
van ACN



Populair maken op scholen...
De stagnatie in de luchtvrachtvolumes vanwege de huidige 
dip in de wereldeconomie zal niet eeuwig duren. Als de inter-
nationale markten aantrekken, mag je ervan uitgaan dat alles 
weer gaat groeien, ook de vrachtbedrijvigheid op Schiphol. 
“Het is realistisch om nu al met toekomstige groei rekening 
te houden,” vindt Spaans. “Dat is ook de reden waarom een 
evenwichtige invulling van de arbeidsmarkt een van de speer-
punten van ACN is. De komende jaren zullen luchtvracht-
bedrijven met name behoefte krijgen aan middenkader.  
Je praat dan over MBO-niveau. Al langer is gebleken hoe lastig 
het is om juist aan middelbaar opgeleid personeel te komen. 
Daarom is het van belang om bijtijds maatregelen te nemen. 
Op de eerste plaats zullen we luchtvracht populair moeten 
maken op scholen. We moeten jongeren die van relevante 
opleidingen komen, laten zien hoe leuk en aantrekkelijk het 
kan zijn om bij een luchtvrachtbedrijf op Schiphol te werken. 
Het is een kwestie van ‘bekend en bemind’ maken. Hoe vaak 
zien we niet dat mensen, nadat zij eenmaal zijn binnengeko-
men in de luchtvrachtindustrie, snel gehecht raken aan de 
geheel eigen cultuur en romantiek. Andere manieren waarop 
we jongeren affiniteit voor de sector kunnen bijbrengen, is 
ervoor te zorgen dat ze goede stageplaatsen krijgen. Ook het 
geven van gastcolleges en rondleidingen kunnen daar een  
bijdrage aan leveren.”

Het beste van onszelf...
Vanzelfsprekend wordt de kwaliteit  
van de dienstverlening – per slot van 
rekening bestaat de kern daarvan uit 
het ‘schuiven’ van goederen van A 
naar B – bepaald door de inzet van 
het personeel. Hoe gemotiveerder de 
medewerkers, hoe beter de prestatie.  
Zeker in een groeisituatie wordt dit 
al gauw een beslissende factor waar-
mee de vrachtgemeenschap op Schiphol 
zich van concurrerende luchthavens kan  
onderscheiden. “Dienstverlening wordt ge-
maakt op de werkvloer, met mensen en door 
mensen,” benadrukt Spaans. “Iedere dag zetten zij een 
product neer waarop wij als sector worden beoordeeld. 
Daarin zit zowel onze kwetsbaarheid als onze kracht. Wij 
moeten letterlijk het beste van onszelf geven om die kracht 
te realiseren. Het is een gegeven dat Nederland het steeds 
meer moet hebben van dienstverlening. De regio Schiphol 
en omgeving heeft een palet van diensten die de wereld no-
dig heeft. Dat geldt niet alleen voor het vervoer van en naar 
overzeese gebieden maar ook voor de ontsluiting naar het 
Europese achterland.” 

Klaar zijn...
Spaans vindt het verkeerd om bij voorbaat pessimistisch te 
doen over de tegenvallende economie. “Tweederde van het 
probleem is perceptie. Op dit moment mag het dan tegen 
zitten, het kan zomaar zijn dat het in 2013 snel beter gaat.  
Met behulp van de moderne communicatiemiddelen weten 
we precies wat er in de wereld gaande is. Er zijn kleine  
signaaltjes die erop wijzen dat de huizenmarkt en de werk-
gelegenheid in de Verenigde Staten aantrekken. In het 
Verre Oosten doet zich ook herstel voor. Ook onze buren in  
Duitsland doen het beter. Hopelijk zijn dit de prille voor-
boden van een krachtige economische verbetering. Op een 
gegeven ogenblik moet het uitstellen van aankoopbeslissin-
gen voorbij zijn en zullen consumenten er weer toe overgaan 
nieuwe producten te kopen. Nemen de goederenstromen 
toe, dan moeten we daar klaar voor zijn.” Radstaak wijst erop 
dat de wereldeconomie nog steeds groeit in zijn totaliteit. 
Op exportgebied heeft ons land zich in deze groei ontpopt 
tot leverancier. “Deels door de lage euro leveren Nederlandse 
bedrijven allerlei onderdelen aan maakindustrieën in landen 
als China en India,” zegt Radstaak. “Veel van deze dikwijls 
hoogwaardige technische producten gaan met het vliegtuig.”  
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“Dienstverlening wordt  
gemaakt op de werkvloer,  
met mensen en  
door mensen,” 

Estafette tussen deelnemers...
Sinds het uitbreken van de financiële malaise heeft er een opvallende omslag in de luchtvrachtstromen plaatsgehad.  
In tegenstelling tot vroeger toen overweldigende importvolumes op binnenkomende vluchten de export financierden, is het  
accent op export komen te liggen. De groei van de export van hoogwaardige goederen overtreft die van de import van laagwaar-
dige goederen maar het is zeker niet zo dat deze de import financiert. Wat de luchtvrachtindustrie misschien nog pijnlijker treft 
dan de afname van volumes, is de negatieve beïnvloeding van de prijzen als gevolg van de overcapaciteit aan vrachtruimte  
op vliegtuigen. “Het zijn spannende tijden,” merkt Spaans op over de spanningen die hierdoor tussen luchtvaartmaatschappijen 
en dienstverleners kunnen ontstaan. “In plaats van geld te verspillen aan onderling gedoe is het beter om met elkaar samen 
te werken. Op zich wordt er al goed samengewerkt maar dat zou misschien nog intensiever kunnen. Zoeken naar synergie 
stimuleert alle sectoren in de industrie om de supply chain verder te optimaliseren. De uitkomst van de totale prestatie blijft 
het resultaat van een estafette tussen individuele deelnemers aan de keten. Het is de kunst om het stokje zo soepel mogelijk 
door te geven.”

Tekst:  Micha Ouwendijk 

Plan van Aanpak 2013 tot 2015

ACN zal de komende twee jaar prioriteit geven aan de 
volgende projecten.

ACN Pas

De functionaliteit van de ACN Pas wordt verbeterd en 
uitgebreid door koppeling aan e-Freight via eLink/AirLink, 
koppeling aan de EU database van Erkende Agenten en 
registratie van Vaste Vervoerders. 

DGVS, ECS en eCR

Als formele beheerder is ACN verantwoordelijk voor een 
correcte werking en gebruik door de deelnemers aan 
DGVS, ECS en eCR. Samen met Cargonaut draagt ACN 
verantwoordelijkheid voor een goede werking van deze 
systemen.

e-Freight

ACN heeft zich vanaf de eerste internationale pilot in 
2007 actief ingezet voor de verbreiding van e-Freight in 
Nederland en was in 2010 initiatiefnemer van het project 
e-Freight@NL. In 2012 heeft ACN IATA geholpen met het 
testen van de eCargo Security Declaration. De komende 
jaren gaat ACN door met actieve promotie van e-Freight, 
tevens zal zij ondersteuning geven bij de implementatie.

Schiphol SmartGate Cargo

Via deze unieke publiekprivate samenewerking werken 
Douane, Schiphol Group, KLM Cargo en ACN aan een 
samenhangend single window concept (eCR/eCC) voor 
controle van de uitgaande goederenstroom, met flexi-
bele one stop inspectie opties (Joint Inspection Center,  
mobiele scans en remote scanning) voor 1e en 2e linie 
bedrijven. SmartGate is gestart in 2009 en wordt de  
komende jaren gefaseerd gerealiseerd.

eLink / AirLink / Optimalisatie aan- en afvoer  
(gezamenlijke planning, ‘milkrun’, bundeling)

Met een betere planning is het mogelijk het aantal ver-
voerbewegingen over de weg te verminderen en ervoor 
te zorgen dat er meer lading in dezelfde truck wordt  
vervoerd. ACN is beheerder van eLink en stuurt de ver-
dere ontwikkeling aan, in samenwerking met SADC,  
Cargonaut, SmartLOXS, Schiphol en de Douane. 

Verbetering instroom naar en vanuit het  
beroepsonderwijs / aanpak arbeidsmarkt

In samenwerking met een groep enthousiaste leden, 
Schiphol College en diverse beroepsopleidingen zal  
ACN nagaan hoe de luchtvrachtbranche op een voor  
jongeren aansprekende manier over het voetlicht kan 
worden gebracht. 

Ontwikkeling green lanes/corridors

In 2013 start ACN een oriënterend onderzoek in samen-
werking met de Douane, luchtvaartmaatschappijen en 
expediteurs naar de mogelijkheid om de controles op 
het vrachtproces vóór vertrek in het buitenland te laten 
plaatsvinden.

Nichemarkten

ACN zal haar leden desgevraagd helpen bij het identifice-
ren en op de agenda zetten van kansen om de dienstver-
lening voor nichemarkten te verbeteren. 

(De volledige tekst van het Plan van Aanpak kunt u  
nalezen op www.cargohub.nl).
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Uitleg KLM president Peter Hartman

Air France-KLM wijt de oorzaak van de verslechtering  
van de vrachtresultaten in hoofdzaak aan de zwakke 
wereldhandel die nu al enkele jaren duurt. Ook de hoge  
brandstofprijs roomt de inkomsten af. Tijdens een toelich-
ting van Air France-KLM op de halfjaarcijfers vroeg ik aan 
KLM topman Peter Hartman of de aanhoudend slechte 
vrachtresultaten niet een indicatie zijn dat er meer aan de 
hand is. Kan het wellicht zijn dat Amsterdam, de wereld- 
wijde cargo hub in het netwerk van KLM, onvoldoende 
hoogwaardige luchtvrachtstromen aantrekt? 
Ik refereerde daarmee aan de onderzoeken van Wouter  
Jacobs van de Universiteit Utrecht en Sander Leeuw van 
de Vrije Universiteit Amsterdam waarover ik eerder op  
Cargohub (zie www.cargohub.nl) heb geschreven. 
Beide wetenschappers concluderen dat de regio Amsterdam 
met de luchthaven Schiphol in logistiek opzicht vooral de 
functie van mainport vervult. Mainports hebben als eigen-
schap dat zij voornamelijk internationale knooppunten zijn 
van bulkgoederen en halffabrikaten. 
Dus goederen waarvan de verzending van tevoren goed te 
plannen is en daarom meestal over zee worden vervoerd. 

Langer onderweg...
Voor de economische situatie van ons land zou het goed zijn 
als Amsterdam zich van een mainport weet te ontwikkelen 
tot een Global City in de orde van grootte van Parijs, Londen 
of Dubai. Volgens de onderzoekers van de Utrechtse en  
Amsterdamse universiteiten is een Global City, als  
katalysator van logistieke, economische, wetenschappe-
lijke en culturele activiteiten, beter in staat hoogwaardige 
luchtvrachtstromen (en ook reizigersstromen) te genereren 
dan een mainport. Op zich is Hartman het daarmee eens. 
“Als Nederland zouden we de Randstad met al zijn dien-
sten en producten als Global City in het buitenland moeten 
promoten.” Maar, zegt Hartman, met een vermeende struc-
turele verslechtering van de resultaten in het vrachtvervoer 
van KLM heeft dit weinig te maken. “Er is een ander aspect 
dat de luchtvracht wereldwijd parten speelt en dat is de 

grote concurrentie van de zeevracht die steeds sneller en 
goedkoper wordt, maar ook steeds meer mogelijkheden biedt 
bederfelijke waar te vervoeren, alsmede de lage rentestand. 
We weten niet hoe lang de crisis duurt. Maar gaat de rente 
omhoog dan zul je zien dat er van het snellere, weliswaar 
duurdere luchtvrachttransport gebruikt wordt gemaakt.” 

Op het maindeck...
Als er iets is, waar verladende ondernemingen een broertje 
dood aan hebben is het langdurig kapitaalbeslag tegen een 
hoge rente. Toch blijft het vliegtuig voor het transport van 
met name bijzondere goederen en dieren een belangrijke  
rol spelen. Als voorbeeld noemt Hartman het luchtvervoer 
van spring- en fokpaarden, kostbare machines, onderde-
len van machinerieën, racewagens, bloemen, bederfelijke  
voedsel- en farmaceutische producten. Inspelend op de  
afnemende behoefte aan luchtvrachtcapaciteit zet  
Air France-KLM minder freighters in. Voor het transport op 
routes met minder dikke vrachtstromen biedt de Triple Seven 
met zijn relatief grote vrachtruimte op het benedendek een 
goed alternatief. “Daarnaast beschikken we nog steeds over 
combi’s,” benadrukt Hartman. “Vijftien tot zeventien procent 
van al onze vracht gaat op 
het maindeck van deze 
vliegtuigen mee.”
 

KLM-topman Peter Hartman 
pleit voor Global City 

Ook in het tweede kwartaal van 2012 stonden de resultaten van Cargo onder druk 

bij Air France-KLM. De omzet bleef steken op 764 miljoen euro, een daling van  

4,4 procent vergeleken met vorig jaar. Het operationele resultaat bedroeg min 62 

miljoen euro. Vorig jaar bleef het resultaat nog beperkt tot min 14 miljoen euro.

Tekst:  

Micha Ouwendijk 

Foto: Lex van Lieshout Fotografie Zoetermeer Peter Hartman
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door, maar dit wordt gecompenseerd door een stijging van 
(binnenvaart)containers en stukgoed. Expediteurs van zee- 
en luchtvracht signaleren een toenemende belangstelling 
bij hun verladende klanten om bederfelijke waar zoals bloe-
men en gekoelde voedingsproducten die normaal gesproken 
met het vliegtuig werden vervoerd, over zee en binnenvaart  
te verschepen. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe deze 
producten vertegenwoordigd zijn in de totale overslag van 
de Amsterdamse Haven. “Wij hebben daar geen aparte cijfers 
over,” zegt Overbeek Bloem. “In de haven van IJmuiden is er 
echter veel overslag van vis. Ten aanzien van het bloemen-
vervoer ontvangen we relatief weinig bloemenzendingen 
als reefer lading, maar dat kan veranderen. De bloemen-
veiling Aalsmeer heeft plannen om meer gebruik te gaan  
maken van de Amsterdamse haven. Via het zogenaamde  
PlantShuttle project wordt onderzocht of en hoe planten 
per barge (binnenschip) naar de haven kunnen worden ver-
voerd om vervolgens over de weg van en naar de haven en 
Aalsmeer te worden gereden. Dit plan moet verder worden 
uitgewerkt. Zolang er sprake is van onregelmatige stromen, is 
het transport tussen haven en bloemenveiling relatief duur.”  

Onwaarschijnlijk sterke combinatie...
“Om een plantenshuttle succesvol te maken is een men-
taliteitsverandering nodig,” concludeert Overbeek Bloem. 
“Exporteurs in Friesland zijn tientallen jaren gewend geweest 
om hun bloemen en planten over de weg naar de bloemen-
veiling vervoeren. Natuurlijk kost het dan moeite om op een 
nieuwe modaliteit over te stappen. Als havenbedrijf zien 

wij een kans om in relatie met de Bloemenveiling te laten 
zien wat voor voordelen hieraan verbonden zijn. Proeven die 
we hebben genomen, tonen aan dat er met gecombineerd  
binnenvaart/wegvervoer naar Aalsmeer kostenreducties te 
behalen zijn.” Het aanbod van de Nederlandse bloemenvei-
lingen is zo groot dat het zwaartepunt van het internationale 
bloemenvervoer, zeker naar verder gelegen exportlanden, 
op het vervoer per vliegtuig zal blijven liggen. Bloemenver-
voer per schip ziet Overbeek Bloem dan ook eerder als een 
aanvulling dan als een vervanging. “In de driehoek die de 
Bloemenveiling Aalsmeer, Schiphol en de Haven Amsterdam
met elkaar vormen, beschikken we over een onwaar- 
schijnlijk sterke combinatie tussen lucht- en zeetransport.  
Door gebruik te maken van nieuwe logistieke inzichten en 

nieuwe technieken kun je die combinatie materialiseren in 
nieuwe vervoerstromen.”

In samenhang met alles in 
de Randstad...
In de missie van Haven Amsterdam staat de wens voorop 
dat zij een slimme haven wil zijn met als kern duurzame 
groei. Die groei moet banen en inkomsten opleveren waar-
bij de haven op een slimme manier met beschikbare ruimte 
omgaat. Even belangrijk is dat die groei niet ten koste mag 
gaan van de kwaliteit van water, bodem en lucht zodat de  
inwoners maar ook de bedrijven in Amsterdam het ha-
vengebied nog meer gaan waarderen als een interessante 
en aantrekkelijke motor van bedrijvigheid. Deze doelstel-
ling wil de Haven Amsterdam bereiken door intensief samen  
te werken met overheden, gemeentebestuur, bedrijfsleven  
en regio. Bij de partners waarmee het Havenbedrijf  
Amsterdam optrekt, betrekt Overbeek Bloem de luchtha-
ven Schiphol als een vanzelfsprekendheid. “Samen zijn we 
met delegaties onder andere naar Hong Kong, Singapore,  
Sjanghai en Mumbai gereisd. In rondetafelgesprekken hebben 
we daar de diverse aspecten van onze Airport/Seaport hubs op  
mondiaal niveau besproken. Dit wordt gedaan in samenhang 
met alles wat de Randstad, een gebied dat qua omvang net 
zo groot is als Sjanghai, aan logistiek, diensten en producten 
te bieden heeft. Met politici, bedrijven en vertegenwoordi-
gers van de regio die we bezoeken, praten we niet alleen over 
het intensiveren en opzetten van handel en vervoerstromen 

maar ook over zaken zoals duurzaamheid, douane, veiligheid 
en achterlandverbindingen. Achterliggende gedachte is dat je 
door te overleggen en ideeën uit te wisselen over verbetering 
van systemen, elkaars knooppunten kunt versterken.”

Vruchtbaar overleg...
Tijdens buitenlandse bezoeken wordt in een vraag- en 
antwoordspel dieper op logistieke belangen ingegaan.  
“Enerzijds gaat het daarbij om het uitdiepen van de 
beleidskant en anderzijds vooral om de commerciële  
mogelijkheden,” zegt Overbeek Bloem. “Met een groot 
aantal Nederlandse partijen waarbij ook de Amsterdamse 
burgemeester Van der Laan en de Rotterdamse burgemeester 

Ook in 2012 werd de groei voortgezet. Halverwege het 
jaar - eind juni - piekte de overslag  met een stijging van  
1 procent op 46,6 miljoen ton. Het totale tonnage is het  
gezamenlijke resultaat van de Amsterdamse haven en de 
langs het Noordzee Kanaal gelegen havens van IJmuiden, 
Beverwijk en Zaanstad. De bescheiden groei die Haven  
Amsterdam ondanks het gure economische klimaat weet te 
realiseren, zit volgens Commercieel Manager Peter Overbeek 
Bloem onder meer in de toename van overslag en verwer-
king van benzine en olie. Een andere goederenstroom die het 
ook goed doet, zijn kolen. “Het is een indicatie dat de markt  
nog steeds vraagt naar fossiele brandstoffen,” geeft  
Overbeek Bloem als verklaring. “Er is grote behoefte aan.  
De aanvoer van deze goederen is daarom minder gevoelig 

voor recessie dan andere stromen. In de containeroverslag 
liepen we wel klappen op doordat rederijen in China en  
Japan vanwege de crisis besloten hebben om hun schepen 
niet langer naar Amsterdam te laten varen maar op  
Antwerpen en Rotterdam te consolideren. In één keer vielen 
hierdoor 500.000 containers op jaarbasis weg.”

Vanaf de haven naar Aalsmeer...
Over het geheel genomen houden plussen en minnen in 
de overslag het resultaat in balans. Tegenover de geste-
gen overslag van steenkool staat bijvoorbeeld een afname  
van agribulk. Als gevolg van de instortende bouwmarkt 
maakte de overslag van bouwmaterialen een forse daling 

Tegen de verdrukking van de economische recessie in groeide de Haven Amsterdam  

in de periode tussen 2008 en 2011 naar een jaarlijkse overslag van boven de  

90 miljoen ton. Daarmee is de Amsterdamse haven na Rotterdam, Antwerpen en 

Hamburg de vierde haven van West-Europa.

Interview met Peter Overbeek Bloem van Havenbedrijf Amsterdam 

Haven  
Amsterdam 
stabiel in  
lichte groei

“In de missie van Haven Amsterdam staat de wens  
voorop dat zij een slimme haven wil zijn met als  
kern duurzame groei”

Peter Overbeek Bloem
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Wanneer ik mij zet tot het schrijven van deze bijdrage is het 
tijd om de winterbanden onder de auto te laten aanbrengen 
en vallen de sinterklaas- en kerstfolders in de bus.

De winter is in aantocht!
In Nederland zijn de winters in het algemeen niet zo 
streng; daarvoor moeten we naar soms verre buitenlanden.  
Toch kregen we begin 2012 nog een tik van Koning Winter.
Eind januari, begin februari begon het streng te vriezen en viel 
er sneeuw. Met name de strenge vorst heeft bij het vervoer 
van temperatuurgevoelige lading zoals bloemen en planten 
voor nogal wat problemen gezorgd.
Ondanks de weersomstandigheden gaan de procedures  
gewoon door en dienden ULD’s met snijbloemen uit  
Ecuador te worden gescand. De pallets worden direct uit 
het vliegtuig op open dolly’s naar de scan vervoerd, waar 
ze in de open lucht moeten wachten om vervolgens na het  
scannen op de dolly’s naar de vrachtloods te worden gereden.  
Gedurende die hele operatie is vorstschade aan de bloemen 
ontstaan, waarvoor de ontvanger de luchtvervoerder ver-
antwoordelijk houdt.
Laatstgenoemde beroept zich op overmacht en daar is de 
claimant het niet mee eens. Hoe zit het nu?

Volgens art. 18 lid 1 van het Verdrag van Montreal is de 
luchtvervoerder aansprakelijk voor verlies of beschadiging 
van goederen, op grond van het enkele feit dat de gebeur-
tenis die de schade heeft veroorzaakt, heeft plaats gehad  
tijdens het luchtvervoer. De in het Verdrag gegeven defini-
tie van luchtvervoer omvat ook de onderhavige transporten 
van en naar de scan en het verblijf aldaar. In lid 2 van het-
zelfde artikel worden een viertal omstandigheden genoemd  
waaronder de vervoerder zich aan aansprakelijkheid  
kan onttrekken. Het vierde is: “Een overheidsdaad,  

verricht in verband met de invoer, uitvoer of doorvoer van  
de goederen.” Op het eerste gezicht zou dit op onze casus 
van toepassing kunnen zijn. Echter, bij nader doordenken  
lijkt dit toch niet voor de hand te liggen. Ja, de verplichting  
tot scannen van lading is een overheidsdaad. Nee, die  
verplichting tot scannen op zich heeft de schade  
niet veroorzaakt. De schade is veroorzaakt door strenge vorst 
en daartegen had de luchtvervoerder maatregelen moeten 
nemen, hoe moeilijk dat wellicht ook moge zijn onder bepaal-
de omstandigheden. Die omstandigheden worden dan als 
overmacht omschreven. Ook daar komt de luchtvervoerder 
niet aan toe omdat overmacht niet tot de vier ontheffings-
gronden van art 18 lid 2 behoort. Wel in art 19, maar daar 
gaat het over vertraging en dat is hier niet aan de orde.
Het voorgaande levert wel als reactie op dat dit toch niet  
eerlijk is. Die reactie is wel begrijpelijk, het is ook niet  
eenvoudig. Moeten er dan speciale isolerende hoezen  
gemaakt worden die goed aan de ULD bevestigd kunnen 
worden? Moeten er misschien geïsoleerde trailers ingezet 
worden? Maatregelen die best veel geld kosten. En toch zegt 
het Verdrag dat de luchtvervoerder voor zo’n schade ver-
antwoordelijk is. De verwoording op grond van het enkele 
feit geeft aan dat de opstellers hier voor de luchtvervoerder  
een risico aansprakelijkheid beogen en dat gaat inderdaad 
heel ver.
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Interview met Peter Overbeek Bloem van Havenbedrijf Amsterdam 

Aboutaleb aanwezig waren, hebben we een ‘Round Table’ in 
Istanbul georganiseerd. Onder meer kwamen logistieke pro-
blemen ter sprake die Turkse bedrijven in Europa ondervinden. 
Met de kennis daarvan ga je terug naar Amsterdam. Op basis 
van nader overleg konden er oplossingen worden gevonden. 
Het spreekt vanzelf dat dit de handelsbetrekkingen maar 
ook de vervoerstromen tussen Nederland en Turkije gunstig  
beïnvloedt. Tijdens een bezoek aan Mumbai waar we een  
Airport/Seaport Round Table hadden georganiseerd, had 
Schiphol een speciale Pharma-bijeenkomst opgezet om  
juist deze voor Schiphol belangrijke goederenstroom  
te bespreken. Dit bezoek is in al zijn facetten zeer vruchtbaar 
geweest. In 2013 gaan we terug naar India om te onder-
zoeken en te bespreken welke goederenstromen (pharma,  
hightech, spareparts, mode, perishables) men in de context 

van de Airport/Seaport combinatie het best over zee en/of 
door de lucht naar Amsterdam kunnen worden verscheept. 
India gaat miljarden investeren in haar lucht- en zeehaven 
infrastructuur. Men heeft interesse getoond in het Airport/
Seaport concept en wil daarover graag met ons in overleg. 
Ook zien zij connectiviteit als een groot belang. Een verbin-
ding tussen de Metropoolregio’s van Mumbai en Amsterdam 
willen ze qua supply chains graag nader invullen.” 

Profiteren van strategische ligging...
De combinatie luchthaven/zeehaven (de afstand tussen  
Schiphol en de haven van Amsterdam bedraagt nog geen 
15 kilometer) heeft verschillende multinationale onder-
nemingen doen besluiten hun opslag, productveredeling 
en verzendingen in het Amsterdamse havengebied samen  
te trekken. Specifieke cargoproducten van Schiphol zijn 
pharma, hightech, mode, auto’s, spareparts, vis en bloemen.  
Naast deze producten hebben grote logistieke dienstver- 
leners echter vaak andere goederen in hun pakket waarvan 

het merendeel per schip wordt aangevoerd. Om zo goed 
mogelijk te kunnen profiteren van de strategische ligging 
van de Amsterdamse haven ten opzichte van de luchtha-
ven verhuisde Kintetsu van Schiphol naar het Atlas Park in  
het havengebied. Vanuit deze locatie verstuurt en ontvangt 
Kintetsu nu zeevracht en luchtvracht. 
De Scandinavische multinational DVS die de meest uiteen-
lopende goederen behandelt, variërend van cacaobonen tot 
hoogwaardige elektronica, heeft zijn vervoer eveneens in het  
Atlas Park gecentraliseerd. Ook dit bedrijf maakt gebruik van  
beide modaliteiten. Hetzelfde gold voor Intel dat het  
merendeel van zijn lading als luchtvracht verscheept 
maar een deel als zeevracht. Dat deel kwam vanuit Haven  
Rotterdam via een barge naar Haven Amsterdam vanwaar 
het per truck naar het Europese Distributiecentrum (EDC) 
van Intel op Schiphol werd vervoerd.

Een ideale plek...
“De Amsterdamse haven is als knooppunt  voor zee- en 
luchtvracht logistiek een ideale plek,” stelt Overbeek  
Bloem vast. “Voor een vloeiende uitwisseling van  
goederenstromen tussen beide mainports is het absoluut 
noodzakelijk dat we elkaar regelmatig ontmoeten. Relevante 
onderwerpen die aan de orde zijn, zijn douane en veiligheid, 
arbeidsmarkt en scholing, Port Community Systemen, ICT  
en achterlandverbindingen. Ook duurzaamheid is een  
belangrijk thema. Dat geldt niet alleen voor het overleg  
met Schiphol, er staat ook overleg gepland met KLM. 
In de haven hebben we een opslagfaciliteit voor kerosine die via 
een pijpleiding naar Schiphol gaat. We zijn als haven uitstekend 
geëquipeerd om straks ook aan de behoefte aan bio-kerosine 
te voldoen. Dit overleg en deze potentie tot samenwerking 
tussen zeehavenbedrijf, luchthaven en luchtvaartmaat-
schappij is uniek en zie je nergens anders in Europa.”  
Met enige fantasie kun je de haven van Amsterdam en  
Schiphol spiegelbeelden van elkaar noemen. Jaarlijks ont-
vangt Schiphol circa 50 miljoen passagiers en ongeveer  
4 miljoen ton vracht. Bij de Haven is dat andersom: 500.000 
(cruise)passagiers tegenover 93 miljoen ton goederen.   
“Op infrastructuurgebied vullen we elkaar uitstekend aan,” 
voert Overbeek Bloem aan. “Logistieke dienstverleners hier 
in de regio maar ook van daarbuiten kunnen, afhankelijk 
van hun businessmodel, optimaal gebruikmaken van beide  
logistieke complexen. Binnen Europa onderhouden wij van-
uit de haven verbindingen met alle grote Europese markten.  
Op een steenworp afstand van Schiphol bieden wij facili- 
teiten voor transport, op- en overslag aan. In de Amster-
damse regio versterken we elkaar. Maar gaan we met ons 
Airport/Seaport concept mondiaal de boer op dan willen we 
Rotterdam daar natuurlijk nadrukkelijk in meenemen.”   

“Dit overleg en deze potentie  
tot samenwerking tussen  
zeehavenbedrijf, luchthaven  
en luchtvaartmaatschappij is  
uniek en zie je nergens  
anders in Europa.”

Tekst:  Micha Ouwendijk 

Column
Frans Vonk
Directeur van schade- & expertisebedrijf  

Binnendijk-Bree Surveys BV op Schiphol.

Meer informatie:frans@bbsurveys.nl

Koning Winter en de aansprakelijkheid  
van de vrachtvervoerder
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Verladers verlangen  
actievere rol van expediteurs

Tijdens het tweejaarlijkse diner van FENEX, de brancheorganisatie van expediteurs 

en logistieke dienstverleners, eind november vroeg algemeen directeur Machiel van 

der Kuijl van EVO namens de verladers aandacht voor een aantal ergernissen van zijn 

achterban over de vervoersketen.

meer op samenwerking met het bedrijfsleven is gericht. 
Dat is belangrijk omdat groei van de goederenstroom en de 
toenemende complexiteit van controletaken niet mag leiden 
tot vertraging in de vervoersketen. “Investeringen in de AEO-
certificering,” houdt Van der Kuijl voor, “kosten een bedrijf 
veel tijd en geld. Dit geld moet wel terugverdiend worden. 
Dat kan wanneer expediteurs een meer aantrekkelijke en  
betrouwbare partner van verladers worden. 
Vullen ze dat samen in, dan kunnen ze er samen voor  
zorgen dat fysieke controles door de overheid tot een  
minimum worden beperkt. Dat scheelt tijd en geld.”

Blik op de klant richten...
De opmerkingen van Van der Kuijl zijn opbouwend  
bedoeld, vooral ook om de relatie met de expediteurs verder  
te verbeteren. Als teken van de goede verstandhouding tus-
sen FENEX en EVO verwijst hij naar hun betrokkenheid bij 
de totstandkoming van het Neutraal Logistiek Informatie  
Platform (NLIP). Dit actieplatform in het kader van de  
Topsector Logistiek heeft als doel informatie in de goederen-
stroom beter beschikbaar en efficiënter bruikbaar te maken 

voor overheid en marktpartijen. “Maar dan wel vanuit de 
uitgangspunten dat het leveren aan de overheid gratis moet 
blijven en dat het NLIP niet mag leiden tot monopolisten.” 
Wat Van der Kuijl echter soms zorgen baart is dat logistieke 
dienstverleners nogal eens de neiging hebben de wereld 
vanuit het eigen perspectief te zien. Die kritiek mogen de  
expediteurs en FENEX zich eveneens aantrekken. 
“De makelaar en ook zijn vertegenwoordiger moet de blik 
richten op de klant en niet eenzijdig op één groep van aan-
bieders van diensten,” waarschuwt Van der Kuijl. 
“De gebruiker van logistieke diensten, de verlader dus, wil de 
expediteur blijven beschouwen als aankoopmakelaar en niet 
als verkoopmakelaar.”

EVO is de belangenbehartiger van 20.000 bedrijven in alle 
branches die goederen te vervoeren hebben. Dat doen zij 
met eigen voertuigen of ze besteden het vervoer uit aan 
een transportonderneming. Bij elkaar bieden de EVO-leden 
werk aan 1,3 miljoen mensen. Gezamenlijk genereren zij 
70 procent van alle lading van, naar en binnen Nederland. 
Kritiek van deze organisatie moet dan ook ter harte worden 
genomen. Van der Kuijl vraagt specifiek aandacht voor de  
rol die expediteurs kunnen spelen bij het wegnemen van 
‘hobbels’ in de keten. 

Hij baseert zich daarbij op onderzoek dat de verladersorga-
nisatie onder haar leden heeft verricht. Daaruit blijkt dat ver-
laders grosso modo ‘niet geheel tevreden’ zijn. 

Drie ergernissen...
Volgens de EVO-directeur zijn er drie belangrijke ergernissen 
waar het volgens verladers aan schort: gebrek aan transparan-
tie en innovatie in de logistieke keten en de belemmeringen 
die er nog altijd zijn in de goederenstroom. Hij roept de bij 
FENEX aangesloten expediteurs op hiervan werk te maken, 
bij voorkeur in overleg met hun verladende klanten. Op zich 
is de samenwerking tussen Fenex en EVO goed te noemen. 
Toch kunnen er belangrijke stappen voorwaarts worden gezet 
als de transparantie wordt vergroot. Als voorbeeld noemt  
Van der Kuijl de fluctuerende brandstofprijzen. Dit hete  
hangijzer is al langer actueel. “Verladers zien dat brand-
stoftoeslagen wel stijgen als de brandstofprijs stijgt, maar  
vervolgens nauwelijks dalen als de prijs van brand-
stof zakt,”stelt Van der Kuijl. “Meestrijden, schouder aan  
schouder, met de verladers tegen deze in-transparantie is  
iets wat expediteurs, naar mijn mening, te weinig doen.”
Expediteurs zijn geneigd om de onduidelijkheid hier- 
over als een vanzelfsprekendheid op te vatten, niet als een  
situatie die zij ten behoeve van hun verladende klanten  
gunstig zouden kunnen beïnvloeden.

Veel tijd en geld...
Een ander bezwaar van Van der Kuijl is dat expediteurs erin  
te kort schieten om de geringe innovatie van de zijde van de  
Europese overheid te compenseren. “Waarom,” vraagt hij 
zich af, “investeert de sector niet meer in uniforme systemen  
en procedures? Waarom worden gegevens bij elke schakel 
in de keten opnieuw in een computer ingevoerd en waarom 
moet dat toch veel tijd en geld kosten?” Het antwoord op 
deze vragen laat voorlopig op zich wachten. De dialoog tus-
sen EVO en FENEX heeft er in elk geval voor gezorgd dat het 
toezicht door de overheid, bijvoorbeeld, douanecontroles, 

kritiek van EVO directeur Machiel van der Kuijl 

“Meestrijden, schouder  
aan schouder, met de  
verladers tegen deze  
in-transparantie is iets  
wat expediteurs,  
naar mijn mening,  
te weinig doen.”

Machiel van der Kuijl Foto: EVO



Volop kansen voor  
exporterend Nederland

In een lommerrijke hoek van een industrieterrein in Dordrecht-West ligt de 

hoofdvestiging van B&S. Die haast verscholen aanwezigheid heeft iets symbolisch. 

Hoewel onbekend bij het grote publiek behoort het bedrijf in zijn soort tot de  

grootste exporteurs van Nederland.

Buiten Europa is dat anders. Opkomende markten zijn Azië, 
de BRIC landen, Afrika. In al deze regio’s nemen de wel-
vaart en het welzijn van vooral de middenklassen van de 
bevolking toe, met als gevolg dat ook de consumenten-
bestedingen toenemen. Voor exporteurs en internationale  
handelsondernemingen schept dit buitengewoon aantrek-
kelijke mogelijkheden om hun producten af te zetten.  
Terwijl het overal in Europa moeilijk blijft, hebben creatieve 
geesten met ondernemerszin, voor de ontwikkeling van hun 
export, legio kansen op andere continenten. Kansen die  
zij daadwerkelijk grijpen. Vandaar ook dat Fenedex opti-
mistisch is over de groeimogelijkheden van Nederlandse  
exporterende bedrijven.”

Schoolvoorbeeld van succes...
In feite kun je de geweldige sprong die B&S heeft gemaakt 
in het bedienen van nichemarkten, beschouwen als school-
voorbeeld van het succes waarmee Nederlandse bedrijven 
hun export uitbreiden en vermeerderen. Van Esch raamt  
dat 97 procent van de omzet van het bedrijf export gerela-
teerd is. Hij omschrijft B&S Bosman Global, ooit begonnen 
met de groothandel in boter, als een ‘one source supplier’ 
van een vrijwel onbegrensd assortiment producten variërend  
van dranken, sigaretten, parfums, genotmiddelen,  
levensmiddelen waaronder vries-, koel- en droge goederen  
tot elektronica. Het productenassortiment staat of valt met  
de logistiek om de leveringen aan de ontvangers waar ook ter 
wereld te realiseren.  “Assortiment en logistiek vormen de twee  
hoekstenen van het concept dat wij verkopen,” beklemtoont 
Van Esch. “Onze klanten kunnen kiezen uit ruim 40.000  
producten. Elk product kunnen zij in elke gewenste  
hoeveelheid kopen. 

Wij leveren bestellingen af op iedere plek waar de klant  
dat wil. Daarvoor maken we gebruik van zee-, land- en 
luchttransport.” Het bijzondere aan de dienstverlening van 
B&S is dat klanten mixed ladingen kunnen samenstellen. 
Het merendeel van de containers die het bedrijf verscheept, 
zijn dan ook beladen met talloze artikelen in uiteenlopende 
hoeveelheden. Wereldwijd wordt het assortiment ingekocht 
en ook wereldwijd verkocht. “Wij kunnen dat doen,” legt  
Van Esch uit, “omdat wij als bedrijf beschikken over het meest 
uitgebreide stelsel aan douane en veterinaire vergunningen 
dat in de EU bestaat. Dat betekent dat wij goederen vanuit  
welke oorsprong ook heffingenvrij -, dus zonder invoerrechten,  
accijnzen, BTW en dergelijke te hoeven afdragen -, opslaan 
en vervolgens weer exporteren. Dit stelt ons in staat om in 
combinatie met onze groothandelsfunctie consolidatie voor 
de klant mogelijk te maken en heel snel en precies op maat 
afzetmarkten te bedienen die gigantisch divers zijn.”
Een belangrijke groep onder de klanten zijn scheepsbe- 
voorraders. In dit specifieke segment is B&S Bosman Global 
zelfs de nummer één in de wereld. Andere ondernemingen 
waaraan de diverse B&S business units producten leveren, zijn 
airline cateraars, Amerikaanse en Europese cruisemaatschap-
pijen, cateraars voor militaire en industriële doeleinden en een 
groot aantal Duty Free shops op luchthavens, Ferry schepen, 
militaire bases en aan landsgrenzen. “In Kaboel,” geeft  
Van Esch als voorbeeld, “hebben wij grote magazijnen van 
waaruit wij de troepen van alle nationaliteiten in Afghanistan  
beleveren. Hetzelfde doen we onder andere in Centraal Azië, 
Mongolië en Afrika voor on-shore en off-shore projecten. 

“Ga naar een willekeurige supermarkt en je vindt er alles voor 
groot- en kleinverbruik dat via ons bedrijf wereldwijd zijn  
bestemming vindt,” zegt algemeen directeur Cor van Esch, 
die in de 36 jaar dat hij bij B&S Bosman Global werkzaam 
is, zowel het assortiment exportproducten als de export van 
het bedrijf fenomenaal zag toenemen. Ondanks de econo-
mische crisis is er nog steeds sprake van een opgaande lijn.  
Dat geldt niet alleen voor B&S Bosman Global, maar voor  
meer Nederlandse exportbedrijven. Van Esch is bestuurs-
lid van Fenedex, de koepel van Nederlandse exporteurs en  
andere internationaal opererende ondernemingen. Op grond 
van zijn eigen ervaringen met de export in het afgelopen jaar 
is hij niet verbaasd dat Fenedex stelt dat de Nederlandse  
import en export terug zijn op het niveau van voor  
de kredietcrisis. De exportvereniging baseert zich daarbij op 
een onderzoek van het ING Economisch Bureau. Volgens dat 
onderzoek zou Nederland zelfs iets voor lopen op nabijgele-
gen landen als Duitsland en Frankrijk. Vooral de Nederlandse 
export doet het goed dankzij de goedkope euro. ING schat 
dat de Nederlandse uitvoer in 2012 uitkomt op 435 miljard 
euro. Dat is 6 procent meer dan vorig jaar. De import zal 
naar verwachting 390 miljard euro bedragen, een groei van 
7 procent.

Buiten Europa...
“Export is de kurk waar Nederland op drijft,” constateert  
Van Esch. “Door alle Europese problemen is er een 
somber beeld ontstaan. De consumptie in Nederland loopt 
terug doordat mensen hun hand op de knip houden. 
Men is voorzichtig met het doen van bestedingen. 

Interview
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“Export is de kurk waar  
Nederland op drijft”

Cor van Esch
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Interview

Zelf hebben we een groot aantal airport Duty Free shops zoals 
op Eindhoven Airport en in het Afcent NATO hoofdkwartier. 
Op een aantal Europese luchthavens hebben we eigen Duty 
Free shops die onder de naam Capi consumentenelektronica 
verkopen.”

Hoge vlucht genomen...
Wat min of meer nieuw is maar de laatste jaren een hoge 
vlucht heeft genomen, is de levering aan supermarkten 
in Centraal Azië en Afrika. Door de toenemende welvaart  
krijgen de bewoners in deze gebieden behoefte aan een steeds 
breder assortiment goederen die niet bij lokale fabrikanten 
kunnen worden gekocht. “Douane- en veterinaire vergunnin-
gen zijn een cruciaal aspect in onze dienstverlening,” beaamt  
Van Esch. “Wij leveren duizenden container ladingen naar 
honderden havens en luchthavens. Onze afnemers vervul-
len in de meeste gevallen zelf de lokale douaneafhandeling. 
Vooraf overleggen we met hen over het benodigde papier-
werk dat ter plekke gevraagd wordt. Wij hebben een grote 
douaneafdeling die alle kennis in huis heeft om de ontvan-
gers bij te staan. Op veterinair gebied moet bijvoorbeeld  
rekening worden gehouden met niet alleen bijvoorbeeld  
Halal voorschriften maar ook met de specifieke eisen die 
steeds meer landen stellen ten aanzien van de inhoud van 
de gezondheidscertificaten. De logistiek hangt af van wat de 
klant wil. Alles is mogelijk, vanaf het charteren van complete 
vliegtuigen waaronder de grootste Tupolevs en Boeings tot 
en met het leveren van een fles exclusieve wijn voor een  

passagier op een cruiseschip. Bij de opstart van bijvoor-
beeld een nieuwe VN vredesoperatie komt het voor dat 
de eerste ladingen met het vliegtuig worden ingevlogen. 
De vervolgladingen komen met het schip waardoor er een 
reguliere goederenstroom ontstaat. Op die manier kunnen 
de transportkosten worden gedrukt. Soms ontkom je niet 
aan het relatief dure luchttransport. Zo hebben we grote 
contracten met airlines die verse groenten en fruit naar  
Kaboel vliegen. In principe maken we rechtstreekse deals 
met luchtvaartmaatschappijen en rederijen. Daarnaast heb-
ben we veel wegvervoer. Voor de bevoorrading van schepen 
rijden er truckondernemingen voor ons door heel Europa. 
Cruisemaatschappijen worden op bepaalde bestemmingen 
wekelijks bevoorraad. Afhankelijk van de grootte en de reis 
van een cruise gaan er één of meerdere auto’s naar een boot. 
Met al onze niches gaat het goed, en ook dit segment is  
een groeimarkt. Cruisevakanties zitten geweldig in de lift. 
Mensen geven er graag geld aan uit. Naarmate dit soort 
vakanties populairder worden, zetten de rederijen steeds 
meer boten in. Daardoor neemt ook de behoefte aan de  
bevoorrading van cruiseschepen toe.”

In één container...
De logistiek waarmee de goederen aan de klanten worden 
geleverd, moeten feilloze operaties  zijn. Om dat te bereiken 
stelt B&S Bosman Global hoge eisen aan zijn vervoerders. 
De chauffeurs die de ritten uitvoeren, moeten exact op de 
hoogte zijn van het ladingplan. Het hebben van de benodigde 

diploma’s en vergunningen is een eerste vereiste. Maar ze 
moeten ook weten welke documenten van toepassing zijn 
en hoe die gebruikt moeten worden. Een concept dat B&S 
Bosman Global zelf voor zijn klanten heeft ontwikkeld, is de 
mogelijkheid om in één container vries- en koelproducten 
samen met ongekoelde goederen te vervoeren. Van Esch: 
“We maken gebruik van uitneembare scheidingswanden 
in zeecontainers. In het compartiment dat door de wand  
gescheiden wordt, kunnen vries- en koelproducten tempe-
ratuur gecontroleerd worden vervoerd. De overige ruimte 
van de container wordt niet gekoeld en kan worden gebruikt 
voor  andere goederen. Deze wijze van consolidatie biedt de 
klant het voordeel dat hij voor de mix van goederen die hij 
koopt: vries- en koelproducten maar ook droge goederen, 
niet meerdere containers nodig heeft maar met één laadeen-
heid kan volstaan. Hierdoor kunnen onze klanten fors op de 
transportkosten besparen.”

Op eigen kracht...
Met de kennis en ervaring die bedrijven als B&S Bosman 
Global inbrengen, kan Fenedex haar leden en aangesloten 
ondernemingen behulpzaam zijn bij het succesvol onderne-
men op buitenlandse markten. Een verschil met sommige 
andere koepelorganisaties is dat Fenedex als belangenbe-
hartiger van Nederlandse exporteurs niet politiek gericht is.  
In discussies wordt wel eens gepleit voor een actievere rol 
voor overheid en politici ten behoeve van het exporterende 
bedrijfsleven. Van Esch reageert daar kritisch op. 
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Hij vreest dat bedrijven die zich laten leiden door voor-
waarden die niet door hen zelf zijn gecreëerd (zoals  
bijvoorbeeld exportsubsidies), het risico lopen dat zij zomaar 
door externe omstandigheden waarop zij geen vat heb-
ben, overvallen kunnen worden. “Bedrijven moeten op ei-
gen kracht hun weg zoeken,” benadrukt hij. “Daar heb je 
ondernemersdurf en ondernemerszin voor nodig. Als ik  
naar ons eigen bedrijf kijk, hebben we ons succes vooral te 
danken aan goede mensen die de wereld in willen trekken  
en bereid zijn co-entrepreneurschap te beoefenen. Dat niet 
alleen, natuurlijk. Niet in de laatste plaats is een goede  
financiering van belang. Die hebben we altijd gehad.  
Hierdoor krijg je kansen die voor andere bedrijven, mis- 
schien niet altijd zijn weggelegd.” Juist dit vertrouwen dat ook 
veel andere internationale ondernemingen in eigen kunnen  
hebben, draagt ongetwijfeld bij aan de positieve verwachtin-
gen die exporterend Nederland voor de komende jaren heeft. 
Vrachtvervoerders en logistieke dienstverleners kunnen hier 
moed uit putten.  

In opdracht van Fenedex heeft Atradius, de grootste  
kredietverzekeraar met een mondiaal marktaandeel van 31 
procent, in de herfst van 2012 aan exporteurs gevraagd of ze 
verwachten dat hun exportomzet daalt, stijgt of gelijk blijft.  
Aan het begin van het jaar dacht 57% van de ondervraagden 
dat hun exportomzet zou stijgen. Nu geeft 61% aan een  
stijging te verwachten. Aan de andere kant is ook het  
percentage dat een daling verwachtte in 2012, gegroeid van 
7 naar 13%.
Opvallend is dat het gemiddelde groeipercentage  
hoger uitkomt dan aan het begin van 2012. Respondenten 
geven aan dat ze geen 7% maar bijna 10% exportomzet- 
groei verwachten. Het CBS daarentegen meldt over juli 
2012 maar een groei van 2,2%, wat beduidend lager is dan 
de groeipercentages van de maanden ervoor. Het aanhou-
dende optimisme van exporteurs houdt in dat zij ondanks 
de matige economische vooruitzichten toch nog voldoende 
nieuwe kansen zien.

Voldoende exportpotentie...

In de herfstpeiling is ook opnieuw gevraagd of exporteurs 
door de lage groeiverwachtingen in Europa geneigd zijn  
exportmogelijkheden buiten Europa te verkennen. 
De resultaten eerder dit jaar lieten zien dat 40% van de respon-
denten vaker kansen buiten de EU onderzoekt terwijl 44% dit 
nog niet doet. Inmiddels zes maanden later geeft bijna 64% 
van de ondervraagde exporteurs aan markten buiten de EU  
te onderzoeken. Deze resultaten zijn ten dele een direct 
resultaat van de Europese crisis maar zouden tevens een 
mogelijke verklaring kunnen zijn voor de positieve groeiver-
wachtingen van exporteurs. Buiten Europa zien ondernemers 
duidelijk nog voldoende exportpotentie.

Signaal naar de politiek...

Tenslotte is gevraagd wat het nieuwe kabinet moet onder-
nemen om de Nederlandse export verder te stimuleren.  
De verdere liberalisatie van de wereldhandel werd door ruim 
50% van de exporteurs genoemd, gevolgd door investeren 
in export- en taalonderwijs (38%) en werken aan verdere 
Europese economische integratie (37%). Hiermee geeft het 
bedrijfsleven een duidelijk signaal af naar de politiek dat  
samenwerking op Europees en zelfs mondiaal vlak van groot 
belang is voor de Nederlandse export.

Bron van dit artikel is de herfst special  ‘Trends in Export in 2012’ dat Fenedex 

afgelopen najaar samen met Atradius publiceerde. Fenedex is met 11.00 

leden en duizenden klanten een brancheoverschrijdende partner voor  

expansie van het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland.

Europese crisis 
maakt  
ondernemers  
vindingrijk

Tekst:  Micha Ouwendijk 
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Samenwerken met concurrenten is soms noodzakelijk  
en vaak gewenst. Veel afspraken tussen concurrenten zijn 
echter verboden. Als een afspraak met een concurrent de 
mededinging ofwel de vrije concurrentie beperkt, is die 
meestal nietig en riskeren de betrokken ondernemingen 
boetes tot 10% van hun jaaromzet. Ook aan de bestuurders 
van de betrokken ondernemingen kunnen dan forse boetes 
worden opgelegd. De miljoenenboetes die de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (NMa) recent heeft opgelegd aan de 
inzamelaars van zeescheepsafval illustreren dat, als een ver-
boden afspraak aan het licht komt, de schadelijke gevolgen 
enorm kunnen zijn.

Het kartelverbod in de Mededingingswet verbiedt onder 
meer overeenkomsten tussen ondernemingen die tot doel 
of gevolg hebben de vrije concurrentie te verhinderen, 
beperken of vervalsen. Voorbeelden van verboden afspra-
ken zijn afspraken met concurrenten over prijzen, quota,  
inschrijvingen op aanbestedingen of het verdelen van  
markten en/of klanten. Wie met een concurrent afspreekt 
een bepaalde klant geen aanbieding te zullen doen, over-
treedt vrijwel zeker het kartelverbod. Datzelfde geldt voor 
marktverdelingsafspraken (“als jij je nou op de Amerikaanse 
markt richt en wij ons op de Aziatische…”) en afspraken met 
concurrenten over minimumprijzen. Er zijn weliswaar uitzon-
deringen op het verbod, onder andere voor kleine spelers en 
voor afspraken met concurrenten die de mededinging juist 
ten goede komen, maar daaraan zijn strikte voorwaarden 
verbonden. Daar komt nog bij dat veel afspraken (zeker 
in de vervoerbranche) een grensoverschrijdend karakter  
hebben, zodat ook rekening moet worden gehouden met  
het Europese mededingingsrecht en/of de regels van  
andere lidstaten. 

De NMa en de Europese Commissie trachten verboden  
afspraken op te sporen en karteldeelnemers te beboeten. 
Zij hebben daartoe allerlei bevoegdheden. Veel kartels  
komen echter aan het licht doordat de NMa en de Europese 
Commissie ondernemingen die een overtreding van het  
kartelverbod melden voordat zij het zelf hebben ontdekt, 
clementie aanbieden. Als dat gebeurt gaat de onderneming 
die het kartel heeft gemeld vrijuit, maar kunnen de andere 
deelnemers worden beboet. Daarvan was bijvoorbeeld sprake 
in de luchtvrachtkartel-zaak waarin aan Air France-KLM een 
boete van meer dan 300 miljoen Euro is opgelegd, terwijl 
Lufthansa (en haar dochteronderneming Swiss) geen boete 
kreeg omdat zij het kartel onder aandacht van de Europese 
Commissie bracht. 

Wie afspraken wil maken met een concurrent doet er  
kortom goed aan na te gaan of de betreffende afspraak in 
strijd is met het kartelverbod of niet. Dat geldt temeer nu 
in het regeerakkoord is opgenomen dat de NMa veel meer 
boetes zal moeten opleggen.
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Pas op bij samenwerken met concurrenten

“Wie met een concurrent 
afspreekt een bepaalde 
klant geen aanbieding 
 te zullen doen,  
overtreedt vrijwel  
zeker het kartelverbod.”
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Schiphol doet het  
    relatief goed in  
      vracht

Er zit iets paradoxaals in. Een paar jaar geleden toen de bomen nog tot 

in de hemel groeiden, stak de export van luchtvracht vanaf Schiphol 

magertjes achter tegen de overweldigende aanvoer van  

importzendingen, vooral uit het Verre Oosten. Sinds de recessie  

is er sprake van een evenwichtiger situatie.

interview met Enno Osinga van Schiphol

Vrachtdirecteur Enno Osinga van Schiphol laat aan de hand 
van de cijfers zien hoe die ontwikkeling zich voltrekt. 
Tussen begin januari en eind oktober 2012 bedroeg de  
import 287.000 ton en de export 276.000 ton. 
Naar sommige gebieden sprong de export er extra uit.  
Noord Amerika bijvoorbeeld met een inbound verkeer 
van 130.000 ton en een outbound verkeer van maar liefst 
139.000 ton. “Het is inderdaad zo dat de export- en im-
portstromen op Schiphol naar elkaar toegroeien,” bevestigt  
Osinga, “maar ik heb niet de indruk dat die groei naar een 
balans er op andere luchthavens ook is. Wereldwijd gaat het 
slecht in de luchtvracht. Bij ons zijn de vrachtaantallen in 
2012 afgenomen met 3 procent ten opzichte van het jaar 
ervoor maar bij onze concurrenten gingen de resultaten nog 
verder omlaag. Op Frankfurt daalde het vrachtvervoer met 
8,5 procent. Je kunt concluderen dat Schiphol het relatief 
goed doet in vracht.” 

Osinga gelooft niet dat dit toeval is, zeker niet als het om 
de stijging van de exportvolumes gaat. Hij wijst op de  
strategische investeringen die er op de luchthaven aan  
de exportkant zijn gedaan waardoor grote mondiale ex-
pediteurs nu op airside over eerste linie faciliteiten  
beschikken. “Dat betekent dat deze bedrijven zelf hun  
eigen pallets kunnen bouwen en rechtstreeks aanleveren 
bij de ramphandler. Hiermee besparen ze kosten en tijd 
voor de traditionele afhandelaar. Doordat er geïnvesteerd 
is in grote faciliteiten, konden logistieke dienstver- 
leners vracht uit omringende landen zoals Scandinavië en 
Duitsland gaan halen en die voor outbound vervoer op de  
luchthaven consolideren. In feite is daardoor de markt voor 
uitgaande luchtvracht op Schiphol vergroot en is er ook een 
betere balans met de import gecreëerd.”

Impuls gegeven...
Wat deze positieve ontwikkeling een impuls heeft gegeven, 
was de grote aandacht voor distributie. “Op virtueel gebied is 
enorm geïnvesteerd in het verbeteren en versnellen van het 
exportproces,” zegt Osinga. “Implementaties van e-link en 
air-link komen onder andere voort uit de inspanningen van 
de Amsterdam Economic Board die samen met de industrie 
Seamless Connections aan het ontwikkelen is. 
SmartGate wordt samen met de douane gedaan. Al deze 
aspecten versterken de positie van Schiphol als cargohub 
voor uitgaande vrachtzendingen. Hierbij speelt ook een 
rol dat China in zijn totaliteit meer is gaan importeren.  
Chinese ondernemingen kopen steeds meer producten  
in Europa. Relatief veel van deze goederen worden vanaf 
Schiphol naar China gevlogen.” De in gang gezette groei van 
exportvracht op Schiphol vloeit voort uit de strategie die in 
2006 geschreven werd door een in de ‘Vrachttafel’ verenigd 
collectief waaraan de voornaamste spelers in de luchtvracht-
sector hebben meegedaan. Sindsdien zijn de geformuleerde 
beleidslijnen consequent ingevoerd. Terugkijkend conclu-
deert Osinga dat de behaalde resultaten in lijn zijn met de 
inzichten van toen. Er is een goede basis gelegd. “Maar,” zegt 
hij erbij, “sinds we vanaf 2008 in een neerwaartse spiraal  
zitten, spreekt het vanzelf dat er aanpassingen nodig zijn. 
Waar we op hebben moeten inspelen, is de verschuiving van 
vrij generieke goederenstromen die in algemene zin door dis-
tributiecentra werden behandeld, naar meer op just-in-time 
management geënte stromen van specifieke producten zoals 
bloemen, hightech en life science.”
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mate Schiphol kiezen omdat processen hier sneller en  
beter zijn. We haken hierop in met initiatieven als  
Seamless Connections. Twee jaar geleden merkten we dat  
de discussie over e-freight muurvast zit in de vrachtgemeen-
schap op Schiphol. Naar aanleiding daarvan hebben we sa-
men met ACN een bijeenkomst georganiseerd om te bepalen 
wat er moest gebeuren om een en ander vlot te trekken. 
Hieruit is de opzet van e-Freight@The Netherlands voort-
gekomen. Er zijn mensen aangenomen om de implementa-
tie van e-freight te realiseren en we zijn naar wereldwijde 
vrachtknooppunten zoals Incheon, HongKong en Singapore 
gereisd om daar met lokale vrachtgemeenschappen e-freight 
projecten op te starten. Als reactie hierop heeft IATA een 
hele missie uit China naar Amsterdam gehaald om te laten 
zien hoe e-freight in China kan worden geïmplementeerd.  
Vervolgens zijn we zelf met een delegatie van de  
Nederlandse douane naar China gereisd om ter plaatse  
nadere uitleg te geven. Onze rol is ervoor te zorgen dat  
processen tussen de diverse marktpartijen worden opgezet 
en verbeterd. In de wisselwerking die hierdoor ontstaat,  
functioneren wij als katalysator. Wij zien dit als een van de 
voornaamste taken in onze missie.”

Een e-freight hub...
Basisvoorwaarde voor het aantrekken van vracht is natuurlijk 
de fysieke aanwezigheid van expediteurs, maar om het to- 
taal van transport, afhandeling, douaneprocessen, enzovoorts 
te kunnen verrijken wil Schiphol vooral ook een e-freight  
hub zijn. “Op het moment dat een luchtvaartmaatschap-
pij of een logistieke dienstverlener de keus heeft uit twee  
gelijkwaardige luchthavens, is het een plus dat er e-freight is,”  
zegt Osinga. “Een van de voortrekkers van e-freight op  
Schiphol is Air France-KLM Cargo die samen met de SkyTeam 
leden goed is voor 55 procent van alle vracht op Schiphol. 
China Southern is groot in cargo maar vergis je ook niet 
in Delta dat weliswaar geen vrachtvliegtuigen heeft maar 
met 17 dagelijkse wide body vluchten met een capaciteit  
van 20 ton per vliegtuig toch een grote hoeveelheid  
vracht vervoert.” Dat de luchthaven in procesverbete- 
ring maar ook in het behoud van haar vrachtmarktaandeel 
opmerkelijk goede resultaten boekt, komt wellicht door-
dat Schiphol als enige grote hub in Europa over een eigen 
dedicated vrachtteam beschikt. “Dicht op de markt zitten 
heeft als voordeel dat je direct hoort waar afhandelaars, 
luchtvaartmaatschappijen en expediteurs behoefte aan  
hebben,” vindt Osinga. “Geen enkele andere grote Europese 
luchthaven heeft de ‘fine tuning’ met haar cargo gemeen- 
schap zo goed in orde als Schiphol. Hoe beter die werkt, 
des te meer wij samen met ACN en Cargonaut en in breder 
verband met overheid, douane en gemeente de positie van 
Schiphol als gemeenschappelijke marktplaats kunnen ver-
sterken.” Osinga benadrukt het belang van de deelname 

van Schiphol aan het Neutraal Logistiek Informatie Platform 
(NLIP). Dit is een van de kernprojecten van de Top Team 
Logistiek die zich ten doel stelt om in samenwerking met 
bedrijfsleven en politiek logistieke stromen op basis van be-
schikbare gegevens optimaal te gebruiken. Hoewel Schiphol 
in vrachttermen de derde cargohub van Europa is, ligt het 
zwaartepunt van de mainport functie op passagiers. Van alle 
vracht die vanaf Schiphol met het vliegtuig vertrekt of op de  
luchthaven aankomt, wordt 50 procent op passagiersvlieg-
tuigen vervoerd. De inzet van freighters geeft in feite een 
onderbouwing aan het passagenetwerk. 
Toch is de aanwezigheid van vracht als economische neven-
activiteit onmisbaar. Osinga illustreert het met een tref-
fende vergelijking. “Beschouw vracht als het lichtknopje in  
je kamer. Het is misschien niet groot maar als het er niet is, 
zit je wel in het donker.”

Allemaal een roos...
Een voorbeeld van producten uit de life science sector zijn 
farmaceutische goederen. Osinga vertelt dat hij samen 
met een afvaardiging van Schiphol, de Haven Amsterdam, 
de overheid en de gemeente Amsterdam anderhalf jaar 
geleden naar India is geweest. Dat handelsbezoek heeft 
erin geresulteerd dat de Indiase farma industrie haar voor  
Derde Wereldlanden bestemde producten via Amsterdam 
gaat uitvoeren. In het bloemenvervoer zijn al langer ontwik-
kelingen aan de gang om bepaalde bloemensoorten die  
hiervoor geschikt zijn, in coma te brengen waardoor zij  
langere transporttijden kunnen verdragen zonder dat dit 
ten koste gaat van de kwaliteit. Dankzij deze techniek  
kunnen bloemen ook over zee worden geëxporteerd.
Osinga: “Bloemenzendingen worden nog niet in grote  
hoeveelheden per schip vervoerd maar de facto het  
gebeurt wel. De bloemenmarkt is zo gegroeid dat we  
als luchthaven weinig merken dat er lading naar  
zee wegvloeit. Vroeger concentreerde de drukte zich  
traditioneel op Valentijnsdag en Moederdag. 
Inmiddels is er een piek in de bloemenexport bij gekomen 
rond Wereldvrouwendag. Een bedrijf als Van de Put heeft 
op zulke hoogtijdagen alle ruimte op Schiphol voor haar 
bloemen nodig. 1 September is ook zo’n dag. Dan gaan de  
kinderen in Rusland voor het eerst weer naar school en  
nemen allemaal een roos voor de juf mee.”

Risico’s vermijden...
Behalve de algemene vrachtafname als gevolg van de  
economische crisis zijn er de afgelopen paar jaar inciden-
ten geweest die, buiten de schuld van airlines en logistieke  
dienstverleners om, de aanvoer van bepaalde producten 
op Schiphol hebben afgeremd. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
de automotive markt die altijd een groot aandeel in de 
luchtvracht heeft gehad. Het was de aswolk boven IJsland 
waardoor het luchtruim een week lang dicht moest, die daar 
verandering in heeft gebracht. “Tot dat moment voorzag het 
just-in-time management waarmee de luchtverzending van 
auto-onderdelen werd aangestuurd, erin dat de werkvoor-

raden van autobedrijven iedere week werden aangevuld,” 
legt Osinga uit. “De vulkaanuitbraak toonde aan hoe kwets-
baar dit concept was. Er hoefde maar iets te gebeuren en 
er kon een week lang niet worden geleverd. Om dit soort 
risico’s te verminderen is toen besloten om het just-in-
time management te verruimen naar bevoorrading per  
twee weken. Verzending over een langere periode hield in  
dat er beter kon worden gepland. Het gevolg hiervan was dat 
een groot deel van de luchtverzending van auto-onderdelen 
naar vervoer over zee verschoof. Iets soortgelijks deed zich 
voor na de tsunami in Japan. Voor bijvoorbeeld Philips dat 
één specifiek onderdeel door een Japanse fabriek liet maken,  
viel de productie van de ene op de andere dag stil. 
Het concern koos er toen voor om de productie van dat  
onderdeel niet langer bij een ‘single source’ maar bij meer-
dere producenten onder te brengen, met als bijkomend  
logistiek voordeel dat er eveneens over langere termijn kon 
worden gepland.”

Keuze van modaliteiten...
Volgens Osinga hoeven deze ontwikkelingen niet in te 
houden dat vervoer per zee daardoor automatisch aantrek-
kelijker wordt als modaliteit. Zoals bekend gaat het in de 
zeevracht ook niet goed. Om de vloot operationeel te 
houden op routes en de kosten te drukken laten rederijen 
hun schepen langzamer varen. 

Daardoor duurt het transport over zee vaak langer, hetgeen 
het minder geschikt maakt voor goederen die just-in-time 
verstuurd moeten worden. 
“Bedrijven zijn veel meer gaan nadenken over de logistieke 
keten,” merkt Osinga op. “De beslissingen die zij hierover ne-
men, hebben consequenties voor de keuze van modaliteiten. 
Als luchthaven hebben wij daar geen invloed op. 
Onze commerciële activiteiten richten zich puur op het 
ondersteunen van luchtvrachtstromen. Als wij de markt-
plaats kunnen laten groeien, is onze overtuiging, komt  
het aanbod vanzelf. We kijken voortdurend welke kansen  
er liggen. Een goed voorbeeld vormen de textielstromen uit 
China. We concluderen dat textielverladers in toenemende 

interview met Enno Osinga van Schiphol

“Beschouw vracht als  
het lichtknopje in 
 je kamer. 
Het is misschien niet  
groot maar als het  
er niet is, zit je wel in  
het donker.”         

“Op het moment dat een luchtvaartmaatschappij  
of een logistieke dienstverlener de keus heeft uit  
twee gelijkwaardige luchthavens, is het een plus dat  
er e-freight is” Tekst:  Micha Ouwendijk 
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Met onze dienstverlening hebben wij tot doel om de 
marktplaats Schiphol een zo sterk mogelijke positie in de 
luchtvrachtwereld te bezorgen. Door een gezamenlijke in-
spanning van marktpartijen en overheden worden complexe 
regelgeving (douane-eisen en industrie afspraken) omgezet 
naar werkbare procesondersteunende oplossingen.
Hierdoor worden administratieve lasten en individuele in-
vesteringen door de markt en overheden gereduceerd.
In de afgelopen jaren is de dekkingsgraad van zendingsinfor-
matie en overheidsmeldingen enorm toegenomen. 
Cargonaut kan hierin gezien worden als ‘single window’ 
luchtvracht. Met de verzamelde, eenmalig vastgelegde  
gegevens worden operationele processen in de luchtvracht-
keten integraal gefaciliteerd. Hierbij geldt dat hoe dichter 
een zending in de buurt van een vliegtuig komt, hoe nauw-
keuriger en completer de gegevens moeten zijn om aan alle 
industrieafspraken en overheidseisen te voldoen.
Ten tijde van de aanlevering van de zending bij de afhandelaar 
dient de verzamelde informatie compleet te zijn. Dit vertaalt 
zich naar virtuele stoplichten. Groen is vooral doorgaan, rood 
vereist aanvullende aandacht, zoals correcties in het kader 
van de ‘Ready for Carriage’ procedure of een laatste douane-
controle in het kader van de overeenstemmingcontrole of 
check op veiligheidsaspecten. Recent is het gebruik van de 
ACN-pas, gekoppeld aan zendinggegevens, toegevoegd aan 
dit proces. Dit biedt enorme mogelijkheden om de snelheid 
van het aanleverproces te verhogen. Met een volledig ge-
bruik van eLink ontstaan voormeldingen van truckladingen,  
automatische toegang tot terreinen, toekennen van de los-
deur, en kan de formele overdracht volledig elektronisch 
plaatsvinden. Een ware revolutie.
Samen met de industrie wordt er door Cargonaut gewerkt 
aan de modernisering van deze processen op een zodanige 
wijze dat, ondanks complexe regelgeving, de efficiency in 
de hele keten enorm toeneemt. Dit vernieuwingsproces 
vraagt veel van de industrie. Veranderingen zullen geadop-

teerd en omarmd moeten worden. Vaak betekent dit ook 
een verandering van interne processen. Het is juist de rol van  
Cargonaut om de industrie hierin te stimuleren en te  
ondersteunen. Cargonaut kent dan ook meerdere dimensies. 
Enerzijds runt zij de operationele systemen op hoogwaardige 
en betrouwbare wijze met dagelijkse ondersteuning door een 
team van specialisten. Anderzijds richt zij zich op verbete- 
ringen en innovaties in de luchtvrachtketen. 
Cargonaut is intensief betrokken bij ontwikkelingspro- 
gramma’s zoals SmartGate, Seamless Connections, e-Freight 
en Airlink. Binnen deze programma’s worden innovatieve 
oplossingen bedacht, getest en afgestemd met marktpar-
tijen en overheden. Wanneer alle partijen instemmen en 
de voordelen of noodzaak omarmen, dan zal dit leiden tot 
een implementatiefase in de keten(uitrol). Tot slot worden 
de oplossingen volledig en met full-service in exploitatie 
genomen. Dit geheel is een repeterend proces en brengt de 
luchtvrachtindustrie stap voor stap vooruit. Voor alle belang-
hebbenden van de marktplaats Schiphol is dit van strategisch 
en commercieel groot belang.
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Vlieg met ons mee….’to the next level’

“Met de verzamelde,  
eenmalig vastgelegde  
gegevens worden  
operationele processen  
in de luchtvrachtketen  
integraal gefaciliteerd.”



For all your freshhandling

www.bofresh.nl
Schiphol Airport

sonja@bofresh.nl
+31 203540243

Douane gaat mobiel  
controleren

Voor alle goederen die de EU binnenkomen of verlaten, is de Douane de  

spreekwoordelijke spin in het web. Haar invloed reikt ver, maar haar regiefunctie  

zal zich nog meer laten gelden als in 2014 het Joint Inspection Centre (JIC)  

op Schiphol klaar is.

Expediteursbedrijven met luchtvracht naar bestem-
mingen buiten de EU doen er verstandig aan daar nu al  
rekening mee te houden. Voor bedrijven die in samenspel met 
de Douane tijdig voorbereidingen treffen, zullen de controles  
efficiënter worden. Chris Lohstro die leiding geeft aan de  
douane activiteiten op Schiphol, omschrijft de Douane in 
de eerste plaats als een handhavingdienst. De uitvoering 
van deze taak staat een harmonieuze samenwerking met de  
industrie geenszins in de weg. 

“Wat bij ons hoog in het vaandel staat,” licht Lohstro toe, 
“is het scheppen van evenwicht tussen handhaving en het 
bieden van faciliteiten voor bedrijven en logistieke dienst-
verleners die erbij gebaat zijn dat wij onze controles snel en 
slim op voor hen logische momenten uitvoeren. Daarmee 
werken wij niet alleen mee aan de doelstelling van de rege-
ring om de administratieve lasten voor de BV Nederland te  
verminderen. Het sluit ook aan bij de wens van de Schiphol 
vrachtgemeenschap om tot een optimaal ongestoorde door-
gang van goederenstromen te komen.”  

One-stop-shop beleid...
De Douane heeft haar huidige middelpuntvliedende  
functie op Schiphol sinds zij vanaf 2007/8  namens de 
overheid behalve voor haar eigen controles, ook als regis-
seur optreedt voor de overige inspecties zoals de Inspectie  
voor Leefomgeving en Transport (ILT) en de Voedsel-  
en Warenautoriteiten. Het ILT is een samenvoeging van de 
inspectiediensten van VROM en de IVW. Los hiervan staan de 
inspecties door de Koninklijke Marechaussee (KMar) in het 
kader van de Aviation Security. 
“Met de ILT en de Voedsel- en Warenautoriteiten proberen 
we als Douane onze inspecties zoveel mogelijk op 1 plek 
op elkaar af te stemmen als we iets willen controleren,”  
zegt Lohstro. “Op die manier vermijden we dat dezelfde 
doos op verschillende tijdstippen aan meerdere inspecties  
wordt onderworpen. We voeren wat dit betreft een one-
shop-stop beleid. De Douane heeft hierin het voortouw, ook 
al omdat wij als eerste beschikken over de informatie over 
goederen die de EU binnenkomen of de grenzen verlaten.”

Vrachtproces ‘Smart’ maken...
Het mooie van Schiphol, vindt Lohstro, is dat de rol van 
de Douane gerespecteerd wordt. “In samenwerking met de 
luchthaven, brancheorganisaties en ondernemingen heb-
ben we een groot deel van de plannen gerealiseerd die we 
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eerder met elkaar hebben opgesteld. Een van de dingen 
die het vrachtproces op de luchthaven ‘Smart’ maken, is  
bijvoorbeeld de coördinatie. We werken met een systeem dat 
modern toezicht mogelijk maakt.” Een belangrijk onderdeel 
hiervan vormt de AEO-erkenning, legt Lohstro uit. 
“Bedrijven die deze erkenning hebben, ondervinden minder 
hinder van douanecontroles terwijl het niveau van de in-
spectie toch hetzelfde blijft. Qua systematiek hebben we 
de SmartGate op orde dankzij de realisatie van het Customs 
Control Centre, de positie van de informatiemakelaar en het 
AEO-verhaal. De volgende stap is van fysieke aard: de bouw 
van een geavanceerde loods met scanapparatuur waarin het 
Joint Inspection Centre (JIC) zal worden gevestigd. We zitten 
op dit moment in de fase van aanbesteding. Over twee jaar 
moet het klaar zijn.”

Steeds lastiger...
Na een aarzelende start destijds begint de status van 
AEO/Authorised Economic Operator ingang te vinden in 
de luchtvrachtindustrie. Alles zes vrachtafhandelaren die 
op Schiphol actief zijn, zijn inmiddels AEO gecertificeerd. 
Lohstro schat dat 80 procent van het vrachtvolume op de 
luchthaven is afgedekt door AEO. Tussen de eerste linie  
bedrijven worden regelmatig goederen uitgewisseld en  
vervoerd. Het valt Lohstro op dat een aantal  vervoerders 
die zich met dit transport bezighouden, nu ook de AEO  
erkenning aanvraagt. “Vanuit de SmartGate gedachte ge-
redeneerd is het niet meer dan logisch dat goederen  
volledig binnen AEO gecertificeerde ketens worden vervoerd. 
Ik denk dat internationaal handel drijven zonder deze erken-
ning steeds lastiger wordt.” Hoewel de AEO status aantoon-
bare voordelen heeft, deinzen nog veel expediteurs er voor 
terug om in deze erkenning te investeren. “De winstmarges 
in de vrachtsector zijn over het algemeen klein, zo wordt 
mij verteld. Wellicht verklaart dit waarom bedrijven niet 
makkelijk met dit soort vernieuwingen meegaan. Elke euro-
cent moet er voor worden omgedraaid,” vermoedt Lohstro. 
“Met SmartGate hebben de expediteurs nu nog de luxe dat 
de douanecontroles allemaal bij de afhandelaar plaatsvinden.  
Maar het bezwaar hiervan is dat vaak reeds opgebouwde 
platen moeten worden afgebroken om op zendingniveau 
te kunnen controleren. Na de controle moeten ze dus weer 
worden opgebouwd, en dat allemaal kort voor de vlucht, met 
alle tijdsdruk van dien.”

Pijn komt dichterbij...
Aan deze omslachtige, stressvolle  praktijk komt een einde 
als het JIC in gebruik wordt genomen. In de aanloop naar 
de oplevering gaat de Douane er toe over om de controles 
niet langer bij de afhandelaar maar bij de expediteur uit  
te voeren. Voorwaarde is dan wel dat de expediteur een AEO 
erkenning moet hebben. Bedrijven zonder deze erkenning 
zullen uiteindelijk geen andere keus hebben dan om hun uit-

Internationale samenwerking
Een van de hoofddoelstellingen van de vrachtgemeenschap 
op Schiphol is het versterken van vrachtstromen van en naar 
andere vrachtknooppunten in de wereld. Hiervoor worden 
regelmatig bezoeken aan het buitenland gebracht. Vanuit de 
initiatieven die op Schiphol worden ondernomen, heeft de 
Douane bijvoorbeeld internationaal samenwerking gezocht 
met andere douaneorganisaties zoals in Turkije en China. 
Het heeft er onder andere in geresulteerd dat de Chinese 
Douane afgelopen oktober een seminar in China heeft ge-
organiseerd over douanesamenwerking tussen Nederland 
en China op het gebied van luchtvracht. “Wij waren daarbij 
aanwezig maar ook KLM en Schiphol en een aantal Chinese 
luchtvaartmaatschappijen,” vertelt Lohstro. “Doel van zulk 
overleg is om het leven voor beide douanes gemakkelijker te 
maken. De eerste stappen hiervoor zijn gezet. 
De Chinezen waren na afloop van de seminar even enthou-
siast als wij. We hebben afgesproken om de samenwerking 
verder uit te breiden. Dat heeft tijd nodig. Schiphol verkeert 
in het luchtvrachttransport van en naar China in een unieke 
positie aangezien KLM als enige Europese carrier op acht 
Chinese bestemmingen vliegt. Met de Douane in Turkije zijn 
we eveneens over vrachtprocessen aan het praten. 
In Rusland hebben we sinds anderhalf jaar een douane- 
attaché, evenals in China. Mogelijk krijgen ook India en  
Brazilië zo’n functionaris. Als daartoe besloten wordt, zou 
dat een logische beslissing zijn. De groei van de vracht- 
volumes maakt de BRIC landen heel belangrijk voor ons.”

gaande vracht bij het Joint Inspection Centre voor controle 
aan de Douane aan te bieden. “Er ontstaat pas een drive om 
met de regelgeving mee te veranderen als de pijn dichterbij 
komt,” merkt Lohstro op. “Eerder hebben we iets vergelijk- 
baars meegemaakt met de introductie van het Export  
Control Systeem (ECS). Als we een commercieel bedrijf  
waren geweest, zouden we failliet zijn gegaan op de moeite 
die we hebben moeten doen bedrijven ertoe over te halen 
om het systeem werkend te krijgen. Ook met deze nieuwe 
verandering is het niet verstandig om tot het laatste moment 
te wachten. Controle bij de expediteur heeft als voordeel dat 
de Douane vroeger in het proces, wanneer de lading nog uit 
losse dozen bestaat en er ook nog geen tijdsdruk is, voor 
controle langs komt. Hier zit natuurlijk een spanningsveld in. 
Voor de logistiek is het beter dat er vroeg in het proces wordt 
gecontroleerd, maar voor de Douane is het aangenamer zen-
dingen te controleren vlak voordat zij het vliegtuig ingaan.”

Betrouwbare partners...
De status van Authorised Economic Operator biedt hier een 
oplossing voor. Bedrijven met een AEO-erkenning die in de 
keten samenwerken, hebben bewezen betrouwbare part-
ners te zijn. “Voor de Douane is de AEO dan ook één van de 
waarborgen dat er na de controle, tot aan de belading in het 
vliegtuig, niets meer met de goederen gebeurt,” onderstreept 
Lohstro. “Op dit moment zitten we in de fase dat we inspec-
ties op zendingniveau bij de expediteur aan het testen zijn.  
Er is al een bedrijf dat een pilot met ons gaat draaien. 
Intussen voeren we ook overleg over het plan van aanpak dat 
een grote internationale logistieke dienstverlener hiervoor bij 
ons heeft ingediend. De controle die we bij expediteurs uit-
voeren, noemen we Mobiele Controle. Daarnaast is er de mo-
gelijkheid om de controle bij de expediteur ook middels een 
Remote Scanner te laten uitvoeren. Het bedrijf investeert 
dan zelf in scanapparatuur. Op het moment dat de expe-
diteur de voor controle in aanmerking komende zendingen 
scant, kijkt de Douane  realtime op afstand mee. Doe mee, 
zou ik zeggen. Het is een collectieve zorg dat we niet met 
z’n allen gaan zitten wachten tot het Joint Inspection Centre 
in 2014 een feit is en veel vracht op dit controlepunt moet 
worden geïnspecteerd voordat het in het vliegtuig mag.”
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“Er ontstaat pas een  
drive om met de  
regelgeving mee te  
veranderen als de pijn 
dichterbij komt”

Korte Berichten...

Tekst:  Micha Ouwendijk 

Nieuwe topman bij KLM

Betrouwbare bronnen hebben bevestigd dat Camiel Eurlings
(39) de huidige president-directeur Peter Hartman bij  
KLM opvolgt. Hartman bereikt in 2013 de pensioen-
gerechtigde leeftijd. De benoeming van Eurlings komt niet als  
een verrassing. Als hoogste baas van KLM Cargo en als  
bestuurslid van de overkoepelende Air France-KLM Groep heeft 
hij de afgelopen paar jaar de tijd gehad om zich op zijn nieuwe  
functie voor te bereiden. Bovendien past het bij de  
cultuur van Air France om in de hoogste regionen een CEO te 
benoemen die eerder een prestigieuze regeringspositie heeft 
vervuld. Camiel Eurlings past naadloos bij dit profiel. In het 
laatste kabinet Balkenende was hij minister van het toenma-
lige Ministerie van Verkeer & Waterstaat, nu Infrastructuur 
& Milieu. Eurlings viel toen op door zijn krachtig optreden, 
samen met Peter Hartman, in de periode dat de aswolk 
boven IJsland het vliegverkeer in het Europese luchtruim  
lam legde en het Europees Parlement talmde met het nemen 
van besluiten.

Schadedelenactie voor  
vrachtwagens

Vanaf 1 december levert het landelijk schadeherstel netwerk 
MAX-Repair voor alle merken trucks de belangrijkste scha-
dedelen gespoten in de kleur van de vervoerder. Deze actie 
zorgt voor een verlaging van de operationele kosten van-
wege de lage prijzen en de verminderde stilstand. De actie 
loopt tot en met maart 2013. Schade compleet laten her-
stellen door MAX-Repair kan ook. MAX-Repair is de eerste 
die landelijk alle schadedelen voor alle vrachtwagenmerken 
via een netwerk in Nederland aanbiedt. MAX-Repair is  
ontstaan uit een bundeling van de bedrijven Cosmo Trucks,  
Koops Furness Trucks, Loven Trucks en Truckland.

International Airport of the Year

Amsterdam Airport Schiphol werd tijdens de tweejaarlijkse 
luchthavenconferentie ACI die ditmaal in de Amsterdamse 
RAI plaatsvond, tot ‘International Airport of the Year 2012’ 
uitgeroepen. Schiphol ontving deze prestigieuze onder-
scheiding van de CAPA Aviation Awards for Excellence.
CAPA (Centre for Aviation) is een toonaangevend onaf- 
hankelijk onderzoeksbureau op het gebied van marktinfor-
matie en –analyse voor de luchtvaartsector. 
Volgens de internationale jury van CAPA geeft Schiphol blijk 
van leiderschap op allerlei terreinen die belangrijk zijn voor 
luchtvaartmaatschappijen, passagiers en vracht.
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Vanaf 30 april 2013 moet onbekende vracht, waar die zich ook in de vervoersketen 

bevindt, door middel van een procedure ‘bekend’ worden gemaakt. Per zending en 

collo zal dan worden gecontroleerd of aan de EU regelgeving is voldaan.  

Hierdoor komen zendingen zonder veiligheidsstatus onvermijdelijk onder tijdsdruk te 

staan en ontstaan er extra kosten. Verzenders kunnen dit voorkomen door zich door 

KMar (Koninklijke Marechaussee) als ‘bekende afzender’ te laten valideren en in de 

EU-database te laten registreren. 
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Er lijkt misschien nog een zee van tijd. Maar Anton Geurtsen 
en zijn collega Christina Hillenaar, namens KMar belast 
met het toezicht op de uitvoering en handhaving van deze 
nieuwe verplichte EU regelgeving voor luchtvracht, wijzen 
erop dat bedrijven voorbereidingen moeten treffen om  
bijtijds een erkenning van ‘bekende afzender’ te verkrijgen.  
Het gesprek met Geurtsen en Hillenaar vindt plaats op het 
kantoor van Dick Meijaard van PMT Cargo Smartpoint. In zijn 
inbreng benadrukt Meijaard welke ondersteuning de door 
het ministerie van Veiligheid en Justitie erkende opleiders 
kunnen geven aan bedrijven om aan de kwalificaties van 
‘bekende afzender’ te voldoen. Een overzicht van deze aan-
bieders van burgerluchtvaart beveiligingsopleidingen voor 
de luchtvrachtsector, zoals zij formeel heten, is te vinden op 
de KMar website www.kmarcargoregister.nl. De nieuwe EU  
regelgeving voor ‘bekende afzender’ werd in 2010 van kracht 
en vervangt de oude regeling waarbij erkend agenten vracht 
van bekende afzenders mochten accepteren. Deze regeling 
was gebaseerd op onderlinge afspraken en wederzijds ver-
trouwen en werd daarom industriebreed als ‘soft’ ervaren: 
een papieren tijger. Bij het van kracht worden van de aan-
merkelijk strengere nieuwe regelgeving kregen bedrijven drie 
jaar de tijd om zich door de overheid oftewel door KMar als 
‘bekende afzender’ te valideren.  

“In de overgangsperiode kunnen bedrijven nog als bekende 
afzender zijn ingeschreven bij ACN,” zegt Geurtsen. 
“Vanaf april 2013 is dit niet langer meer van toepassing.  
De verantwoordelijkheid voor de goedkeuring ligt dan bij 
de Koninklijke Marechaussee. Toen KMar in april 2010 over-
eenkomstig de nieuwe eisen met valideren aan de slag ging, 
kwamen we erachter dat tamelijk veel bij ACN ingeschreven 
bedrijven niet als ‘bekende afzender’ maar als ‘erkend 
agent’ moesten worden aangemerkt. Het resultaat is dat er  
inmiddels 175 ‘bekende afzenders’ zijn plus een toename van 
100 ‘erkend agenten’. In totaal staan er op dit moment bijna 
500 bedrijven in de databestanden van bekende afzenders en 
erkend agenten.” “Het waren vooral distributiecentra en 3PL 

ondernemingen die zich op grond van hun verzendingen als 
bekende afzender beschouwden,” vult Hillenaar aan. “Pas na 
inschrijving voor de nieuwe regelgeving bleek dat zij al jaren 
de verkeerde erkenning hadden. Dat verklaart de toename 
van het aantal ‘erkend agenten.”

Regie over tempo van eigen 
luchtvracht...
Bedrijven laten het besluit om een erkenning van 
‘bekende afzender’ bij KMar aan te vragen afhangen van de 
vracht die ze verzenden en de grootte van hun organisatie. 
“Wel of niet bekende afzender worden is een kwestie van 
kosten/baten analyses maken,” merkt Meijaard op. 
“Maar bekende en onbekende afzenders hebben alle 
twee hetzelfde belang. Van de wereldwijde supply chain  
dienstverleningen verwachten zij dat hun vracht overal zo 
snel mogelijk heen gaat.” “Een bedrijf wil zodra het eenmaal 
zelf ‘bekende afzender’ is, de regisseur zijn over het tempo 
van zijn vrachtverzendingen,” verklaart Geurtsen. 
“Daarmee levert de nieuwe regelgeving een belangrijk  
logistiek voordeel op.” Bekende afzenders kunnen de snel-
heid van handelen in de keten beïnvloeden, en dus ook de 
snelheid van hun eigen handelen. “Dit is een zeer belangrijk  
aspect binnen de luchtvrachtbranche,” aldus Meijaard. 
“Als een afzender bekend is, is per definitie alles wat hij  
verpakt, veilig. Het scannen met een X-ray apparaat door 
een controleur komt eigenlijk alleen voor bij een erkend 
agent. Waarom zou een afzender dat ook doen? Stoppen 
voor screenen waar dan ook in de keten levert alleen maar  
vertraging op. Pakjesvervoerders als DHL, FedEx, UPS zijn 
dan ook allemaal erkend agenten en doen de screening van  
pakjes, afkomstig van onbekende afzenders.  
Zij zijn géén afzender.” 

Wel of niet zelf screenen...
“Een bekende afzender mag niet screenen en een erkend 
agent wel,” vat Geurtsen samen. “Als je als bedrijf gedurende 
het gehele productieproces beveiligingscontroles uitvoert, 
voorkom je toevoegingen van verboden voorwerpen. 
Maar bij levende dieren en de goede-
ren die daarbij meegezonden worden, is 
daarvan geen sprake. Dit geldt ook voor 
musea en mortuaria. Dit soort bedrijven 
erkennen we als erkend agent, omdat 
ze in dat geval zelf mogen screenen en 
de zending zelf ‘verboden voorwerpvrij’  
mogen maken dan wel inpakken. 
Het voornaamste criterium is hoe de 
beveiliging georganiseerd en geïmple-
menteerd is en op welke wijze er sprake 

is van een kwaliteitscontrole.”Meijaard vermoedt dat agen-
ten die zich binnen de supply chain hebben gespecialiseerd 
in tijdgevoelige verzendingen, zullen gaan onderzoeken of 
zij de regie over het tempo van de vrachtverzendingen niet 
zelf kunnen voeren. “Tijdkritische dienstverleners, zeg maar: 
de snelle pakjesvervoerders in de luchtvrachtindustrie, zullen 
geen afhankelijkheid van een derde partij dulden. Op tijd bij 
de klant afleveren is hun core business en daarom zijn inte-
grators erkend agent. De eisen waaraan bekende afzenders 
moeten voldoen, houden ondermeer in dat hun organisatie 
zodanig moet zijn ingericht dat er geen verboden producten 
of explosieve stoffen in hun vracht kunnen worden gestopt.
In feite zijn het dezelfde eisen als die aan de agent  
worden gesteld. Alleen mogen bekende afzenders zelf  
niet screenen. “Het blijft een zaak van financiële afwegingen 
maken,” stelt Meijaard. “De wet van de grote getallen speelt 
daar eveneens een rol bij. In het algemeen kun je stellen dat 
grote bedrijven met veel vracht eerder geneigd zullen zijn 
om te investeren. Daarnaast moeten zij over middelen be- 
schikken om aan de bouwkundige eisen te voldoen die aan 
loodsen en bedrijfsterreinen worden gesteld. Er moeten 
opleidingen worden gevolgd, enzovoorts. Uiteindelijk bepaalt 
het bedrag dat onderaan de streep overblijft of de meerkosten 
in verhouding staan tot de investering.”

Aanspreekpunt voor KMar...
Geurtsen en Hillenaar voeren aan dat de erkenning van  
bekende afzender niet een eiland op zich is. 
“Alle aaneengeschakelde partijen in de keten die bij het ver-
voer van luchtvracht betrokken zijn, moeten aan dezelfde 
eisen voldoen. Voor lokale vervoerders betekent dat onder 
andere dat hun personeel getraind moet zijn en jaarlijks ver-
plicht is een herhalingscursus te volgen.” “Hoe makkelijk het 
ook kan zijn om bij de erkende opleiders via bijvoorbeeld 
e-learning de benodigde cursussen te volgen, er zijn altijd 
kosten mee gemoeid,” beklemtoont Meijaard. “Als opleider 
kunnen wij afzenders maar ook agenten gedurende het 
hele proces, tot aan de validatie door KMar toe, begeleiden. 
We kunnen adviseren over bouwkundige voorschriften en 
opleidingen organiseren. Afhankelijk van het kostenplaatje 
en de vracht die zij verzenden, kunnen bedrijven echter ook 
besluiten om de vereiste kennis en functies niet zelf te ver-
werven maar van buitenaf aan te trekken. Dat kan soms  
aanzienlijk kostenefficiënter zijn. Een belangrijke eis in de 
regelgeving is bijvoorbeeld dat een bekende afzender te  
allen tijde een beveiligingsadviseur in huis moet hebben.  
In plaats van een eigen medewerker hiervoor op te leiden 
en aan te stellen kunnen bedrijven een beveiligingsadviseur 
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“Pas na inschrijving  
voor de nieuwe  
regelgeving bleek dat zij  
al jaren de verkeerde  
erkenning hadden.”
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van een van de erkende opleiders inhuren.” Zolang aan de 
eisen wordt voldaan, maakt het voor KMar geen verschil 
of een beveiligingsadviseur een eigen medewerker van het  
bedrijf is dan wel door een erkende opleider ter beschikking  
is gesteld. De betrokken functionaris moet in beide gevallen  
de kwaliteit van de beveiliging garanderen, direct op de loca-
tie toezicht kunnen houden en niet het halve land moeten 
afreizen voor hij op het werk is. Geurtsen: “Vergeet niet 
dat de beveiligingsadviseur bij een bedrijf tegelijk het aan-
spreekpunt van de Koninklijke Marechaussee is. Het is een 
wens van KMar dat degene die verantwoordelijk is voor de 
veiligheidseisen, deze goed implementeert en met voort-
durende kwaliteitscontroles op orde houdt. Het voeren van 
een actief toezicht is tevens een eis van de EU.” 

Principiële keus...
De beveiligingsadviseur is ook verantwoordelijk voor de 
opleidingen van de medewerkers die zich  met luchtvracht 
bezighouden. “In feite wordt van bedrijven die bekende  
afzender willen worden, gevraagd om een principiële keuze 
te maken,” constateert Meijaard. “Gaan ze voor de erken-
ning dan moet de organisatie rond het productieproces van  
hun luchtvracht  hermetisch worden dichtgetimmerd  
en beveiligd. Er mag niemand bij kunnen komen die er een 
explosief in kan verbergen. De regelgeving schrijft voor dat 
bekende afzenders er het hele jaar voor zorg moeten dra-
gen dat dit niet kan gebeuren.” “Bedrijven kunnen voor 
vijf jaar gevalideerd worden als bekende afzender,” voegt 
Geurtsen eraan toe. “Daarna kunnen zij opnieuw een aan-
vraag voor vijf jaar indienen.” Alle functiegerichte oplei-
dingen die binnen een als ‘bekende afzender’ erkend bedrijf 
rond luchtvrachtverzendingen worden verricht, zijn één jaar 
geldig. Het programma van de erkende opleiders tot bekende 
afzender voorziet in de opleidingen beveiligingsadviseur 
en medewerker luchtvracht. “Per bedrijf dient één mede-
werker de opleiding beveiligingsadviseur te volgen,” licht  
Meijaard toe. “Als er financiële ruimte voor is, is het 
raadzaam om een tweede medewerker dezelfde opleiding te  
laten volgen. Er is dan altijd iemand die bij vakantie, ziek-
te of een andere vorm van afwezigheid voor vervanging  

kan zorgen. Tot slot de opleiding medewerker luchtvracht. 
Alle medewerkers die in een bedrijf met luchtvracht te 
maken hebben, worden in deze opleiding bewust gemaakt 
van de risico’s en gevaren rond het verzendklaar maken van 
luchtvracht. Zij moeten voortdurend alert zijn.”

Niet te lang wachten...
Wanneer bedrijven van mening zijn dat zij aan alle eisen van 
de regelgeving voldoen, kunnen zij op de website van KMar 
via het bestellen van een digitale toolkit een aanvraag voor 
bekende afzender indienen. “De toolkit is zo opgebouwd,” 
legt Hillenaar uit, “dat bedrijven aan de hand van een stap-
penplan kunnen controleren of zij inderdaad aan alle eisen 
van de EU regelgeving voldoen. Heel simpel. Als je alle on-
derdelen met ‘ja’ kunt beantwoorden, is de aanvraag gereed. 
De ingevulde toolkit kan worden opgeslagen en uitgeprint. 
Bij het insturen van de aanvraag is het verstandig om een 
realistische tijdsplanning te maken voor het voltooien  
van eventuele voorbereidingen die nog niet helemaal  
zijn afgerond. Al vrij snel nadat de aanvraag binnen is, komt 
KMar bij de bedrijven langs om ter plekke te controleren of  
inderdaad aan alle eisen is voldaan. Pas als alles in orde is, 
kan er een validatie als bekende afzender worden gegeven.” 
“Hoe verder we in het jaar komen, hoe nijpender de factor 
‘tijd’ wordt,” waarschuwt Geurtsen. “Ik zou er op willen aan-
dringen niet al te lang te wachten met het treffen van voor-
bereidingen. Organisatorisch is KMar niet ingericht op een 
plotselinge massale toename van de afhandeling. Ga aan de 
slag, zou ik willen adviseren. Wie op 30 april 2013 wakker 
wordt als onbekende afzender, heeft de regie over de security 
van zijn zending uit handen gegeven.”  

Interview

“Per bedrijf dient één  
medewerker de opleiding 
beveiligingsadviseur  
te volgen...”

Tekst:  Micha Ouwendijk 

Korte Berichten...

Vacaturedaling in transport &  
logistiek

De afgelopen twaalf maanden daalde het online vaca-
tureaanbod in de transport & logistiek sector met 39 punten 
flink: een daling van maar liefst 25 procent. Dit blijkt uit de 
Monster Exmployment Index – de maandelijkse barometer 
van de online arbeidsmarkt. De algehele index daalde naar  
73 punten, het laagste meetniveau sinds de start van de  
Index in 2005. 

CHEP ‘lean and green’

CHEP, de wereldwijde marktleider in pallet- en container-
poolingservices ontving op het afgelopen Connekt Congres 
‘The Next Connektion’ in Rijswijk de Lean and Green Star. 
Het bedrijf kreeg de prijs voor zijn bijdrage aan een groe-
nere logistieke keten. Behalve in Nederland behoort CHEP 
ook in België tot de 15 koplopers van het Lean and Green 
programma van Connekt.

Panda vliegt naar China

Dierentransport spreekt altijd tot de verbeelding, vooral als 
er een vliegtuig aan te pas komt. Onlangs vloog een twee jaar 
oude panda, luisterend naar de naam Fu Hu, van Amsterdam 
naar Chengdu in China. De reis werd gemaakt aan boord van 
een KLM Boeing 747 Combi. Na aankomst in Chengdu ver-
volgde Fu Hu zijn reis per truck naar het pandapark Bifengxia 
in Ya’An waar meerdere panda’s van deze soort leven. Over-
bodig te zeggen dat het transport vlekkeloos verliep, geheel 
overeenkomstig de IATA Regulations voor het luchttransport 
van levende dieren.

 Fu Hu in de speciaal voor het luchtvervoer gemaakte  
transportkist
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Even voorstellen!
Graag stellen wij ons aan u voor, wij zijn CargoJobs,  
dé vacature site voor de cargo community!
 
Wat doen wij?

Wij staan 7 dagen per week voor u klaar om  
support te verlenen op ons platform. 
CargoJobs biedt u graag de mogelijkheid om  
zelfstandig en op eenvoudige wijze vacatures  
te plaatsen en te beheren op www.cargojobs.nl.

Jessica Victoor
Account Manager

Tel : +31 (0)6 432 164 57

Email :  jobs@cargohub.nl 
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