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1118 DT Schiphol, The Netherlands
Tel: 0031 (0)20 6533313
Fax: 0031 (0)20 6533443
Email: info@labourlink.nl

LABOURLINK ABCOUDE
Hollandsekade 7a
1391 JD Abcoude
Tel: 0031 (0)294 288980
Fax: 0031 (0)294 284271
Email: info@labourlink.nl

www.labourlink.nl

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.

De techniek 
om altijd de 
juiste mensen 
te vinden
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Amsterdam
Beechavenue 78-80, Schiphol-Rijk
Postbus 74681, 1070 BR Amsterdam
T. +31 (0) 20 653 18 12
F. +31 (0) 20 653 18 47
www.pkfwallast.nl
amsterdam@pkfwallast.nl

Ook vestigingen in Delft, Rotterdam en 
Woerden

PKF Wallast: ervaren in cargo, 
gespecialiseerd in bedrijfsoptimalisatie

Heeft u door een ongeval letselschade opgelopen of,  
nog erger, een direct familielid verloren? Schakel 
dan een ervaren letselschaderegelaar van Relet in die 
uw emotionele en financiële zorgen kan verlichten. 
Hiernaast houden wij ons bezig met het verhalen van 
de werkgeversvordering. Relet kan u als geen ander  
en in beginsel kosteloos van dienst zijn om uw belangen  
te behartigen.

Snel - flexibel - vakkundig

Geef verhaal van 
uw letselschade

in vertrouwde handen

Informatie? Mail naar info@relet.nl, 
bel naar 020 - 506 28 90 of kijk op www.relet.nl
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‘never say no’ tegen onafhankelijke en allround kennis

international airfreight associates

Hele zware spullen, gevaarlijke stoffen, buigzame producten of een zending waarop ineens 
een torenhoge invoer betaald moest worden. Van alles hebben ze inmiddels al meegemaakt bij 
Wholesale luchtvrachtmakelaar International Airfreight Associates (IAA). Een bijzonder en 
oer-Hollands bedrijf waar ‘never say no’ eerder regel dan uitzondering is en waar onafhanke-
lijkheid en allround kennis de grootste troef is.

de waardetoevoeging van pkf wallast

pkf wallast

Belastingaangiftes, boekhouding, jaarrekeningcontrole alsook belasting- en bedrijfsjuridisch 
advies. Net als bij andere accountants & belastingadviseurs kunnen cargobedrijven natuur-
lijk ook voor deze werkzaamheden bij PKF Wallast terecht. Maar dan met één groot wezenlijk 
verschil.

Maasvlakte 2: havenuitbreiding onder de loep

Vereniging rotterdamse cargadoors, voorzitter albert thissen

“Een deel van het voordeel van de prachtige Maasvlakte 2 wordt niet benut, als de interne baan 
tussen Maasvlakte I en Maasvlakte 2 niet tijdig wordt verlengd naar de nieuwe terminals die 
volgend jaar operationeel zullen zijn. Ik hoor dat de kosten van de verlenging van de vrij te 
gebruiken verbindingsweg tussen terminals ongeveer 50 miljoen euro zullen zijn, maar voor 
financiering kan een oplossing komen.”

inholland studenten doen onderzoek naar 
gebruik van eLink
giovanni douven

De studenten van de opleiding Logistiek en Economie van Hogeschool Inholland Haarlem 
hebben op Schiphol onderzoek uitgevoerd naar eLink. Dit systeem is gericht op een vergro-
ting van de efficiency binnen de luchtvrachtsector door een verdere digitalisering. Het project 
is uitgevoerd in samenwerking met de branchevereniging Air Cargo Netherlands (ACN) en 
onder begeleiding van het  lectoraat Airport en Aviation van de Hogeschool Inholland. 

‘customer service en customer care zou een speerpunt 
moeten zijn voor alle dienstverleners’
rob hartnack

Rob Hartnack is een ervaren rot in het vak als het gaat om logistieke processen. Zijn ervaring,
maakt dat hij ontwikkelingen in perspectief weet te plaatsen. Wat hem betreft is er op het
gebied van Customer Service/Care, Operations Management en Communicatie in de logistieke
(luchtvaart)branche nog veel te verbeteren.

snuffelhond maakt luchtvracht veilig

securitas

Iedereen die werkzaam is in de luchtvrachtindustrie weet het: wie na 29 april van dit jaar vracht 
wil versturen en niet in de EU database ‘Known Consignor and Registered Agent’ staat, krijgt te 
maken met 100% screening van zijn zending. In de aanloop naar deze datum werd gevreesd voor 
aanlevering van veel onveilige vracht. Niets is echter minder waar, hoewel securitybedrijven dag 
en nacht in touw zijn om alle vracht te screenen en veilig aan boord te laten gaan.
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Passie voor 
ondernemen en 
samenwerking 

Het 3e kwartaal van 2013 zit er op. Opnieuw een bewogen kwar-
taal. De markt is voorzichtig, bedrijven maken pas op de plaats, 
gevoed door de media. De nieuwslezers lijken elke dag chagrij-

niger te gaan kijken. Het valt onmogelijk te negeren.

Ondanks dat ook in de Cargo-sector rake klappen vallen,  is ons tijdens de 
aanloop naar de 2e uitgave CargoHub Magazine iets bijzonders opgeval-
len. De mensen binnen de Cargo Community vormen een gemeenschap 
die het Nederlandse logistieke product echt met elkaar willen maken.  
Men kent elkaar en steunt elkaar waar mogelijk,  deelt de passie voor het  
vrachtproduct en is altijd op zoek naar samenwerking om dienstverle-
ning en effiency zoveel als mogelijk te kunnen verbeteren. 

Ook  in de uitgeverswereld is het moeilijk overleven. Toch bleek al snel 
dat ook een nieuwkomer in deze tijd warm wordt ontvangen en op steun 
kan rekenen.  Onze passie voor het vrachtproduct en de wens om door 
samenwerking een gemeenschappelijke identiteit uit te dragen heeft ons 
voldoende steun opgelevert om deze 2e editie van CargoHub Magazine 
mogelijk te maken.

Johan Derksen zei ooit tegen mij: “Jochie, bladen maken is ploeteren en 
zweten.” Dat is waar, maar als het ei eenmaal weer is gelegd overheerst bij 
mij het gevoel van euforie. Een machtig gevoel wat ik dankzij de bijdrage 
van onze sponsoren en redactionele contributors weer dankbaar heb 
mogen ervaren.

Ik ben dan ook ontzettend trots  u  een geheel gerestylde  uitgave van 
CargoHub Magazine te mogen presenteren vol met nieuwe kansen, 
nieuwe gezichten, bloeiende ontwikkelingen en een reeks van indruk-
wekkende bedrijven die allen iets gemeenschappelijks delen : passie voor 
ondernemen en altijd op zoek naar samenwerking.  Wat mij betreft de 
geheimen van het ondernemerschap anno 2013.

Veel leesplezier!

Ruud Blaazer
 

Uit de column van 
Jos Nuijten  (pag 65)

‘Waarom zou u 
wachten voor u gaat 

profiteren van de 
voordelen

die Cargo-XML u 
gaan brengen? 
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elk bedrijf heeft bij de verzending 

of afhandeling van goederen 

met claims en incidenten te 

maken. Bij veel bedrijven zijn derge-

lijke processen echter een onderge-

schoven kindje. Consequentie hiervan 

is dat claims en incidenten niet 

altijd goed worden opgevolgd. Het 

overzicht op het proces met bijbeho-

rende verbeteracties ontbreekt en de 

benodigde tijd voor het onderzoeken 

van een incident duurt relatief lang. 

Dit alles gaat bovendien gepaard 

met onnodig veel administratieve 

handelingen. De afwikkeling van een 

claim loopt hierdoor vertraging op en 

klantrelaties kunnen daarmee op het 

spel worden gezet.

gelukkig kan het ook anders
CargoHub biedt alle betrokken partijen 

in de logistieke keten de mogelijkheid 

om claims en incidenten binnen één 

platform af te wikkelen. De geavan-

ceerde software biedt alle tools die 

nodig zijn om deze processen efficient 

te managen. aangesloten deelne-

mers kunnen direct profiteren van 

een ingerichte werkomgeving. Het 

platform wordt voortdurend voorzien 

van updates dankzij de input van de 

gebruikers en vakexperts. Bedrijven 

hoeven niet zelf te investeren in ont-

wikkeling en de kosten voor gebruik 

zijn laag. Bovendien is de software in 

de ‘cloud’ 24/7 toegankelijk.

structureel vanaf het begin in het 
proces werken aan kwaliteits-
verbetering
Luchtvaartmaatschappijen, expedi-

teurs, afhandelaren en andere keten-

partijen kunnen informatie effcient 

binnen het platform met elkaar uit-

wisselen. Dubbele datainvoer wordt 

hiermee voorkomen en communicatie 

overzichtelijker en eenvoudiger. Met 

de aanwezige software is het moge-

lijk om incidenten te analyseren en 

deze samen met betrokken partijen 

in de keten als een compleet dossier 

op te volgen. Hiermee kan structureel 

vanaf het begin in het proces gewerkt 

worden aan kwaliteitsverbetering in 

plaats van incidenteel achteraf. Het 

achteraf vergaren van informatie is 

tijdrovend waardoor de afwikkeling 

van een claim onnodig vertraagd. Het 

ontwikkelde platform draagt aanzien-

lijk bij in het verbeteren van kwaliteit 

en efficiency en verlaagt tegelijkertijd 

de operationele kosten. Dossiers 

worden veilig digitaal opgeslagen 

en zijn op elk gewenst moment 24 

uur per dag en 7 dagen per week 

toegankelijk.

een geïntegreerde ketenoplossing 
is winst voor het totale cargo-
product
CargoHub biedt luchtvaartmaatschap-

pijen een betaalbare oplossing om 

claims op station niveau als zowel op 

global niveau efficient en profes-

sioneel te managen. Het procesover-

zicht met bijbehorende risico’s en te 

ondernemen actie is voor luchtvaart-

maatschappijen in een keer goed 

geregeld en de service naar klanten 

kan aanzienlijk worden verbetert. 

aangesloten expediteurs hebben 

binnen het platform een uitstekend 

overzicht van uitstaande claims. 

Documenten zijn digitaal opgeslagen 

en men heeft de beschikking over 

geavanceerde software om hun 

deel van het proces te managen. 

Expediteurs kunnen ook een deel 

van de claimdata naar de shipper 

of consignee ontsluiten, zodat ook 

deze partij inzicht krijgt in de status 

van een claim. Hiermee werkt het 

voordeel van een integrale oplossing 

(op basis van een industrie standaard) 

de gehele keten door en verbetert de 

kwaliteit van het totale cargoproduct.”

‘Innovatieve oplossing 
voor Cargo claims en 
incidents’  

7

Een gebrek aan overzicht, geen goede opvolging of onnodig veel tijd kwijt. De afhandeling van claims en cargo-inciden-
ten is voor veel bedrijven eerder een last dan een lust. CargoHub biedt de luchtvrachtindustrie een innovatieve oplossing 
om claims en cargo-incidenten tussen ketenpartijen binnen één platform af te wikkelen. 

rob hartnack  

director of operations 

tel : +316 5142 5895

email : rob.hartnack@cargohub.nl

Luchtvaartmaatschappijen, general 

sales agents kunnen kosteloos de 

1e fase van de pilot deelnemen. in 

de 2e fase per januari 2014 kunnen 

expediteurs en overige ketenpartijen 

bediend worden. geïntresseerden 

kunnen zich geheel vrijblijvend aan-

melden per email ; sales@cargohub.nl

CargoHub
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Tekst
Sandra 
Zuiderduin

Fotografie
Inge van 
den Brande

na bijna tien jaar pionieren 

als onafhankelijk lucht-

vrachtmakelaar is hij het 

nog steeds niet zat. geen dag is dan 

ook hetzelfde op het werk bij Tony 

van den Brande van International 

airfreight associates. Het is altijd 

wel wat met luchtvracht”, licht de 

managing director toe. “En dat maakt 

het zo verfrissend.” Wat hij in 2004 

begon, is inmiddels uitgegroeid tot de 

meest allround onafhankelijke broker 

van de wereld. “Eén van de weinige 

en tegelijkertijd één van de grootste 

IaTa-genoteerde bedrijven.” Export, 

import, tijdkritische zendingen, maar 

ook chartering, warehousing en het 

verzendklaar maken van uitzonderlij-

ke vracht en bovendien ene jaarlijkse 

groei van wel 50 procent is voor deze 

neutrale en betrouwbare luchtvracht-

makelaar beslist geen uitzondering. 

“Door onze onafhankelijkheid staan 

we dicht bij zowel de expediteurs en 

agenten, als ook de luchtvaartmaat-

schappijen”, gaat Van den Brande ver-

der. “Zo verzamelen we de ene keer 

goederen voor een importeur en de 

andere keer regelen we een omvang-

rijk project of vervoeren we motoren 

en andere vliegtuigonderdelen. 

Bovendien kunnen wij vaak op plek-

ken komen waar onze opdrachtgevers 

International Airfreight Associates:  

‘never say no’ tegen 
onafhankelijke en 
allround kennis

Hele zware spullen, gevaarlijke stoffen, buigzame producten of een zending waarop ineens een torenhoge invoer 
betaald moest worden. Van alles hebben ze inmiddels al meegemaakt bij Wholesale luchtvrachtmakelaar International 
airfreight associates (Iaa). Een bijzonder en oer-Hollands bedrijf waar ‘never say no’ eerder regel dan uitzondering is en 
waar onafhankelijkheid en allround kennis de grootste troef is. 

CargoHub
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zelf niet kunnen komen, denk aan de 

dorpen achter almata. Wij kunnen de 

vracht dan verder uitleveren voor ze. 

als verlengstuk voor hun organisatie. 

Dat doen we bijvoorbeeld ook bij een 

groot project op een olieplatform. 

Omdat neutraliteit dan heel belangrijk 

is, dragen wij de vlag voor ze.”

one stop shopping
Maar ook voor China is die neutrali-

teit blijkbaar van groot belang, want 

de aanvragen stromen binnen. “We 

worden vooral veel gebruikt voor het 

consolideren en de one stop shop-

ping”, aldus Van den Brande. “Zeker 

nu we ook een Chinese medewerker 

in dienst hebben die de taal spreekt 

en weet van de cultuur.” Maar ook 

in andere landen zoekt men vaak 

naar de deur-tot-deurdiensten van 

Iaa. “Sterker nog, 90 procent van ons 

klantenbestand zit in het buitenland! 

Vergis je niet, er mag dan wel heel 

weinig lading uit nederland komen, 

toch gaat er ontzettend veel lading 

via nederland naar het buitenland. 

En daar spelen wij op in met onze 

grote buying power. Dat was tien jaar 

geleden al zo, maar nog steeds zie ik 

groei in deze sector.”  

Maar hoe kan het dan toch dat 

zo’n betrekkelijk kleine speler zulke 

omvangrijke en allround projecten 

kan verzorgen? Waar andere mul-

tinationals een project met veertig 

man doen, wordt bij Iaa hetzelfde 

door tien man gedaan. Het antwoord 

is snel, kort en krachtig: “Dat komt 

omdat we zoveel expertise in huis 

hebben. Zo weten we bijvoorbeeld 

precies de inhoud, afmetingen en 

kosten van de verschillende lucht-

vaartmaatschappijen uit ons hoofd, 

houden we rekening met tijdsver-

schillen en weten we niet alleen wat 

hiervandaan vertrekt, maar ook elders 

ter wereld. We zitten echt in een 

nichemarkt en worden ook gevonden 

door nichespelers. al betekent dat 

wel dat we onze medewerkers zelf 

moeten opleiden, want een opleiding 

hiervoor bestaat niet.” 

oplossing
Toch ziet hij daarin ook voordelen. 

“als lid van World Cargo alliance 

(WCa) werken we heel veel samen, 

dus we kunnen opereren als een 

grote multinational. Terwijl we klein 

genoeg zijn gebleven om alle mede-

werkers alles te laten doen en dus 

allround te laten zijn. Dat maakt dat 

we snelheid en flexibiliteit hebben 

bij het afhandelen, ook als het gaat 

om moeilijke dingen en complexe 

projecten. Daarnaast zijn we heel 

erg toegewijd en streven altijd naar 

het beste voor onze klant. Wij zijn de 

sleutel tot hun eigen succes, omdat 

we achter ze staan en erg loyaal zijn. 

Dat we daarbij geen nee kunnen zeg-

gen, is inmiddels ook bekend”, besluit 

Van den Brande met een glimlach. 

“Hoe we het doen, doen we het, 

maar we stoppen het in een vliegtuig. 

geen uitdaging is ons te groot. ‘never 

say no’ is ons motto, dus we verzin-

nen altijd wel een oplossing.” 

iaa’s toekomstvisie op de markt
“gemiddeld maken importzendingen zo’n 75 tot 80% deel uit in Europa, 

terwijl export 20% in beslag neemt”, begint Tony van den Brande. “Onze 

organisatie is daarin tegendraads, omdat we 75 tot 80 procent exporteren. 

In de afgelopen vijf jaar hebben we ons altijd gericht op export, maar onze 

import groeit significant. In plaats van naar azië te gaan voor export  gaan 

we er dus naartoe voor de import, omdat dit een bron van toekomstige groei 

kan zijn.”
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wat neemt iaa u uit handen?

1. airfreight exportation
 • Document processing

 •  Competitive export air-

freight rating

 • Chartered warehousing

 • Charter requests

 •  Handling, packing, danger-

ous goods checks

 • after hour service

 •  Connecting international 

trucking

 • Project consulting

 • Door to door deliveries

2. airfreight importation
 • attractive rates

 •  neutral doumentation 

processing

 • neutral local clearances

 • chartered warehousing

 •  priority or next day 

deliveries, domestic and 

international

 • trans shipments

 •  import airfreight rates 

from abroad

3. Logistical chain
 • air-sea products

 • Door to door service

 •  Collect shipment

 • Factory pick ups

 •  Out of profile cargo pos-

sibilities

 • Consolidations

 • Special on time delivery

 •  Courier service 24/7

4. special products
 • chartering

 • livestock movements

 • block space agreements

 • project and contract rating

 •  consolidations – volume 

splits

 • door to door deliveries

 • consultancy

 • air-sea products

international airfreight 

associates B.V.

koolhovenlaan 100

1119 nh schiphol-rijk

t 0203162020

e tony@iaa-airfreight.nl

i www.iaa-airfreight.nl 

CargoHub
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SOLVING 
YOUR 
CARGO 
HANDLING 
CHALLENGES
www.saco.aero

SACO
AIRPORT EQUIPMENT

Industrieweg 2
NL-5731 HR Mierlo

P.O. Box 47
NL-5730 AA Mierlo

T +31 (0)492 430 059
F +31 (0)492 432 713

info@saco.aero
www.saco.aero

a division  of SMA BV

74 Home countries

+ 600 locations

22,000 Employees

2,2 Mln. m2 warehousing

17,000 trailers on the road

700,000 TEU

150,000 ton Airfreight
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steeds strengere regelgeving rond het vervoer van 

gevaarlijke stoffen door de lucht heeft nog niet geleid 

tot het wegnemen van een behoorlijk aantal misver-

standen. In de hele keten, van leverancier dan wel producent 

tot logistiek dienstverlener en logistieke hotspots als Schiphol, 

zou er meer aandacht moeten zijn voor de details van 

gevaarlijke stoffen. Dit artikel is bedoeld om de stand van 

zaken te schetsen aan de hand van een aantal voorbeelden. 

Ondanks wetgeving, handhaving en specifieke kennis en 

ervaring van de industrie, is er nog onvoldoende aandacht 

voor het transport van gevaarlijke goederen door de lucht 

en de logistieke  voorbereiding daarvan. Serieuze wetgeving 

begin jaren ’80 werd vooraf gegaan door de ‘restricted 

articles regulations’ van IaTa. Dit velddocument was te 

gebruiken als voorbereiding en behandeling van zendingen 

gevaarlijke stoffen. De eerste Un-wetgeving werd rond 

1983 van kracht in de vorm van de ICaO-Technical Instruc-

tions. Hierin staan alle wettelijke bepalingen beschreven, 

waaronder verantwoordelijkheden en procedures om 

gevaarlijke stoffen veilig te kunnen vervoeren. 

un-verpakking
Ondanks de wetgeving en verplichte documenten rest er 

bijvoorbeeld onduidelijkheid over het gebruik van de Un 

verpakking. Een Un Specificatie-verpakkingsinstructie geeft 

slechts aan welke materialen en hoeveelheden kunnen wor-

den gebruikt voor het creëren van een prototype. Een Un 

testrapport is vervolgens een gebruiksaanwijzing voor het 

juiste gebruik van de verpakking. Het is dus onmogelijk een 

Un-verpakking te kopen zonder testrapport of uitgebreide 

instructie. Indien een Un-verpakking is aangeschaft zal deze 

moeten worden geleverd met alle in het testrapport ver-

melde elementen als binnenverpakking, tussenverpakking, 

juiste plakband, etc. Toch worden Un-verpakkingen gewoon 

verhandeld zonder uitleg voor het beperkte gebruik. 

google wijsheid is geen wijsheid
Ook vereist het creëren van een veiligheidsinformatieblad 

een groot aantal disciplines. Dit blad is sinds 2002 verplicht 

en geeft aan of het materiaal wel of niet als gevaarlijke stof 

is aan te merken.

Bedrijven googlen veelal foutieve informatie op het internet 

en nemen die voor waarheid aan. Misverstanden gaan door 

het gebruik van zoekmachines dan vervolgens een eigen 

leven leiden. Verder is dit veiligheidsinformatieblad vaak 

gedateerd en bevat het niet altijd de actuele verplichte 

elementen. Een voorbeeld van een product dat onder de 

gevaarlijke stoffen regelingen valt, zijn lithium batterijen. De 

transporten hiervan zijn voor logistiek dienstverleners inmid-

dels ‘enge’ zendingen. Door gebrek aan volledige informatie 

en gecompliceerde snel veranderende regelgeving, is de 

controle op de veiligheid gedeeltelijk verloren

Verantwoordelijkheid neerleggen bij de bron 
Wat tot slot evenmin helpt, is het uitblijven van de accep-

tatie van het ‘Multimodal Dangerous goods Form’ als ver-

vanging van de ‘Shipper’s Declaration for Dangerous goods’. 

Met de acceptatie van dit document voor luchtvervoer -  in 

alle andere modaliteiten al jaren in gebruik – zou eindelijk 

de werkelijke afzender voor alle aspecten verantwoor-

delijk kunnen worden gehouden tot aan de uiteindelijke 

ontvanger. nu worden zendingen met gevaarlijke stoffen 

soms zonder documenten van de luchthaven opgehaald. als 

er door partijen wel een gevaarlijke stoffen vervoersdocu-

ment is opgemaakt, dan is de zending door voorgenoemde 

partij niet eerder gezien. Desondanks is deze partij door 

het opmaken van het document wel verantwoordelijk voor 

juiste classificatie, identificatie, verpakking, merken en 

etiketten. Er is al met al duidelijk werk aan de winkel wat 

betreft  regelgeving rond het luchtvervoer van gevaarlijke 

stoffen. 

Misverstanden 
rond luchtvracht 
gevaarlijke stoffen 
verklaard 

Tekst
Gilbert 
De Chauvigny
De Blot

Fotografie
Michel ter Wolbeek
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het team

na de verkoop van Cargo-

Mate zijn Henk Boorsma en 

Martin Bos in 2011 riege in 

de Benelux gestart. Beide heren zijn 

sinds 1989 actief in de wereld van de 

expeditie waardoor ze een gedegen 

kennis hebben van deze dynamische 

markt. Omdat ze dicht op de praktijk 

zitten, zijn ze goed op de hoogte van 

de wensen van de klant en kunnen 

ze zich goed inleven in de day-to-day 

business van de expediteur. Begin 

2012 is het team versterkt met nardo 

Bezemer. Ook nardo kent de wereld 

van de expediteur en hij heeft reeds 

eerder met Henk en Martin samen-

gewerkt. 

scope
Het nieuwe product dat riege in 

de markt heeft gezet heet Scope. 

Scope is dé software voor lucht- en 

zeevracht expeditie met Douane 

gebundeld in één pakket. Het is een 

innovatief softwarepakket waarmee 

expediteurs de gehele documentatie 

van een zending kunnen verzorgen. 

alle informatie is op zendingsniveau 

digitaal vast te leggen en makkelijk 

terug te vinden. 

Uiteraard ondersteunt Scope e-freight 

volledig. riege is sinds 2002 actief 

deelnemer in het IaTa Cargo 2000 

project. 

De voorloper van Scope is Procars, 

een wereldwijd bekend systeem in 

freight forwarding. 

software eenvoudig in gebruik
Met Scope kan iedere gebruiker op 

een eenvoudige, snelle manier zen-

dingen verwerken:

•  Een moderne,intuïtieve en 

gebruiksvriendelijke interface

•  alle documentatie als pdf beschik-

baar en direct te e-mailen vanuit 

de zending

•  Volledige integratie tussen expedi-

tie en Douane in de software

• Software draait in de Cloud 

“Het voordeel van een jong product 

is dat we al snel voorop lopen bij 

nieuwe ontwikkelingen. Zo is er 

recent een koppeling gemaakt met 

het Oag flight schedule, komt in de 

volgende versie een geïntegreerde 

tarievenoplossing met CargoOffice 

riege Software International 
biedt expediteurs een innovatieve 
totaaloplossing op softwaregebied 

riege Software International BV is een relatieve nieuwkomer op de nederlandse markt van software voor de logistieke 
sector. Dit neemt niet weg dat er een schat aan ervaring aanwezig is binnen het bedrijf dat onderdeel is van riege 
Duitsland. Het moederbedrijf bestaat 35 jaar en beschikt met 80 medewerkers over veel kennis, ervaring en steeds 
verdergaande technieken. 

IC
T

‘Gedegen kennis 
van de 

dynamische 
expeditiemarkt’

Tekst
Esther Kort

Fotografie
PR



15
CargoHub

en bouwen we nu aan een realtime 

koppeling met de database van de EU 

met alle regulated agents en known 

consignors”, aldus Henk Boorsma.

niet te stuiten ontwikkelingen
De op lucht- en zeevracht gerichte 

software is ook in gebruik bij bedrij-

ven die alleen de douanemodules van 

Scope gebruiken. De eerste prioriteit 

van het riege team was om de dou-

anemodules geschikt te maken voor 

de nederlandse markt. Vorige zomer 

is daar de laatste hand aan gelegd en 

is het systeem volledig geschikt voor 

de nederlandse Douane. Daarnaast is 

hard gewerkt aan de modules Invoer, 

Uitvoer, nCTS, PD, VWa en CSUM/

DgVS. Deze zijn allemaal in de eerste 

18 maanden van het bestaan van 

riege tot stand gekomen. 

Martin Bos: “De overgang van Sagitta 

invoer naar agS2 invoer dit najaar, 

hebben we in overleg met onze klan-

ten en de Douane ingepland. In Scope 

vervangt de agS2 module de Sagitta 

invoer module. Klanten hoeven deze 

nieuwe module niet aan te schaffen.”

aangezien riege de ontwikkelingen 

bij de agenten op de voet volgt, werd 

duidelijk dat er ook behoefte is aan 

een passende warehouse oplossing. 

De experts van riege zijn daarom aan 

de slag gegaan met de ontwikkeling 

van een WMS-pakket (warehouse 

management systeem) volgens 

dezelfde filosofie als Scope: Keep it 

super simple! naar verwachting komt 

dit pakket in het najaar op de markt. 

personal touch
Voor de mannen van riege zijn 

klanten meer dan alleen relaties. Ze 

beschouwen hen als partners omdat 

ze altijd de dialoog opzoeken. riege 

biedt haar klanten ondersteuning 

op verschillende manieren. Zo zijn 

de up-to-date handleidingen op de 

website altijd te raadplegen. Ook 

geeft riege trainingen aan klanten 

die daar behoefte aan hebben. naast 

de nederlandse telefonische helpdesk 

is er zelfs een ‘hotline’ service. 

Expediteurs die interesse hebben in het 

softwarepakket Scope krijgen vrijblij-

vend een persoonlijke presentatie over 

de uitgebreide mogelijkheden en de 

meerwaarde van het pakket. 

Ondanks het feit dat riege in nederland 

twee jaar geleden in een lastig, econo-

misch klimaat is gestart, heeft zij inmid-

dels bijna 20 klanten aan zich weten 

te binden. De persoonlijke benadering 

heeft daar zeker bij geholpen. nardo 

Bezemer: “We zijn blij om klanten terug 

te zien die we vroeger ook bedienden. 

Sommige klanten kennen we inmiddels 

al meer dan 20 jaar.”

Interviews met klanten zijn te vinden 

op de website van riege 

(www.riege.com/nl). 

Daar staat ook meer gedetailleerde 

informatie over de producten en 

diensten die riege aanbiedt. 

‘Innovatieve 
totaaloplossing 

op software-
gebied’

riege software international BV

halfeiken 4B

3956 Vt  Leersum 

t   0343 452353

e  info.nl@riege.com

www.riege.com/nl
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Sandra Zuiderduin

Fotografie
De Beeldredacteur

Ze heeft de ambitie om dé 

belastingadviseur en accoun-

tant voor Schiphol te worden. 

gevestigd aan de rand van Schiphol-

rijk en met  kennis en kunde van de 

cargomarkt in huis heeft PKF Wallast 

vestiging amsterdam dan ook heel 

veel te bieden. “Juridische ondersteu-

ning, samenstellen en controle van 

de jaarrekening, waardebepaling en 

waardecreatie, salarisadministratie 

en bedrijfseconomische analyses….”, 

schetsen collega’s Eric gort en anko 

van Ek het dienstenpakket. “We 

leveren het hele dienstenpakket. Een 

fullservice concept voor het MKB+ 

en internationale bedrijven. Maar 

ook familiebedrijven en MKB’ers met 

groeipotentie zijn bij ons aan het 

juiste adres.”

Maar ook het ondersteunen bij de 

structuur van het bedrijf, de financie-

ring en het formaliseren van de ver-

houdingen bij internationale bedrijven 

is aan PKF Wallast goed besteed. 

Temeer omdat ze met vestigingen in 

rotterdam, Woerden en Delft én door 

de internationale aansluiting bij PKF 

niet alleen staat. Daarnaast is ze één 

van de twaalf accountantsorganisaties 

die beursgenoteerde ondernemingen 

mogen controleren. Toch is deze 

opsomming zeker niet compleet als 

je de ondernemende initiatieven in 

de buurt bekijkt. Zo organiseert en 

De waardetoevoeging 
van PKF Wallast 
Belastingaangiftes, boekhouding, jaarrekeningcontrole alsook belasting- en bedrijfsjuridisch advies. net als bij andere 
accountants & belastingadviseurs kunnen cargobedrijven natuurlijk ook voor deze werkzaamheden bij PKF Wallast 
terecht. Maar dan met één groot wezenlijk verschil. “Doordat niet de accountant, maar juist de adviseur eerste aan-
spreekpunt is voor de klant zijn wij in staat samen vooruit te kijken én met de markt en klanten mee te veranderen. 
niet afwachten op de achterbank, maar proactief meedenken op de bijrijdersstoel. Zo kunnen we cargobedrijven helpen. 
financieel en juridisch weerbaarder te worden.”
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initieert PKF Wallast al twee jaar op rij 

het netwerkevenement Welkom op 

Schiphol. nieuwe bedrijven worden 

met elkaar verbonden en andere 

ondernemers op Schiphol kunnen 

elkaar beter leren kennen en de 

krachten bundelen. Het typeert de 

mentaliteit van deze ondernemende 

club belastingadviseurs en accoun-

tants. niet afwachten totdat er iets 

gebeurt, maar proactief meedenken 

is hier het motto. 

net dat stapje harder
“Het aanbod mag dan hetzelfde zijn”, 

refereert gort aan het dienstenpakket, 

“de manier waarop we dat brengen, 

is wezenlijk anders. Bij ons is het 

allereerste contact niet de accountant, 

maar juist de adviseur. Wij onder-

houden intensieve relaties met onze 

cliënten en kunnen zo vooraf advise-

ren en mede richting geven aan de 

onderneming in plaats van achteraf 

alleen een vraag te beantwoorden. 

Dat betekent wel dat er veel van 

onze  medewerkers gevraagd wordt. 

Onze mensen moeten inderdaad net 

dat stapje harder lopen. als eerste 

aanspreekpunt voor onze klanten 

moeten we bijblijven op allerlei 

vakgebieden, veel luisteren en alert 

zijn op ontwikkelingen in de markt. 

Dat dit flink veel extra werk vereist 

naast de reguliere werktijden, vinden 

de twee echter totaal geen bezwaar. 

“Omdat we er zoveel voor terugkrij-

gen”, legt van Ek uit. “Zo geeft het 

me een kick als ik iets zie gebeuren 

bij een klant wat anders niet gebeurd 

zou zijn.”

Het is duidelijk dat deze twee belas-

tingadviseurs en registeraccountants 

zich als een vis in dit proactieve mee-

denkende water voelen. “In plaats 

van de te denken ‘hoe kan ik dit zo 

goed mogelijk uitvoeren’ zijn wij in 

staat om te denken ‘hoe kan ik zoveel 

mogelijk voor jou verdienen?’ Boven-

dien kunnen we veel sneller antici-

peren op gebeurtenissen. Verandert 

de markt? Veranderen onze klanten? 

Dan veranderen wij mee. Zo keken 

we vroeger heel erg naar winst en 

groeimogelijkheden. Tegenwoordig 

adviseren we ook meer over cash-

flow, flexibilisering, risicobeheersing 

en waardeontwikkeling”, aldus Van 

Ek. ”Door goed te luisteren, weten we 

wat de klant wil en waar hij naartoe 

wil. alleen op die manier kunnen we 

echt waarde toevoegen.” 

Vanuit zijn ervaring met en kennis van 

de cargomarkt, vult gort aan: “Wat 

we momenteel merken, is dat veel 

cargobedrijven te maken hebben met 

een lager en fluctuerend aanbod. Dat 

heeft allerlei reacties in de markt tot 

gevolg: prijsdumping, faillissementen, 

overnames…. kortom: er is een hele 

slag gaande en we verwachten dat 

er binnen een jaar een herschikking 

plaatsvindt. Om daar goed op in te 

kunnen spelen, raden we veel klanten 

aan om hun arbeid te flexibiliseren. 

Dat biedt kansen, maar ook risico’s 

zoals inlenersaansprakelijkheid bij het 

inhuren van uitzendbureaukrachten. 

Over al die zaken adviseren wij onze 

cliënten, zodat onze cliënten het ver-

schil in de markt kunnen maken..” 

waardeontwikkeling
“Maar ook het vermogen om in de 

toekomst te kijken, is iets waarmee 

wij volop bezig zijn“, gaat Van Ek 

verder. “als je jezelf traint om vooruit 

te kijken, dan kun je immers beter 

inschatten waar je nu staat en ben je 

veel bewuster van de gevolgen van 

je acties. Daarom raden we  onze 

klanten aan om vooral die middel-

lange termijn te durven aanhouden. 

Zo helpen wij ze om doelen vast te 

stellen die zich richten op waarde-

ontwikkeling. Want als je meer focus 

hebt op waardeontwikkeling, dan 

neemt vanzelf het rendement toe.  

Dat is de toegevoegde waarde die 

wij onze klanten kunnen leveren: 

met ons totaalpakket helpen wij 

cargobedrijven financieel en juridisch 

weerbaarder te maken.”

al kan dat betekenen dat er soms 

een – in eerste instantie – niet 

gewenst advies op tafel komt. “Soms 

adviseren wij organisaties inderdaad 

om bepaalde plannen niet door te 

zetten. Even pas op de plaats maken 

om intern een aantal zaken goed te 

regelen. andere collega’s zouden mis-

schien zeggen: je bent gek dat je dat 

doet, maar wat heeft de ondernemer 

daar nu aan? Wij willen de onderne-

mer ook op langere termijn helpen. 

Zodat die er ook echt beter van 

wordt. Wij verdienen alleen geld voor 

de klanten als we die dingen voor 

hen doen, die we waard zijn.”

 

‘Wij verdienen alleen geld voor 
de klant als we die dingen doen, 

die we waard zijn’

pkf wallast amsterdam

Beechavenue 78-80

schiphol-rijk

t  020 6531812

e amsterdam@pkfwallast.nl

i www.pkfwallast.nl

Eric Gort (links) en Anko van Ek

CargoHub
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een ongeluk zit helaas nog steeds al te vaak in een 

klein hoekje. Ook in de vrachtafhandeling komt het 

regelmatig voor dat medewerkers van een bedrijf 

letselschade oplopen.  De nederlandse wetgeving maakt 

het mogelijk voor werkgevers om hun kosten te verhalen 

op de veroorzaker van een ongeval, waarbij een werknemer 

letselschade oploopt. Vanuit mijn ervaring als letselschade-

expert merk ik, dat bedrijven niet altijd beseffen dat een 

deel van deze kosten verhaalbaar zijn.

Verhalen van schade vergt benodigde expertise 
Werkgevers die op de hoogte zijn van de regresmogelijk-

heid en zelf actie ondernemen, ondervinden  dat het vaak 

lastig is om de verzekeringsmaatschappij van de veroorza-

ker met succes aansprakelijk te stellen. Hun goedbedoelde 

regresactiviteiten worden dan ook vaak door een gebrek 

aan expertise door de verzekeringsmaatschappij van de 

veroorzaker in de kiem gesmoord.  Men verzeilt dan in dis-

cussies over causaliteit tussen ongeval en de desbetreffende 

arbeidsongeschiktheid, over schuldvraag en over de hoogte 

van de gevorderde schade. Werkgevers hebben dan al snel 

de neiging om hun regresactiviteiten te staken, simpelweg 

omdat men niet opgewassen is tegen de argumenten van 

de letselschadebehandelaar bij de verzekeraar. 

welke kosten zijn voor de werkgever verhaalbaar is? 
Werkgevers die geconfronteerd worden met een arbeids-

ongeschikte werknemer kunnen onder andere de volgende 

kosten verhalen ;

- het netto doorbetaalde loon tijdens het ziekteverzuim;

-  de kosten van de belangenbehartiger die voor de werk-

gever de vordering verhaalt;

-  indien het ongeval plaatsvond na 13 juli 2008, de kosten van 

de, conform de Wet Poortwachter vereiste, maatregelen:

 -  de kosten van de arbo-arts;

 -  de kosten van de behandelaar bij de werkgever, die 

het ziektedossier conform de Wet Poortwachter coördi-

neert, 

 -  de kosten verbonden aan reïntegratie zoals de kosten 

van het aanpassen van de werkplek en het inscha-

kelen zowel interne als externe begeleiders voor de 

re-integrerende werknemer. 

   Ook zijn de reiskosten van woon/werkverkeer verhaal-

baar (slachtoffer kan niet zelfstandig reizen).

Desalniettemin blijft de werkgever met kosten zitten, 

bijvoorbeeld voor de vervanging van de arbeidsongeschikte 

werknemer en mogelijke bedrijfsschade die indirect voort-

vloeit uit het desbetreffende ongeval.

Vervaltermijn 5 jaar, regresrecht soms een meevallertje 
Zoals in het begin van dit artikel is aangegeven, laten bedrij-

ven door onbekendheid met de regresmogelijkheden dan 

wel ontmoediging door de handelswijze van de aanspra-

kelijkheids-verzekeraar, veel geld liggen. Een zoektocht 

naar de verhaalsmogelijkheden over een periode van vijf 

achtergelegen jaren (verjaringstermijn) leverde bij een klant 

een bedrag op van meer dan Euro 100.000. Een meevaller-

tje waar men niet op had gerekend en welke goed van pas 

kwam in deze tijden van crisis. 

regres een dure oplossing ?
Het inschakelen van een deskundige door de werkgever is 

vaak de beste keuze. De kosten van deskundigen kunnen 

ook worden verhaald bij de aansprakelijkheidsverzekeraar. In 

de meeste gevallen is deze vorm van dienstverlening voor 

de werkgever dan ook gratis.

Werkgeversregres, 
benut u het recht op 
verhaal van uw schade? 

Tekst
Marco Muis, re
Letselschade-expert 
Relet

Fotografie
PR Relet
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het ontstaan van s-p-s BV

toen KLM in 2002 een tender uit-

schreef voor de verhuur en het 

onderhoud van bagagewagens 

zag Paul Schmitz een mogelijkheid 

die zijn bedrijf op het lijf geschreven 

was. Staay en Partners schreef zich in 

en won de tender, de oprichting van 

S-P-S BV was een feit. De vruchtbare 

basis voor deze ervaren Europese 

speler in de markt van ground Sup-

port Equipment was gelegd.

Ondanks de crisis werd een sterke 

groei gerealiseerd in de daarop-

volgende jaren. Het concept van 

Paul Schmitz – een combinatie van 

een gedegen inkoopbeleid via haar 

eigen groothandel, het continue 

door-ontwikkelen en verbeteren van 

producten op basis van ervaring, 

snelle leveringstermijnen als ook de 

mogelijkheid tot financiering van haar 

producten – werpt haar vruchten af. 

Vandaag de dag is S-P-S het enige 

bedrijf in Europa dat niet-gemotori-

seerd gSE produceert, onderhoudt en 

financiert. 

 

s-p-s engineering
In 2008 werd S-P-S Engineering 

opgericht. general Manager Michel 

van Hal heeft razendsnel een positie 

verworven in de markt van de tech-

nische facilitaire dienstverlening op 

Schiphol. Dit dankzij zijn uitgebreide 

operationele kennis en ervaring op 

het gebied van vracht-afhandelaren, 

transportbedrijven en expediteurs bij 

belangrijke spelers op Schiphol. Hij 

weet precies waar de cruciale punten 

in het operationeel proces zich bevin-

den en weet als geen ander dat deze 

niet verstoord mogen worden. 

S-P-S Engineering is gespeciali-

seerd in het preventief en correctief 

onderhoud (incl. het verhelpen van 

schades) aan truckdocks, schaarliften, 

workstations vrachtsystemen, over-

headdeuren en docklevellers; oftewel 

de technische facilitaire dienstverle-

ning op Schiphol. Het bedrijf onder-

scheidt zich door een 24/7 service 

aan te bieden, ook met betrekking 

tot PLC besturingstechniek. Sinds een 

half jaar heeft S-P-S Engineering ook 

de mogelijkheid om op afstand mee 

te kijken in de software van de PLC 

besturing, om zo sneller een pro-

bleem op te lossen of in het uiterste 

geval nieuwe software te laden. 

Macpower Mobiele weegtechniek
Vanaf 2010 is MacPower onderdeel 

van de S-P-S group. MacPower heeft 

uitgebreide expertise op het gebied 

van alles wat te maken heeft met 

weegtechniek en kalibratie van 

weegsystemen. Het bedrijf is gespeci-

aliseerd in het uitrusten en onderhou-

den van mobiele weegsystemen ten 

behoeve van interne transportmidde-

len en cargo systemen.  

Dankzij een eigen r&D afdeling kan 

MacPower klantgerichte en specifieke 

weegoplossingen ontwikkelen en pro-

duceren. Ook MacPower onderscheidt 

zich door een 24/7 service aan te 

bieden in de Benelux.

Vs reklame en design
In 2011 is VS reklame en Design 

opgericht. De filosofie is gelijk aan die 

van de andere S-P-S group bedrij-

ven: Luisteren naar de wensen van 

de klant en de beste oplossingen 

leveren. De Directie wordt gevoerd 

door Jody Schmitz, zij benadrukt: “Wij 

begeleiden het proces van begin tot 

eind; alle facetten worden voor de 

klant onder handen genomen.” 

Door gebruik te maken van de 

S-P-S Group: 
Your partner at the airport

De S-P-S group is ontstaan uit Staay en Partners. Van oorsprong is Staay en Partners een groothandel in ijzerwaren en 
machines. Zij is de leverancier van de onderdelen van het rollend materieel op Schiphol voor S-P-S. Maar het meest 
bekend zijn de gele vliegtuigblokken, handbagage weegschalen bij de incheck balies, en de airsnakes gekoppeld aan de 
compressoren die vliegtuigen verwarmen of koelen. Dit zijn stuk voor stuk nieuwe producten die speciaal ontwikkeld zijn 
voor de klanten van Staay en Partners. Onder stimulans van de gedrevenheid en overtuiging van algemeen Directeur 
en oprichter Paul Schmitz, groeide S-P-S group uit tot een van de meest veelzijdige en succesvolle bedrijven binnen het 
segment van ground Support Equipment in Europa. Hoe groeide S-P-S group uit tot deze stabiele, al maar groeiende en 
innoverende specialist op de internationale markt? 
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technische kennis van de S-P-S group 

wordt het mogelijk in de branche van 

transport en luchtvaart tailor-made 

producten te leveren. recent heeft 

VS reklame en Design bijvoorbeeld 

de door S-P-S geleverde bagagekar-

ren voorzien van logo’s. Ook levert zij 

waarschuwingsborden en -stickers, 

parkeerborden, magneetplaten met 

reclame en nog veel meer. Het bedrijf 

verzorgt ook de gevellogo’s en de 

vormgeving binnen de gebouwen. VS 

reklame en Design adviseert en komt 

met praktische visuele communicatie-

oplossingen op maat .

innovatie, groei, maatwerk en 
betrouwbaarheid
Ondanks de verscheidenheid aan 

activiteiten en de toename in 

geproduceerde volumes, blijft S-P-S 

group een overzichtelijk en compact 

bedrijf met een vlakke structuur. Het 

team dat bestaat uit ongeveer 45 

experts werkt samen om elke klant te 

bieden waar S-P-S group voor staat: 

de beste oplossing voor een optimaal 

klantspecifiek bedrijfsproces, tegen 

een zo scherp mogelijke prijs. S-P-S 

group is er trots op dat zij zo werkt 

en ziet haar kracht ook in het op deze 

manier werken met klanten. Door een 

toenemende internationale naams-

bekendheid en gedreven door goede 

klantrelaties breidt de actieradius van 

S-P-S group zich steeds verder uit, 

ook buiten de Europese grenzen. 

Vanzelfsprekend is de S-P-S group 

terug te vinden op de Inter airport 

beurs te München (8 – 11 oktober). 

Hal B6 stand 280.

s-p-s group 

uiverweg 2

1118 ds schiphol

t  020-3540 063

e  info@s-p-s.aero

www.s-p-s.eu

s-p-s group contactpersonen

algemeen: Michel van hal

staay & partners: erik denekamp

s-p-s: wouter de Vries

s-p-s engineering: Michel van hal

Macpower: patrick van der Lingen

Vs reklame & design: jody schmitz

‘Kwaliteit en 
snelle service, 
daar geloven 

wij in’ 

General Manager Michel van Hal 
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Het staat vast dat sinds half jaren 

90 van de vorige eeuw vele tien-

tallen meningen zijn geventileerd 

over het nut en functionaliteit van 

de havenuitbreiding Maasvlakte 2 

Deze liepen uiteen van ‘niet nodig, 

te laat beschikbaar en Maasvlakte 

2 creëert overcapaciteit’. De poli-

tieke en maatschappelijke tegen-

argumenten waren steekhoudend 

en omvangrijk. Het Havenbedrijf 

rotterdam moest met keiharde 

bewijzen komen dat Maasvlakte 2 

duurzaam zou worden aangelegd. 

Dat gebeurde in een ruim 6.600 

pagina’s tellende milieueffect rap-

portage, naast de boekenkastvul-

lende rapporten die ook moesten 

worden geproduceerd over econo-

mische haalbaarheid, de manier 

van aanbesteding van het project, 

de financieringsconstructie en de 

wijze waarop de havenuitbreiding 

moest worden aangelegd.

CargoHub
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dat zei Vereniging rotterdamse 

Cargadoors voorzitter albert 

Thissen net voor de opening 

van de netwerkbeurs voor en door 

cargadoors, rederijkantoren en expe-

diteurs ShipLink in rotterdam. Bij de 

opening ondersteunde havenwethou-

der Jeannette Baljeu de mening van 

Thissen dat Maasvlakte 2 optimaal 

moet worden ingericht en dat een 

met veertien kilometer verlengde 

weg tussen de nieuwe terminals 

met aansluitingen op binnenvaart en 

spoor daarbij hoort. gebruikers daar-

van hoeven daardoor bij aflevering 

van containers of ophalen daarvan 

niet via de openbare weg van de een 

naar de andere terminal te rijden of 

te varen. De zogenoemde interne 

baan bestaat al voor een groot deel 

bij de ECT Terminal op de bestaande 

Maasvlakte.

Een werkgroep onder voorzitterschap 

van het Havenbedrijf rotterdam 

met terminal operators, logistieke 

dienstverleners en binnenvaartverte-

genwoordigers, overlegt al over de 

wenselijkheid van een interne baan, 

een mogelijk verdeelcentrum voor 

containers tussen de ECT terminal en 

de huidige zowel als nieuwe aPM 

Terminal (dochteronderneming van 

a.P. Møller Maersk) en rotterdam 

World gate Terminal op Maasvlakte 

2. Dat verdeelcentrum is nuttig voor 

containers die door de binnenvaart en 

spoor worden aan- en afgevoerd.

ontwikkeling Maasvlakte 2 gaat 
door
De opmerkingen van Thissen en de 

reactie daarop van de rotterdamse 

havenwethouder Baljeu zijn de 

zoveelste bewijzen dat het denken 

over de ontwikkeling van de haven-

uitbreiding nog steeds niet voorbij 

is; ook al komt het operationele jaar 

2014 van de twee terminals op de 

Maasvlakte 2 wel heel dichtbij. This-

sen en Baljeu geven critici gelijk dat 

het denken over details voor verdere 

ontwikkeling van Maasvlakte 2 aan 

de late kant komen. “Het denken 

daarover is zeker niet te laat, als de 

werkgroep na de zomer maar beslis-

singen over aanvullende wensen 

voor de infrastructuur op Maasvlakte 

2 neemt”, zegt voorzitter Thissen 

van de belangenvereniging van 

cargadoors.

Het spreekt voor zich dat de Ver-

eniging rotterdamse Cargadoors 

en andere belanghebbenden bij de 

havenuitbreiding het – zelfs in crisis-

tijd – goed vinden dat deze eindelijk 

beschikbaar komt. Over duurzaam-

heid, nut en noodzaak van Maas-

vlakte 2 wordt al sinds begin jaren 90 

gesproken, onderzocht, gerapporteerd 

en gesteggeld. De VrC voorzitter gaat 

er namens zijn achterban vanuit dat 

de nieuwe capaciteit ruimte voor 

groei voor de komende decennia 

schept en dat terminal operators 

rotterdam World gate en aPMT hun 

business cases voor de nieuwe ter-

minals op Maasvlakte 2 goed hebben 

gedaan.

Banken twijfelden over krediet-
verlening
Banken twijfelden toch geruime 

tijd voor ze een kredietverlening-

overeenkomst voor minstens 600 

mln. euro tekenden. De aarzeling 

was ingegeven door de rechtszaak 

die het grootste Europese contai-

neroverslagbedrijf ECT aanspande 

tegen havenbeheerder Havenbedrijf 

rotterdam, die nog steeds loopt. ECT 

verwijt het Havenbedrijf rotterdam 

dat de gronduitgifte aan rotterdam 

World gate terminal onrechtmatig is 

en eist dat de grond opnieuw wordt 

uitgegeven. Volgens Het Financieele 

Dagblad claimt ECT, dochteronder-

neming van Hutchison Port Holdings 

in Hongkong, een schadevergoeding 

van 900 miljoen euro. De claim wordt 

onderbouwd met een onderzoeksrap-

Havenuitbreiding onder de loep:  

Invuloefeningen 
voor Maasvlakte 2 
blijven nodig

“Een deel van het voordeel van de prachtige Maasvlakte 2 wordt niet benut, als de interne baan tussen Maasvlakte I en 
Maasvlakte 2 niet tijdig wordt verlengd naar de nieuwe terminals die volgend jaar operationeel zullen zijn. Ik hoor dat 
de kosten van de verlenging van de vrij te gebruiken verbindingsweg tussen terminals ongeveer 50 miljoen euro zullen 
zijn, maar voor financiering kan een oplossing komen.”

Tekst
Janny Kok

Fotografie
Michel ter Wolbeek

CargoHub
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port van Policy research Corporation. 

Het Havenbedrijf rotterdam heeft een 

McKinsey capaciteitsonderzoek laten 

doen, bij wijze van contra-expertise. 

Maasvlakte 2 zou overcapaciteit 

geven, als de totale bezettingsgraad 

van alle terminals in het bestaande 

havencomplex niet meer dan 68 

procent zou zijn. Dat percentage 

wordt als slechtste van drie scenario’s 

genoemd in de twee onderzoeksrap-

porten, maar de conclusies daarin zijn 

verschillend. Uiteindelijk zal na jaren 

gerechtelijke procedures duidelijk 

worden wie van de strijdende partijen 

van de rechter gelijk krijgt. 

geen overcapaciteit door Maas-
vlakte 2 
Voor de Vereniging rotterdamse Car-

gadoors en anderen in de rotterdam-

se havengemeenschap staat het vast 

dat Maasvlakte 2 – evenals destijds 

de bestaande Maasvlakte – voor de 

toekomst is gebouwd en er binnen 

afzienbare tijd geen sprake zal zijn 

van overcapaciteit. Dat suggereren 

andere zeehavens tussen Le Havre en 

Hamburg wel, maar intussen breiden 

ze zelf hun eigen havenfaciliteiten 

uit. antwerpen geeft daarvan het 

duidelijkste voorbeeld door de haven 

geschikt te maken voor de ontvangst 

van de allergrootste containerschepen 

die nu en in de nabije toekomst de 

wereldzeeën bevaren.

Intussen heeft Europees Commissaris 

Sim Kallas een ander geluid laten 

horen. Hij gaat ervan uit dat er capaci-

teitsgebrek in noord-Europese havens 

zal ontstaan door verwachte groei van 

goederenstromen. Uitgaande van die 

veronderstelling stelde Kallas voor om 

meer lading naar zuidelijke Europese 

havens te laten gaan.

Daarover is de rotterdamse havenge-

meenschap weer verbaasd. Zegslie-

den wijzen op het feit dat ladingbe-

langhebbenden de keuze bepalen van 

havens waar ze hun goederen willen 

hebben afgeleverd. De keuze valt 

doorgaans op een van de noord-

west Europese havens, vanwege 

het gegeven dat tweederde van de 

Europese consumenten, bedrijven en 

industrieën in noordwest Europa te 

vinden zijn.

schijn van marktordening 
opgewekt
De Europees Commissaris wekt met 

zijn voorstel over ombuiging van 

goederenstromen naar Zuid-Europese 

havens op zijn minst de schijn de 

markt te willen ordenen. Dat is in 

tegenspraak met het Europees beleid 

dat op eerlijke concurrentie in een 

handelsvrije markt gericht is. 

In de rotterdamse haven begrijpen 

de spelers in die markt dan ook 

niet dat Brussel suggereert dat het 

Havenbedrijf rotterdam zou concur-

reren met private partijen en daarom 

vennootschapsbelasting moet gaan 

betalen. De Vereniging rotterdamse 

Cargadoors wijst dit Brusselse voorstel 

in ieder geval van de hand. “Heffing 

van vennootschapsbelasting zou niet 

alleen onterecht zijn, maar ook leiden 

tot een lager investeringsniveau en 

hogere kosten voor de gebruikers van 

de haven”, zegt cargadoorsvereniging 

voorzitter Thissen. Hij voegt daaraan 

toe dat de nederlandse regering 

dit in Brussel zal moeten uitleggen. 

“Transparantie is goed, dus zouden 

Europese havens in het algemeen 

moeten aangeven hoe ze gefinan-

cierd worden. Laat de Europese 

Commissie onderzoeken en duidelijk 

aangeven waar er onterechte concur-

rentie plaats heeft doordat havens 

geen vennootschapsbelasting hoeven 

te betalen, maar wel concurreren met 

private partijen. Het zou toch te gek 

zijn als juist Brussel er voor zorgt dat 

er een unlevel playing field komt voor 

rotterdam! ”

Maasvlakte 2 is grote toegang tot 
europees achterland
Voor minister Melanie Schulz van 

Haegen (milieu & infrastructuur) staat 

het vast dat rotterdam en overige 

nederlandse zeehavens hun partij op 

een gelijk speelveld moeten blijven 

spelen. Ze toonde zich een ware 

supporter van Maasvlakte 2 toen ze 

onlangs de toegang via het Yangtze-

kanaal tot de havenuitbreiding offici-

eel opende. Ze zei bij die gelegenheid 

ondermeer dit: Met Maasvlakte 2 zet 

nederland de deur wijd open voor 

de nieuwste generatie container-

schepen en bieden we ruimte aan de 

modernste terminals. De haven wordt 

20 procent groter en de containerca-

paciteit verdubbelt. Er komen direct 

en indirect duizenden banen bij.” 

Het staat vast dat de eerste fase 

van de havenuitbreiding conform de 

planning en ongeveer 150 miljoen 

euro voordeliger is uitgevallen dan 

geraamd. Dat opent perspectieven 

voor het wensenpakket – inclusief de 

verlenging van de interne weg tus-

sen de diverse terminals – waarover 

in deze maanden knopen moeten 

worden doorgehakt. 

Het Havenbedrijf rotterdam begint 

alvast met een deel van aanvullende 

voorzieningen door plaatsing van 

palen in het binnenmeer van Maas-

vlakte 2 voor boord-boord overslag. 

De havenbeheerder gaat samen met 

partners de infrastructuur aanleggen 

voor een industriepark voor (bioba-

sed) chemie naast het terrein van 

chemiebedrijf LyondellBasell. Daarna 

kunnen nieuwe bedrijven snel aan 

de slag. Volgens Smits is er door de 

komst van de nieuwe containertermi-

nals interesse gewekt voor vestiging 

van distributieactiviteiten op Maas-

vlakte 2, waarmee voor een deel 

de kritiek op overcapaciteit wordt 

gepareerd met staande praktijk.

Banken 
twijfelden toch 

geruime tijd voor 
ze een krediet-
verleningover-
eenkomst voor 

minstens 
600 mln. euro 

tekenden.
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Met een warehouse in het amsterdamse  

havengebied en op steenworpafstand van de  

luchthaven Schiphol had DSV Solutions geen  

betere huisvesting kunnen kiezen. Met een hypermodern 

distributiecentrum van 50.000 m2 en een uitstekende 

bereikbaarheid via weg, water en lucht bewijst het  

distributiecentrum in Westpoort dat het concept air- en 

seaport werkt. 

al jarenlang willen de haven van amsterdam, de luchthaven 

Schiphol en de OraM de krachten van lucht-, weg- en zee-

transport bundelen en daarmee de kracht van de regio op 

logistiek gebied onder de aandacht brengen. “Een prachtig 

concept dat zich in onze praktijk allang bewezen heeft en 

zich nog steeds elke dag bewijst”, reageert site manager 

remco Innemee van DSV Solutions. Met een vooruitziende 

blik was het immers al in 1997 dat de logistiek dienstver-

lener – toen nog Frans Maas geheten – zich in het nieuwe 

industriegebied aan de Cacaoweg vestigde. 

Twee jaar geleden kwam daar de bouw van een 50.000 m2 

groot distributiecentrum in het atlaspark in Westpoort bij. 

“De nabijheid van haven en luchthaven is van strategisch 

belang omdat we voor tal van gerenommeerde bedrijven 

in uiteenlopende sectoren de in-, opslag en pan-Europese 

distributie verzorgen. En met de doortrekking van de a5 is 

onze locatie alleen maar verbeterd. We zaten immers al 

in de haven, maar nu is ook de luchthaven nóg dichterbij 

gebracht.” 

Moderne faciliteit
Een rondleiding door het hypermoderne warehouse laat zien 

dat ook binnen zorgvuldig is nagedacht over het ontwerp. 

“De terminal bestaat deels uit een volledig geautomatiseerd 

palletmagazijn voor halffabricaten cacao met een uniek 

brandpreventieconcept. Met daarnaast nog eens 20.000 m2 

conventioneel magazijn voor andere klanten dat met 15.000 

m2 uit te breiden is.” Bovendien voldoet het moderne ware-

house aan een reeks strenge certificeringen, zoals ISO22000, 

TaPa-a en aEO. 

Klanten uit de High Tech en Fashion sector waarderen deze 

locatie omdat ze hun inbound zowel via lucht als zee kun-

nen verzorgen. Daarbij is bargen vanuit rotterdam geen 

uitzondering. “We zijn een echte spare parts locatie met 

onze 24/7 service”, aldus Innemee. “Ideaal voor die spelers 

voor wie de schade van een stilstaande productielijn of 

olieplatform niet te overzien is en de aanwezigheid van 

Schiphol van essentieel belang is. als Erkend Luchtvaart 

agent maken we bovendien onderdeel uit van een veilige 

luchtvrachtketen. Daarmee wordt vracht veilig en snel naar 

Schiphol vervoerd en aan boord van vliegtuigen geladen.”

Warehouse in Westpoort werkt  

DSV Solutions profiteert 
van unieke locatie

dsV is een internationale leverancier van 
transport- en logistiekoplossingen. we hebben 
vestigingen in meer dan 74 landen en beschikken 
over een internationaal netwerk van partners en 
agents. onze diensten zijn dus overal ter wereld 
beschikbaar. achter onze professionele totaaloplos-
singen staan zo’n 22.000 dsV-medewerkers, die in 
2012 met z’n allen een omzet van 6 miljard euro 
hebben gegenereerd.

Tekst
DSV Solutions

Fotografie
PR DSV Solutions
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Voorbereiden op de toekomst

“we hebben de crisis 

van 2008-2009 

gebruikt om na te 

denken over de toekomst”, vertelt 

Mattijs. “Hoe gaan we deze crisis 

overleven en vooral: hoe kunnen we 

onze commerciële organisatie voorbe-

reiden op de toekomst, ná de crisis?” 

Van huis uit had KLM Cargo een 

gebrek aan tools en was een groot 

deel van de processen achterhaald. 

Intussen was de organisatie flink 

gegroeid door de fusie met air France 

en Martinair Cargo. Ook de ontwik-

keling bij klanten stond niet stil: er 

kwam steeds meer nadruk op het 

verbeteren van de performance, de 

balance score card werd geïntrodu-

ceerd, de spotmarkt raakte verder in 

opmars en men constateerde een 

centralisatie in de besluitvorming bij 

grote klanten. 

programma ‘new commercial 
policy’
Door alle ontwikkelingen binnen en 

buiten de organisatie was de relatie 

met klanten in onbalans geraakt. “We 

gingen op zoek naar een nieuwe 

balans en daarom hebben we in 2010 

het programma ‘new Commercial 

Policy’ gelanceerd met als doel om 

aan alle knoppen te gaan draaien”. 

Het is een omvangrijk programma 

met 34 deelprojecten zoals ‘pricing’, 

‘contracten’ en ‘local conditions’. 

Onder het laatstgenoemde deelpro-

ject valt de low- en no-show fee. 

Het is een misverstand om te denken 

dat de reden van het in het leven 

roepen van de low- en no-show fee, 

een financiële is. Mattijs: “natuurlijk 

gaat het om substantiële bedragen 

maar afgezet tegen onze totale omzet 

valt de opbrengst in het niet. Het gaat 

ons vooral om het maximaliseren 

van onze capaciteit en het verder 

verhogen van de betrouwbaarheid. 

Wanneer wij denken dat een vlucht 

vol zit, moeten we aan andere 

klanten ‘nee’ verkopen. als later blijkt 

dat we te maken hebben met no-

show cargo, hadden we die klant dus 

Boekingsbetrouwbaarheid 
toegenomen sinds invoering 
no-show fee

Sinds september 2011 hanteert luchtvaartmaatschappij air France, KLM Cargo en Martinair Cargo een zogeheten ‘low- en 
no-show fee’. Het is een fee die in rekening wordt gebracht bij expediteurs die minder vracht dan geboekt aanleve-
ren of helemaal niet komen opdagen met geboekte vracht. Hoe en waarom de airline tot deze maatregel kwam, legt 
Mattijs ten Brink, Senior Vice President Sales & Distribution, uit.

anoniem:
“Vanuit airline oogpunt is het begrijpelijk dat deze maatregel is ingevoerd 

teneinde de vluchten te optimaliseren en de klanten zo adequaat mogelijk 

van dienst te zijn. De vraag is echter of de expediteur zich nog steeds bewust 

is van deze maatregel en de fee doorbelast aan de eigen klant. En is de 

doelstelling van KLM om 90% on time performance te verhogen naar 100% 

of worden de vluchten hoe dan ook nog steeds overbooked?”

CargoHub



29

wél kunnen bedienen. Ook heeft de 

invoering een milieuaspect: het laten 

vliegen van niet volledig gevulde 

kisten is, zoals iedereen wel inziet, 

niet goed voor het milieu.”

Verhoging boekingsbetrouwbaar-
heid
De airline heeft zelf veel gedaan om 

haar on-time performance te verbete-

ren. Onderzoek heeft uitgewezen dat 

de boekingscompliance van klanten 

ongeveer 60% bedraagt terwijl de 

on-time performance van air France, 

KLM Cargo en Martinair Cargo zo’n 

90% is. “Zo beschouwd kunnen wij 

dus nog relatief veel rechttrekken” 

zegt Mattijs. “Maar voor een verdere 

verbetering hebben wij echt de hulp 

van onze klanten nodig!” 

De criteria voor low- en no-show wor-

den voortdurend bijgesteld op basis 

van permanente evaluaties. Iedere 

afwijking wordt apart bekeken en 

besproken in het team. De agent die 

zijn vracht niet heeft afgeboekt krijgt 

van zijn accountmanager bericht wan-

neer en hoeveel no-show fee wordt 

berekend. De fee is een percentage 

van het vrachtbedrag en varieert dus 

per zending. Mattijs vindt het belang-

rijk om te vermelden dat men met 

name kijkt naar structurele no-shows, 

niet naar incidentele. “Bijna twee jaar 

na invoering van de fee weten we 

heel goed welke agenten structureel 

in gebreke blijven. Die nemen we 

onder de loep” zegt Mattijs. 

hoog op de agenda
De airline heeft geconstateerd dat 

het onderwerp inmiddels hoog op 

de agenda staat bij de klanten en 

dat men het belang van het tijdig 

afmelden van vracht steeds meer 

onderkent. Voorwaarde is natuurlijk 

dat de agent te allen tijde air France, 

KLM Cargo en Martinair Cargo kan 

bereiken om vracht af te boeken. 

“aan de bereikbaarheid hebben wij 

de afgelopen tijd hard gewerkt en 

customer surveys wijzen uit dat onze 

performance sterk verbeterd is op dat 

vlak” aldus Mattijs. “Tot besluit: wij 

kunnen vaststellen dat het instel-

len van de low- en no-show fee 

een proces op gang heeft gebracht 

waarvan zowel airline als expediteur 

uiteindelijk de vruchten plukken”. 

reactie van expediteurs
Het onderwerp is tot op heden niet 

centraal besproken in de Sector-

raad Expediteurs van aCn. CargoHub 

Magazine heeft dan ook een aantal 

agenten om een reactie gevraagd 

over dit onderwerp. 

naschrift redactie:

afgelopen zomer werd bekendge-

maakt dat Mattijs ten Brink na 17 jaar 

in de luchtvracht te hebben gewerkt, 

overstapt naar de passagekant. Hij is 

per 1 augustus benoemd tot directeur 

van low cost carrier Transavia, onder-

deel van de air France-KLM groep.

Mattijs ten Brink, Senior Vice President Sales & Distribution

inver gase, nBk air & ocean:
no-show is een slechte zaak voor de hele keten. Bij nBK zijn wij van mening 

dat het getuigt van een goede gedrag- en omgangsvorm in het zaken doen 

dat de airline tijdig gewaarschuwd wordt wanneer een zending geannuleerd 

wordt. 

Low-show fee is een naar onze mening moeilijker te grijpen issue. Wanneer 

een agent zonder vooraf informatie aan de airline een zending aanlevert met 

minder gewicht dan op de aWB, moet hij zich bewust zijn van de marges 

voor low-show. Op het moment dat de afwijking de marge overschrijdt, is het 

de taak van de expediteur om de airline vooraf te waarschuwen. Er is echter 

nog een tweede vorm van low-show. Helaas zijn er nog steeds verladers 

die aan de expediteur een schatting van het bruto gewicht van de zending 

geven. De expediteur maakt de aWB op aan de hand van de door de verla-

der verstrekte gegevens. Wanneer de airline bij aanname van de zending een 

lager gewicht constateert dan vermeld staat op de aWB, is hij gerechtigd om 

vast te houden aan het aWB gewicht. De airline kan ook de expediteur infor-

meren zodat deze laatste de aWB kan aanpassen met de correcte gegevens. 

Samenvattend: Het is belangrijk voor de gehele luchtvrachtketen om correcte 

en tijdige informatie te leveren; dit zou het meest nette en juiste zijn voor 

iedereen om te doen.”

anoniem:
“Dat een airline een no-show fee invoert is op zich wel te begrijpen. De 

vraag is alleen of er een onderscheid wordt gemaakt tussen expediteurs die 

structureel de zending niet afboeken en expediteurs bij wie dit zeer inciden-

teel het geval is (en wellicht ook nog veroorzaakt door externe factoren). 

Volgens mij is de omvang van de zending ook van belang bij het opleggen 

van een fee. Ik kan me namelijk voorstellen dat het niet tijdig afboeken van 

een grote zending meer impact heeft voor de airline dan wanneer er sprake 

is van no-show van een kleine zending.” 

CargoHub
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de studenten hebben een 

half jaar onderwijs genoten 

over het managen van het 

luchtvaart - en luchthaven bedrijf. 

Dit onderwijs is vormgegeven door 

middel van bedrijfsbezoeken, gastcol-

leges, games, het lesprogramma met 

“bijbehorende” literatuur, het onder-

zoek en een eindrapportage. 

de hoofdvraag van het onderzoek 
luidt:
Wat is de weerstand bij de expedi-

teurs tegenover het project eLink en 

hoe kan er een grotere acceptatie- en 

participatiegraad worden gereali-

seerd?

aCn, KLM en de Schipholgroep heb-

ben hierin een belangrijke bijdrage 

geleverd. Ook de Douane, de Mare-

chaussee, Cargonaut, DB Schenker, 

SmartLOXS, aviapartner, Panalpina, 

Blue Crown en vele (andere) expedi-

teurs hebben de studenten belang-

rijke informatie geleverd voor deze 

onderzoeksopdracht. De studenten 

hebben bij ongeveer 20 expediteurs 

interviews afgenomen.

In dit artikel vindt u de belangrijkste 

conclusies.

wat is eLink?
eLink is een controlesysteem dat 

nagaat of de luchtvrachtafhande-

laar op Schiphol zendingen zonder 

verdere formaliteiten aan kan nemen. 

Daarvoor moet onder andere de 

vrachtbrief digitaal verstuurd zijn, 

evenals de douaneaangifte per ECS 

digitaal. Door eLink te gebruiken, kun-

nen de expediteur en de afhandelaar 

zien of de Douane de vracht nog wil 

controleren. Door de koppeling van 

zendingsgegevens aan de vrachtpas 

worden expediteurs en afhandelaren 

in staat gesteld de interne processen 

verder te automatiseren. Zo wordt het 

mogelijk gemaakt om de zgn. balie-

Inholland studenten 
doen onderzoek naar 
gebruik van eLink
De studenten van de opleiding Logistiek en Economie van Hogeschool Inholland Haarlem hebben op Schiphol onderzoek 
uitgevoerd naar eLink. Dit systeem is gericht op een vergroting van de efficiency binnen de luchtvrachtsector door een 
verdere digitalisering. Het project is uitgevoerd in samenwerking met de branchevereniging air Cargo netherlands (aCn) 
en onder begeleiding van het  lectoraat airport en aviation van de Hogeschool Inholland. 

De ‘student-onderzoekers’ van Hogeschool Inholland tijdens rondleiding op Schiphol.
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werkzaamheden volledig digitaal te 

laten plaatsvinden waardoor versnel-

ling van dit proces gerealiseerd wordt.

Samen met andere eFreight systemen 

kan de gehele luchtvracht papierloos 

worden. De air Waybill is al papier-

loos waar mogelijk. De transporteur 

gebruikt het eLink systeem en zijn 

aCn pas om de vracht over te dragen 

zonder dat daarbij nog documenten 

nodig zijn. alleen zendingen naar lan-

den die nog niet papierloos werken 

zullen nog worden voorzien van de 

benodigde vrachtdocumenten. 

Weerstand en acceptatie van eLink bij 

cargobedrijven

Uit verschillende interviews met de 

expediteurs is gebleken dat men over 

het algemeen positief staat tegen 

over het eLink project. Toch zijn er 

de nodige redenen waarom menig 

expediteur nog niet met eLink werkt. 

De verschillende redenen voor de 

weerstand op een rijtje:

•  Kleinere expediteurs zijn vaak druk 

met hun dagelijkse werkzaamhe-

den en er is nauwelijks ruimte om 

naar de informatiebijeenkomsten 

te gaan. aangezien veel van de 

informatie tijdens deze bijeenkom-

sten wordt gegeven blijven de klei-

nere bedrijven in het ongewisse. 

  Hierdoor springen zij later op de 

eLink trein hetgeen tot onwen-

nigheid en verrassing leidt, dus 

weerstand.

•  De kosten en de specifieke werking 

van het systeem zijn dan voor deze 

bedrijven onduidelijk. Er zal een 

andere manier moeten worden 

bedacht om toch de volledige 

informatie snel en overzichtelijk 

over te dragen. 

•  Menig expediteur houdt ook liever 

vast aan het huidige ‘papieren’ pro-

ces. Zo hebben ook de expediteurs 

die eLink wel geïmplementeerd 

hebben, nog veel moeten doen 

aan de werking van eLink ondanks 

dat zij toch naar de bijeenkom-

sten waren geweest. Kortom, de 

voordelen zijn in zijn geheel nog 

overzichtelijker te maken naar 

andere bedrijven. 

•  Meerdere kleinere expediteurs 

wachten af met de implementatie 

van eLink omdat hun transporteur 

eLink nog niet gebruikt.  eLink 

is volgens sommige expediteurs 

beter geschikt voor bedrijven met 

standaard zendingen. Heeft men 

deze niet dan is eLink minder 

geschikt, denken zij.

De belangrijke andere, minder vaak 

genoemde, weerstanden tegen 

acceptatie van eLink zijn eveneens:

soort weerstand 

Inzicht in rentabiliteit en investe-
ringen

De beperkte hoeveelheid deelne-
mers

Problemen met eCargo receipt

Kennis en overzicht van eLink

De samenwerking met Cargonaut/
aCn 

Wat is er nodig voor implementa-
tie/gebruik

Concurrentiepositie 

Veel verschillende projecten

de voordelen en verbeteracties
Het is duidelijk geworden dat er een 

aantal fundamentele zaken te weinig 

aandacht hebben gehad bij de uitrol 

van eLink. Dit is voornamelijk te 

wijten aan de procesbegeleiding en 

informatievoorziening. 

Volgens vele expediteurs is het groot-

ste voordeel het totale overzicht en 

dat er uiteindelijk meer en een betere 

controle op processen wordt bewerk-

stelligd. De 20-25% vermindering 

in doorlooptijd en de besparing op 

papier die was aangeprezen door aCn 

blijkt voor de industrie geen doorslag-

gevende factor voor implementatie. 

De besparing van doorlooptijd geldt 

dus vrijwel alleen voor de transpor-

teur die minder lang in de rij hoeft te 

staan en sneller kan doorrijden. De 

expediteurs zien hierbij nog niet het 

eigen belang hiervan. aan de hand 

van bedrijfsbezoeken bij expediteurs 

is het wenselijk om ook de andere 

voordelen duidelijk te presenteren. 

Bij een hernieuwde promotie van 

eLink zal men gedifferentieerd te werk 

moeten gaan. Men zal de voordelen 

specifiek per deelnemer in de keten 

moeten uitleggen en actief moeten 

ondersteunen met raad en daad. 

De nadruk van deze promotie zou 

moeten liggen in de verbetering van 

kwaliteit en efficiency met behulp 

van eLink. Het systeem zorgt voor 

meer overzichtelijkheid in het proces. 

Hierdoor hoeft er minder tijd te 

worden besteed aan nacontrole en 

audits waardoor de tijd efficiënter kan 

worden besteed. De kwaliteit wordt 

verhoogd doordat iedere stap door het 

proces wordt gecontroleerd, dit garan-

deert een zekere mate van kwaliteit 

naar de klanten toe. Het assisteert ook 

in e-security en het behalen en behou-

den van de aEO certificatie.

Ook kan er meer focus op het 

promoten van andere voordelen. Dit 

zijn dus een beter overzicht, minder 

papierwerk, hogere kwaliteit en dat 

er efficiënter kan worden gewerkt. 

eLink kan daarbij niet als een op 

zichzelf staand product worden 

beschouwd. Het werkt pas optimaal 

samen met gerelateerde tools zoals 

DgVS, ECS en e-freight. Pas wanneer 

van al deze zaken gebruik wordt 

gemaakt worden de voordelen van 

eLink echt aantoonbaar. Daarom is 

het belangrijk om hier als concept 

naar te kijken en niet ieder onderdeel 

apart te benaderen.

Ten slotte zal er ook transparanter 

moeten worden gecommuniceerd. 

Kosten dienen openbaar te zijn voor 

potentiële gebruikers en ook de 

benodigdheden om het systeem te 

implementeren dient vanuit Cargo-

naut duidelijker te worden gecom-

municeerd. Dit zal bijdragen aan de 

verheldering en veel vraagtekens 

wegnemen die momenteel heersen 

bij veel expediteurs. Ook geeft de 

transparantie van dergelijke gegevens 

meer vertrouwen aan bedrijven om 

de stap te nemen en wordt de drem-

pel verlaagd.

De verschillende rapporten van de 

studenten zijn opvraagbaar bij aCn of 

bij het lectoraat van de hogeschool 

Inholland. Een aanvraag naar giovan-

ni.douven@inholland.nl is voldoende 

en de rapporten kunnen digitaal ter 

beschikking worden gesteld.

www.elink.nl
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Vol enthousiasme praat Martin 

Verkerk op het complex van het 

Alphense Tean over zijn toekomst-

plannen. Heel open vertelt hij over 

Roland Carros, de moeilijke tijd 

daarna, de vele blessures en het 

beruchte zwarte gat na het beëin-

digen van zijn proftenniscarrière in 

2008. “Het is te gek voor woorden, 

maar ik kon niet meer genieten van 

het succes dat ik had gehad. En dat 

terwijl er niet veel Nederlanders zijn 

die in een finale grand slam hebben 

gehaald. Dat zijn Tom Okker (US 

Open), Richard Krajicek (Wimbledon) 

en ik op Roland Garros. Ook wist 

ik niet wat ik na mijn tenniscar-

rière moest gaan doen. Met mijn 

broer voerde ik veel gesprekken en 

toen mij duidelijk dat ik iets met 

tennis moest gaan. Door contact 

met mijn compagnon Jaap Plugge 

in Noordwijkerhout ontstond vrijwel 

spontaan het idee voor de Martin 

Verkerk Tennis Academy.”

Aan deze Tennis Academy ligt een 

duidelijke filosofie ten grondslag. 

Verkerk wil het Nederlandse tennis 

naar een hoger plan tillen. Talenten 

moeten volgens Verkerk al op 

jeugdige leeftijd intensief begeleid 

worden. Op het mentale vlak, maar 

vooral fysiek moeten ze sterker 

worden. Dat vergt veel training en 

een juiste voeding. Al die aspecten 

zijn belangrijk. Verkerk wijst naar de 

absolute wereldtop van dit moment. 

“Murray is duidelijk een ‘beest’ 

geworden door de begeleiding van 

Ivan Lendl. Ook Djokovic is veel 

sterker geworden door de aanpak 

van Marian Vajda. Het Nederlandse 

tennis is door een verkeerde aan-

pak, ondanks gedreven tennissers 

als Haasse, een beetje in het slop 

gekomen.”

Verkerk: “Ik geloof heel erg in een 

individuele aanpak. Iemand als Kim-

berley van Rijn (15) is een talent. 

Zij hoort al bij de nationale en 

internationale jeugdtop. Kimberley 

kan een absolute topper worden. Zo 

lopen er nog wel een paar talenten 

in Nederland rond. Ik weet zeker als 

die persoonlijke aandacht krijgen, 

Nederland over een paar jaar een 

paar toptennissers rijker is. Ten 

minste, als er bij die talenten de wil 

aanwezig is om te winnen en zij niet 

te kampen krijgen met blessures.”

Op de Martin Verkerk Tennis Aca-

demy zijn overigens niet alleen 

talenten welkom. “Iedereen die 

beter wil gaan tennissen is welkom. 

Met soms een paar aanwijzingen 

gaan mensen al beter tennissen. Dat 

maakt het spelen interessanter en 

leuker.”

Er is Martin Verkerk veel aan 

gelegen om de beste en grootste 

Tennis Academy van Nederland te 

worden. Dat hij dan minder op de 

baan zal zijn en meer manager en 

ondernemer zal worden, neemt 

hij voor lief. ‘Misschien heb ik daar 

ook wel talent voor. Ik heb in ieder 

geval gemerkt dat het sociale aspect 

belangrijk is. Als ondernemer moet 

je met mensen kunnen praten. Net 

zoals bij een coach en zijn pupil 

moet er sprake zijn van een klik.”

Martin Verkerk 
start Tennis Academy
Als het aan Martin Verkerk ligt wordt het met zijn Academy een l’ histoire 
se repète. Baarde hij in 2003 opzien door ‘vanuit het niets’ door te dringen 
tot de finale van Roland Garros, met zijn onlangs ‘uit het niets’ gestarte 
onderneming ‘Martin Verkerk Tennis Academy’ wil hij ook de top halen. 

in een branche waar hard gewerkt 

wordt, vaak op zeer onregelma-

tige tijden, lange dagen worden 

gemaakt, moet er ook tijd vrijge-

maakt worden voor ontspanning. 

wij van cargohub Magazine zijn 

dan ook bijzonder verheugd dat 

toptennisser Martin Verkerk zijn 

medewerking hieraan wil verlenen 

door het geven van een clinic aan 

een ondernemer uit de cargo sector.

de eerste die hiermee de spits af 

bijt is Marc kort van cargo holland. 

een verslag in woord en beeld hier-

van kunt u lezen op pag. 34/35.   

CargoHub

Martin Verkerk tennisacademy

Zwartepad 14a

2201 aB  noordwijk

t  +31 626120313

www.tennisacademyapex.nl
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GAME SET AND MATCH

“ CargoHolland: specialist  
in logistiek ontzorgen”

Een ondernemer pur sang. Dat is Marc Kort van 
CargoHolland, want wie zegt nu in deze tijd een 
topfunctie bij UTi op Schiphol gedag om een eigen, 
veel kleinere onderneming in dezelfde branche op 
te zetten. Marc Kort (43) koos er voor. Hij startte in 
2012 CargoHolland.

Marc Kort van CargoHolland

Die stap lijkt succesvol, want nieuwkomer CargoHolland verwacht 

dit jaar een verdubbeling van de omzet. Het geheim van het suc-

ces? Met enige realiteitszin zegt Kort: “Elk bedrijf zegt dat de klant 

centraal staat. alleen is er een verschil tussen iets zeggen en iets 

doen. Het gaat erom de klant te ontzorgen. Om het simpel te zeg-

gen; de klant wil zijn product snel en goed van a naar B hebben. 

als hij bij CargoHolland komt, verwacht hij dat dit geregeld wordt. 

Dan is hij de zorg kwijt. Terecht, want wij regelen de vracht.” Cargo-

Holland is specialist in luchtvracht, maar weet ook oplossingen voor 

zeevracht of wegtransport.

Marc Kort (l) schouder aan schouder 
met toptennisser Martin Verkerk

CargoHub
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Logistiek
na zijn atheneum in Heemstede koos 

Marc Kort, ‘omdat ik niet wist wat 

ik wilde’, voor een Hbo-opleiding 

Logistiek met specialisatie luchtvracht. 

Hij ging aan de slag bij Malaysia 

airlines Cargo. “Ik begon met het 

gewone platformwerk, de basis van 

het vrachtvervoer. Daar deed ik veel 

kennis op. Ik weet hoe het er in de 

loods aan toegaat, ken alle type 

vliegtuigen en alle bestemmingen. 

Ja, dat is belangrijk, want als je een 

pakket met een grote afmeting naar 

een bepaalde plaats in azië moet ver-

voeren, moet je wel weten met welk 

type toestel er wordt gevlogen, want 

de laadruimte is heel verschillend.” 

Bij Malaysia airlines Cargo klom hij 

op tot een managementfunctie. na 

zes jaar wilde hij zijn blik verruimen. 

Lachend vertelt hij dat hij toen op het 

Ministerie van Economische Zaken 

terecht kwam. “Dat had ik na tien 

dagen gezien. Ik kwam uit de lucht-

vrachtwereld. Daar heeft men altijd 

haast en is er stress om de deadline 

te halen. Dan zit je plotseling op een 

ministerie met vaste werktijden waar 

je één telefoontje in de week krijgt. 

Toen ik na tien dagen vertelde dat 

ik met onmiddellijke ingang vertrok, 

wist mijn leidinggevende niet hoe hij 

dit procedureel af moest handelen. 

Lachen, ja maar ook typerend.”

40 jaar
Kort deed een traineeship bij aBn/

amro. Daar leerde hij veel over finan-

ciën en (bedrijfs)kredieten. Vanwege 

de dynamiek en het internationale 

karakter, ging hij toch weer terug 

naar de cargowereld. Het werd het 

Verenigd Cargodoors Kantoor (VCK) op 

Schiphol. Binnen een paar jaar werd 

hij gevraagd om general Manager te 

worden. Met ingehouden trots zegt 

Kort: ”In de tien jaar dat ik daar werk-

te werden de omzet en de winstge-

vendheid aanzienlijk vergroot.”

Toen werd Marc 40 jaar. Een leeftijd 

om na te denken. “Ik was bij VCK 

al een ondernemer binnen de club, 

maar ik wilde de rest van mijn leven 

niet met hetzelfde doorgaan. Toen 

global speler UTi Worldwide mij vroeg 

om airfreight Director van België en 

nederland te worden, zag ik dit als 

een kans. al vrij snel groeide ik door 

tot Managing Director en het klinkt 

misschien gek, maar ik was daar toch 

niet happy, dus stopte ik na twee 

jaar. In 2012 hakte ik de knoop door, 

maakte een businessplan en richtte 

op april foolsday, 1 april, CargoHol-

land op. Ook al is het hard werken, ik 

voel mij senang. Dat ik sinds die tijd 

niet met vakantie ben geweest, hoort 

bij een beginnend ondernemer.“

kansen
aandacht voor de klant is essentieel. 

De te vervoeren producten zijn divers. 

Zo vloog CargoHolland oesters naar 

Hong Kong, medicijnen naar afrika 

en azië en grote scheepsonderdelen 

worden naar diverse delen van de 

wereld gestuurd. Kort: “Ik koester 

het uitgangspunt dat de zorg voor 

de vracht van elke klant belangrijk 

is. Daarbij zijn goede service en een 

goed tarief essentieel. Ik word niet 

beoordeeld op die 98% dat goed 

gaat, maar hoe ik omga met die 2% 

van de vrachten die om welke reden 

dan ook extra aandacht vragen.” 

Dat de crisis problemen met zich 

meebrengt, erkent Marc Kort. “Maar 

we praten elkaar het crisisgevoel aan, 

want de crisis biedt ook veel kansen. 

Bedrijven zijn op zoek naar betere, 

goedkopere alternatieven en daar kun 

je als bedrijf op inspelen.”

 

Marc heeft sinds de start van Cargo-

Holland minder tijd voor hobby’s. Het 

lezen van een boek gebeurt alleen 

tijdens een weekend weg, theater-

bezoek schiet er vaak bij in, maar het 

openluchttheater Caprera in Bloemen-

daal slaat hij nooit over. Soms bezoekt 

hij concerten, zoals onlangs in Brussel 

een optreden van robbie Williams.

Marc komt uit een sportief gezin en 

zelf voetbalde hij in Heemstede bij 

rCH, een eersteklasser. aanvankelijk 

speelde hij laatste man, maar ein-

digde in de spits. “normaliter is dat 

net andersom”, lacht Marc, die alle 

balsporten wel aardig vindt. Het liefst 

speelt hij echter een partijtje golf. 

Kort is van mening is dat een team-

sport te verkiezen is boven indivi-

duele sporten. “Het maakt mensen 

socialer en daar heeft iedereen later 

profijt van.“

“Het gaat om de 
zorg die je aan de 

klant besteedt”

golfen
“Je kunt beter blijven golfen.” Dat zei Martin Verkerk tegen Marc  Kort na 

afloop van zijn eerste tennisles sinds jaren. Het typeert Marc Kort dat hij deze 

opmerking na de ‘kennismakingsles’ op de Martin Verkerk Tennis academy 

lachend accepteert. Hij was het met Verkerk eens. “Ik heb van deze les toch 

ook geleerd. Verkerk pakt alle facetten van de sport aan. Ik heb beter leren 

serveren, maar mijn back- en forehand krijg ik nooit meer goed”, zegt Marc, 

die golf toch leuker vindt. “Ik heb een job met veel stress. als ik dan tijd heb 

om een partijtje golf te spelen, dan raakt mijn hoofd helemaal leeg en ben ik 

helemaal ontspannen.”
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robert Bos, sales manager en 

Barbara Slikkerveer, sales sup-

port, zijn er trots op dat DaEL 

Security een compleet pakket aan 

gecertificeerde systemen kan leveren, 

die hun betrouwbaarheid hebben 

bewezen. “niet voor niets hebben 

wij de top van de bedrijven in de 

Benelux als klant. Zij kiezen voor ons 

bedrijf omdat het veiligheidsbeleid 

dan in één hand is, terwijl service een 

onderhoud gegarandeerd zijn. Wij 

hebben 20 gespecialiseerde monteurs 

in dienst en deze staan 24 uur per 

dag klaar om eventuele problemen te 

verhelpen.”

DaEL Security levert de scan- en 

detectiesystemen voor het opspo-

ren van wapens, explosieven en 

narcotica. Dat die controles op de 

passagiersterminals van luchthavens 

gebeurt, is bekend. Minder in het 

oog springend zijn de controlesys-

temen in de havengebieden en bij 

treinplatforms. Bos wijst er op dat 

de luchthavens via de Europese 

regelgeving verplicht zijn alle pas-

sagiers en (uitgaande) luchtvracht te 

controleren. Ook vracht die een land 

via de weg of havens binnenkomt, 

moet gecontroleerd worden. Vaak 

wordt hierbij door de Douane op 

economisch delict gecontroleerd. Ook 

algemene en openbare gebouwen 

worden beveiligd. Daarbij moet 

gedacht worden aan postkamers, 

rechtbanken, scholen, congresgebou-

wen, ambassades, gevangenissen, 

banken en bijzondere evenementen.

X-ray
DaEL Security vertegenwoordigt het 

wereldbekende merk L-3 Security & 

Detection Systems. Bijzonder is dat 

het bedrijf hierdoor beschikt over een 

uitgebreid aanbod van de zogenoem-

de X-ray systemen, metaal detectie 

en microwave beveiligingsapparatuur. 

Of het nu gaat om security-checks bij 

personen of de controle van (lucht)

vracht. alle systemen voldoen aan de 

Europese en amerikaanse regelge-

ving. Ze zijn TSa-certifed en EU appro-

ved. De scanapparatuur kan, afhan-

kelijk van de specifieke toepassing, 

in diverse maten en soorten worden 

geleverd. Kosten lopen daarbij uiteen 

van 4.000 euro tot enkele miljoenen 

euro’s. Tevens is het mogelijk om de 

apparatuur te huren.

Bij alle controles gaat het meestal om 

veiligheid, hier wordt dan gecontro-

leerd of er geen wapens of explo-

sieven meegenomen worden. Maar 

er zijn ook andersoortige controles. 

Zo wil de Douane controleren wat 

er aan vracht het land in- of uitgaat. 

Hierbij wordt dan gecontroleerd of de 

vrachtbrief ook overeenkomt met de 

daadwerkelijke lading of dat er niet 

gesmokkeld wordt, de zogenoemde 

economische delicten.

Voor het juist bedienen van de 

systemen en het goed uitlezen van 

de beelden van een X-ray scan is het 

van groot belang dat de mensen een 

goede opleiding krijgen. Een goed 

getrainde beeldanalist zal de appara-

tuur optimaal benutten, waardoor 

de signalering van delicten, indien 

aanwezig, sterk toeneemt. Ook deze 

trainingen verzorgt DaEL Security. Een 

basisopleiding duurt circa 5 dagdelen. 

Daarna zijn er nog tal van vervolgtrai-

ningen om up-to-date te blijven.

de wereld verandert
robert Bos geeft toe dat hij wel 

eens ambivalente gevoelens heeft. 

De wereld is in hoog tempo aan 

het veranderen waarbij de behoefte 

tot waarborging van veiligheid, 

ondersteund door systemen steeds 

meer toeneemt. “De strengere 

controles en de steeds verbeterende 

X-ray apparatuur is goed voor de 

business. Wij moeten steeds meer 

geavanceerde apparatuur leveren die 

meer en meer ingrijpt in bestaande 

(communicatie) technieken. Dit houdt 

in dat de kennis van zaken van deze 

technieken en “weten wat er bij de 

klant gebeurt” erg belangrijk is om 

Bewezen betrouwbaarheid  

DaEL Security voor uw 
veiligheid 
Bijna alle nederlanders en miljoenen wereld-
burgers hebben de laatste jaren te maken 
gehad met een product van DaEL. Maar bijna 
niemand weet dat of is zich dat bewust. Wie 
regelmatig vliegt weet dat de handbagage 
altijd door een X-ray scan gaat. Die scan- en 
veiligheid apparatuur in de Benelux wordt vaak 
geleverd door DaEL Security uit 
Maasdijk.
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tot de juiste oplossing te komen. aan 

de andere kant betekent het ook dat 

er meer bedreigingen zijn. En dat is 

een minder plezierige bijkomstigheid 

van het succes van DaEL Security. 

Vliegtuigreizigers merken dat al jaren. 

“Ja, de controles op vliegvelden en 

daarbuiten zijn sinds 9/11 sterk 

toegenomen.”

Ondanks dat de juiste technieken 

voorhanden zijn, is het niet altijd 

eenvoudig om deze toe te passen. 

De meningen zijn verdeeld of een 

100% veiligheidscontrole op zowel 

passagiers als vracht mogelijk is. 

Technisch is dit wel mogelijk, maar 

vanuit logistiek oogpunt zal dit in de 

praktijk zeer complex zijn. Tevens 

zijn er op het gebied van wet- en 

regelgeving ook factoren, waarbij de 

technische oplossingen niet zomaar 

ingezet kunnen worden. gelukkig is er 

veelvuldig overleg tussen de overheid 

en betreffende partijen. Hierdoor 

wordt er bijna altijd een oplossing 

gevonden waarbij de veiligheid opti-

maal gewaarborgd wordt. 

totaaloplossing
Het aantal grote ondernemingen 

dat klant is bij DaEL Security is legio. 

Doordat de DaEL groep ondersteu-

nende divisies heeft die nauw met 

elkaar verweven zijn is het mogelijk 

om specifiek technische oplossingen 

voor de lokale X-ray markt aan te 

bieden. Zo heeft DaEL Security sinds 

kort de mogelijkheid om de ruwe 

X-ray beelden van verschillende X-ray 

systemen op één locatie uit te lezen 

en te bewerken. Hierdoor wordt een 

duidelijke efficiencyslag gemaakt 

waardoor een flinke besparing gere-

aliseerd wordt door één beeldanalist 

meerdere X-ray systemen uit te laten 

lezen. Met de Douane is DaEL in een 

vergevorderd stadium om scancon-

troles op afstand uit te lezen en te 

analyseren. Voor de Douane betekent 

dat sneller handelen en effectiever 

werken.

Voor de nieuwe Maasvlakte worden 

twee grote L-3 X-ray scans gebouwd 

die een compleet geautomatiseerd 

rijdende truck (agV) met containers 

kunnen scannen. Een giga-opdracht, 

waarmee een paar miljoen euro’s 

gemoeid is. Ook hier verzorgt DaEL de 

complete bouw van de X-ray, civiele- 

en elektrotechnische systemen.

daeL nederland

aartsdijkweg 81

2676 Le Maasdijk

t   +31 (0)174 52 39 21

www.dael.com

niemand kan zich een wereld zonder technologie indenken. De moderne 

mens is afhankelijker dan ooit als het gaat de moderne techniek. Klaas en 

andré van der Hout uit Maasdijk speelden al rond de eeuwwisseling op die 

ontwikkeling in. Zij vormden hun elektrotechnische onderneming om tot een 

innoverend bedrijf: de DaEL groep. DaEL bestaat uit vier zelfstandig opere-

rende bedrijven: DaEL Data & Electro, DaEL Telecom, DaEL Power en DaEL 

Security. De basis is, zoals de oorsprong van het bedrijf, de elektrotechniek, 

want bij elke van de zelfstandig opererende bedrijven komt elektrotechniek 

om de hoek kijken. als het nodig is, werken vier verschillende bedrijven 

van de DaEL groep graag samen. Er kan dan een compleet pakket worden 

geleverd. Voor bedrijven is deze one-stop-shopping aantrekkelijk. DaEL levert 

ten slotte activiteiten die veel met elkaar gemeen hebben: Telecom, Data & 

Electro, Security en Power (stroomvoorziening).

Barbara Slikkerveer en Robert Bos



Tekst
Frans Vonk

Fotografie
Michel ter Wolbeek

Lu
ch

t

Vonk begint met het opsommen 

van de definitie van een van 

de overeenkomsten: “Wan-

neer we spreken over het vervoer 

van luchtvracht, dan ligt daaraan een 

overeenkomst ten grondslag. Volgens 

art 11.1 VvM strekt de luchtvrachtbrief, 

behoudens tegenbewijs, tot bewijs van 

de overeenkomst, de ontvangst van 

de goederen en van de voorwaarden. 

Veelal zal op grond van de gegevens 

in de luchtvrachtbrief, zoals luchthaven 

van vertrek en bestemming, het VvM 

van toepassing zijn.”

Verder staan volgens hem op de 

luchtvrachtbrief allerlei clausules 

geprint die kunnen verschillen. nu 

kunnen er geschillen voorkomen 

waarin het VvM en de clausules op 

de luchtvrachtbrief niet zijn voorzien. 

“In dat geval is het nationale recht 

van toepassing. In nederland zal de 

rechter dan nagaan wat partijen zijn 

overeengekomen, wat zij weder-

zijds hebben verklaard en wat zij 

redelijkerwijs uit elkaars verklaringen 

mogen afleiden”, aldus Vonk.  

tot waar de aansprakelijkheid zich 
beperkt
Wanneer het gaat over trucking, 

dan is volgens de expert allereerst 

van belang dat art 18.4 VvM bepaalt 

dat de aansprakelijkheid van de 

luchtvervoerder zich beperkt tot het 

deel van het traject dat door de lucht 

is afgelegd, dus niet over land, zee of 

binnenwateren, buiten de luchtha-

vens behoudens bij vervoer anders 

dan door de lucht in het kader van 

laden, lossen of overlading. Tot zover 

zou trucking niet als luchtvervoer 

Luchtvervoer over 
de weg. Hoe zat het 
ook alweer?
Zeer regelmatig krijgt Binnendijk-Bree Surveys vragen voorgelegd over het onderwerp ‘luchtvervoer over de weg’. 
Onduidelijkheid is er bijvoorbeeld over of trucking niet als luchtvervoer onder het VvM valt en of het CMr-Verdrag van 
toepassing is. reden genoeg voor Frans Vonk van BBS om zich hierin nog eens te verdiepen. Hij beperkt zich daarbij tot 
het internationale luchtvervoer, waarop de bepalingen van het Verdrag van Montreal 1999 (VvM) van toepassing zijn. 

38
CargoHub



onder het VvM vallen en zouden dus, 

aangenomen dat het internationaal 

vervoer over de weg betreft, de 

voorwaarden van de CMr−conventie 

van toepassing zijn.  

“De vraag is uiteraard of dat ook 

van belang is, in de zin van voor− of 

nadelig? Beide!” Hij legt uit: “De 

maximale aansprakelijkheid van de 

vervoerder onder CMr is 8,33 SDr per 

kg en die onder het VvM 19 SDr. Dat 

scheelt een slok op de spreekwoor-

delijke borrel. Daartegenover staat 

dat de limiet onder de CMr conventie 

doorbroken kan worden en die onder 

het VvM niet. Maar goed, de vraag is 

of trucking nu luchtvervoer is (VvM) 

of wegvervoer (CMr).” 

In artikel 18 VvM staat verder: Wan-

neer de luchtvervoerder, zonder 

overeenstemming met de afzen-

der (contractuele wederpartij) een 

ander middel van vervoer dan een 

luchtvaartuig gebruikt voor het 

gehele vervoer of een deel daarvan, 

dan wordt dit geacht te zijn bin-

nen het vervoer door de lucht en 

dus onder het VvM. “Dit betekent 

dus dat, wanneer trucking wel is 

overeengekomen dit (wegvervoer-) 

deel niet valt onder het regime van 

het VvM, maar onder de CMr. In 

dat geval is een overeenkomst van 

gecombineerd, multimodaal vervoer 

overeengekomen.” In artikel 38 VvM 

is aandacht voor dit onderwerp. 

Daarin staat dat, behoudens het 

gestelde in 18.4 VvM het Verdrag 

alleen van toepassing is op het door 

de lucht afgelegde vervoerstraject. 

“Wanneer de goederen in zo’n geval 

met schade worden afgeleverd dan 

zal moeten worden vastgesteld waar 

die schade zich heeft voorgedaan, 

tijdens het lucht- dan wel het weg 

vervoer en overeenkomstig de limiet 

van het desbetreffende deel zal de 

schade afgewikkeld moeten worden. 

Wanneer niet valt vast te stellen waar 

de schade is opgetreden, dan wordt 

de hoogste limiet, in dit geval van het 

VvM, aangehouden.”

Luchtvrachtbrief leidraad bij over-
eenkomst
Zoals door Vonk uitgesproken, is het 

van belang wat partijen met elkaar 

zijn overeenkomen. “De lucht-

vrachtbrief is daarbij de leidraad. In 

sommige gevallen is duidelijk ‘truck’ 

of ‘road’ op de aWB te lezen en soms 

staat er een afwijkend vluchtnum-

mer op, waaraan ingewijden weten 

dat het wegvervoer betreft. Wanneer 

de route op de luchtvrachtbrief geen 

uitsluitsel geeft, dan kijken we naar 

de condities op het vervoerdocument. 

Voor op de luchtvrachtbrief staat in 

veel gevallen geprint: ‘all goods may 

be carried by any other means, inclu-

ding road or any other carrier unless 

specific contrary instructions are given 

hereon by the shipper’.” 

Luchtvaartmaatschappijen kunnen 

ook hun eigen condities hanteren in 

aanvulling op het VvM. KLM Cargo 

heeft bijvoorbeeld in art 6.3.1. van 

haar general Conditions, incorporating 

KLM Cargo’s Conditions of Carriage as 

mentioned on the Waybill bepaald: 

“ KLM Cargo undertakes to perform 

the Services with reasonable dispatch 

but assumes no obligation to carry 

the goods by any specified aircraft, 

train and/or ship and/or truck or any 

other vehicle, or over any particular 

route….”.  

De IaTa condities bevatten een soort-

gelijke clausule, art 9 (zie resolution 

600b) “Carrier undertakes to complete 

the carriage with reasonable dispatch. 

Where permitted by applicable laws, 

tariffs and government regulations, 

Carrier may use alternative car-

riers, aircraft or modes of transport 

without notice but with due regard 

to the interests of the shipper”. Vonk: 

“Wanneer een luchtvaartmaatschap-

pij, zoals KLM, in haar voorwaarden 

het volgende verklaart, ‘services 

are subject to regulations and tariffs 

in effect on the date of issuance of 

the Waybill’,  dan is dat inclusief de 

hiervoor genoemde IaTa resolution 

600b. En daarnaast ook de IaTa 

resolution 507b, die de titel draagt 

‘Use of Surface Transportation’. In die 

laatste resolutie wordt het gebruik 

van andere vervoermiddelen dan 

vliegtuigen geregeld.”

advies: schriftelijke meldingen

De voorbeelden die Vonk aandraagt 

schetsen het beeld van onduidelijk-

heid en veel vragen, ondanks de 

aanwezige regelgeving en over-

eenkomsten. Daarom is het, bij een 

toename van trucking, volgens de 

expert van groot belang om bij de 

totstandkoming van de vervoerover-

eenkomst duidelijk af te spreken hoe 

het vervoer zal plaatsvinden. “Dus al 

bij de boeking.” Expediteurs doen er 

volgens hem goed aan om met hun 

opdrachtgevers af te stemmen of 

hun lading, bijvoorbeeld vanwege de 

kwetsbare of bederfelijke aard, wel 

over een soms langduriger wegtraject 

is te vervoeren. “Wil de afzender zijn 

goederen niet over de weg laten ver-

voeren, dan is het verstandig om dat 

bij de boeking schriftelijk te melden. 

Luchtvracht blijft dan gewoon door de 

lucht vervoerd worden.”
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Binnendijk-Bree surveys

flamingoweg 6 nL-1118 ee schiphoL

t +31 (20) 6531996 (24/7)

e schiphol@bbsurveys.nl

i  www.bbsurveys.nl
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cargoHub Magazine spreekt 

met Bart Jan Haasbeek, Cargo 

Manager van Saudia Cargo op 

Schiphol over de stand van zaken 

rondom e-commerce binnen de lucht-

vrachtindustrie. 

ticket, hotel of luchtvrachtzending 
boeken
Online een hotelkamer of een vlieg-

ticket boeken? Dat kan met slechts 

een paar muiskliks, vanuit een enkele 

portal met een totaaloverzicht van 

hotels of  luchtvaartmaatschappijen. 

Die keuzevrijheid is optimaal én bijna 

vanzelfsprekend. Het online boekings-

gedrag in de hotel- en ticketwereld 

heeft de overhand. 

Bart Jan: “Hoe anders is dat in de 

luchtvracht: Er is geen enkele portal 

die een volledige ‘power of choice’ 

biedt binnen de gehele keten. Een 

verlader kan niet zelf kiezen op 

welke airline hij zijn zending wil laten 

vliegen. De expediteur maakt voor 

hem een shortlist en daaruit kan een 

verlader zijn keuze maken. Online 

een luchtvrachtzending boeken is 

weliswaar mogelijk maar is nog lang 

niet gemeengoed en al helemaal niet 

ketenbreed.”

E-commerce: ‘de verzamelnaam 

van alle manieren waarop via 

computernetwerken handel 

bedreven kan worden’ 

Wikipedia

e-commerce in de kinderschoenen
“globaal zijn er drie redenen aan te 

voeren waarom e-commerce binnen 

de luchtvrachtindustrie nog niet van 

de grond komt”, aldus Bart Jan. “De 

eerste is gelegen in de ‘macht’ van 

de expediteur. De expediteur is ‘in 

charge’, de verlader is zijn klant en 

Luchtvrachtindustrie: 
klaar voor e-commerce?
“The dot.com boom may already be a distant memory for many industries, but in air cargo the internet age has just 
arrived. Soon, there will be three online booking platforms competing for business.”
Precies 10 jaar geleden begon Peter Conway met deze woorden zijn artikel in het blad Cargovision1. anno 2013 kunnen 
we stellen dat die voorspelling niet helemaal bewaarheid is geworden. 

Bart Jan Haasbeek, Cargo Manager van Saudia Cargo

CargoHub
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deze balans wil men niet verstoren. 

De tweede reden heeft te maken met 

de aard van luchtvracht. Het is dyna-

misch en complex in tegenstelling tot 

het boekingsproces van een vliegtic-

ket of een hotelkamer. als laatste kan 

gesteld worden dat door het gebrek 

aan digitalisering per zending (denk 

aan de pouch met papieren docu-

menten), e-commerce nog steeds in 

de kinderschoenen staat. Uitzondering 

op de regel vormen de integrators; 

in hun processen is wel sprake van 

volledige e-commerce binnen de hele 

keten.”

realtime, dynamische tarieven
airlines kunnen nog niet realtime, 

online dynamische tarieven laten 

zien. “Dat kan voor passagiers wel 

als het gaat om tickets”, zet Bart Jan. 

“Men kan laten zien hoeveel stoelen 

er op een bepaald moment nog vrij 

zijn op een vlucht en wat de kosten 

per stoel zijn. Een dergelijk systeem 

zou een cargo airline ook moeten 

kunnen laten zien: de hoeveelheid 

vrije ruimte op een kist en het bijbe-

horende tarief – realtime en dyna-

misch, afhankelijk van de beschikbare 

ruimte. Je bent dan meteen af van 

de ontelbare excel bestanden met 

statische tarieven die dagelijks online 

worden rondgepompt.”

Luchtvracht versus zeevracht 
Van de boekingsplatforms waar Peter 

Conway naar verwijst, is gF-X de 

grootste. Toch is het aantal zendingen 

dat via gF-X geboekt wordt slechts 

een heel klein deel ten opzicht van 

het totaal aantal boekingen. Daarbij 

moet worden aangetekend dat een 

kleine verlader met een incidentele 

luchtvrachtzending een heel ander 

boekingsgedrag zal vertonen dan een 

grote verlader met veel zendingen. 

Een expediteur creëert kansen voor 

zichzelf door het omarmen van 

e-commerce en hij blijft een grote 

rol houden in het gehele logistieke 

proces. “Bij zeevracht is e-commerce 

breed geïmplementeerd. Daardoor 

zien we een modal shift van lucht- 

naar zeevracht ontstaan. Willen 

we dit kantelen, dan is innoverend 

gedrag nodig”, zegt Bart Jan. 

aan de knoppen draaien
Wereldwijd is IaTa de aangewezen 

overkoepelende organisatie om aan 

de knoppen te draaien als het gaat 

om het introduceren van e-freight. 

gelukkig is men daar nu volop 

mee bezig en op het moment dat 

e-freight compleet is doorgevoerd, 

is ketenbrede e-commerce pas echt 

mogelijk. Het ‘point-of-no-return’ zijn 

we voorbij; er is geen sprake meer 

van ‘of’ maar van ‘wanneer’. 

Op nationaal niveau is branchevereni-

ging aCn de kartrekker als het gaat 

om de implementatie van e-freight. 

“De nederlandse luchtvrachtindustrie 

mag zich gelukkig prijzen met een 

dergelijke actieve organisatie”, aldus 

Bart Jan. Onlangs nog ontving het 

project e-Freight@nL de Schiphol 

Cargo award voor de forse stappen 

die het project heeft behaald op het 

gebied van papierloze luchtvracht. 

E-Freight@nL is een initiatief van 

aCn, air France- KLM Cargo, Schiphol 

group, Cargonaut, EVO, nijenrode 

Business Universiteit en 25 lucht-

vrachtbedrijven en verladers.

razendsnelle ontwikkelingen
De ontwikkelingen op het gebied 

van e-freight en e-commerce volgen 

elkaar momenteel razendsnel op 

binnen Saudia Cargo. “recentelijk 

heeft Saudia Cargo, met goede 

input van het amsterdam kantoor, 

de webtool OK2KSa ontwikkeld die 

medio juli wereldwijd is uitgerold. Het 

is een online systeem voor o.a. het 

verkrijgen van de benodigde toestem-

mingen bij specifieke commodities 

bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen. 

Iedere, bij de zending betrokken, 

partij kan inloggen in het systeem om 

deze documenten te verkrijgen. Het is 

een mooi voorbeeld van ketenbrede 

communicatie.” 

‘Innoverend 
gedrag is nodig’

Ook voor claims timmert de Midden-

Oosten carrier aan de weg. Er is een 

pilot van start gegaan, gecoördineerd 

vanuit amsterdam waarbij claims 

online worden behandeld, van a 

tot Z. Expediteurs hoeven niet meer 

met het hoofdkantoor in Jeddah te 

communiceren via telefoon of e-mail 

maar kunnen de status van hun claim 

online volgen. De eerste reacties van 

beide kanten zijn zeer positief. 

“Ketenbrede e-commerce zal het 

luchtvrachtproces gaan veranderen” 

besluit Bart Jan. “alle betrokken 

partijen zullen een meer evenredige 

positie krijgen binnen de keten, maar 

de expediteur is en blijft de sterkste 

schakel in het geheel.”

noot

1.  Peter Conway – Portal Wars starring gF-X - 

CPS – aCE (Cargovision, May 2003) CargoHub
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Werkt Zeker

WerkCentrale Nederland is een fullservice uitzend- 
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de transport & logistieke branche. Wij zijn sterk in het 
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medewerker tot declarant. 
Tal van mogelijkheden kunnen wij aanbieden, of het nu 
gaat om werken op uitzendbasis, of een directe overname 
op Werving en Selectie basis.
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Serious gaming vergroot bewustzijn 
van complexe luchtvrachtlogistiek 

de gamingindustrie beperkt zich duidelijk niet meer 

tot de huiskamer van consumenten, maar heeft 

zich in de afgelopen jaren ook een nuttige plek 

verworven in de zakelijke wereld. De focus ligt daarbij op 

twee aspecten: educatie en verbeter/veranderprocessen. 

De luchtvaartsector doet hier nadrukkelijk aan mee. Zo ont-

wikkelde aCn twee games  die worden ingezet binnen de 

minor airport en aviation management van de hogeschool 

Inholland. Tevens kunnen deze games worden ingezet bij 

luchtvrachtbedrijven, onder andere om het personeel van 

deze ondernemingen te trainen. 

schrikken van hoeveelheid ketenschakels
“Het spelen van deze games vergroot de betrokkenheid van 

werknemers bij de werkzaamheden van een bedrijf, bij de 

sector en bij het onderwijs dat studenten volgen”, aldus 

Douven. Hij merkt dat in elk geval studenten bij het spelen 

van een van de twee games schrikken van de hoeveelheid 

schakels in de luchtvrachtketen. Ook zijn ze volgens hem 

verrast door de grote aantallen verschillende documenten 

die van belang zijn. En er zijn meer opvallende zaken: 

“studenten verbazen zich nog wel eens over de verschil-

lende karakters die documenten kunnen hebben “beho-

rende bij het vrachtvervoer.” Een document toehorend aan 

een dierentransport is afwijkend van een gevaarlijke stoffen 

transport. Dat realiseren ze zich niet altijd.”

Bewustwording groeit
De bewustwording van specifieke aspecten van de lucht-

vrachtsector onder zowel studenten als nieuwe werkne-

mers van een aircargo-onderneming groeit sterk dankzij 

de games. Daarmee lijken in elk geval de twee spellen die 

aCn ontwikkelde een schot in de roos te zijn. “Een van de 

games is vooral gericht op de kennismaking met logistieke 

vrachtprocessen, het andere spel geeft inzicht in hoe docu-

mentstromen lopen, wat er nodig is bij het vervoeren van 

luchtvracht en welke spelers je in de industrie tegenkomt 

en welke rol deze spelen”, aldus Douven van Businessga-

ming.nl. 

nabootsen afhandelingsproces
Waar het bijsturen van grotere groepen of het voorbereiden 

hiervan op een veranderingsproces in enkele gevallen beter 

door middel van fysieke bijeenkomsten is te organiseren, 

bieden games andere voordelen. Douven: “De kosten zijn 

lager. Maar belangrijker is misschien nog wel het competi-

tieve element van games. Hoe beter deelnemers aan een 

van de twee aCn-games het afhandelingsproces naboot-

sen, des te meer punten krijgen ze. Dat stimuleert het 

streven om het nog beter te doen. TnO onderzoek naar de 

effecten van serious gaming door studenten ondersteunt de 

uitspraken van Douven. Volgens TnO zorgen de games voor 

een hogere self-efficacy, een meer zelfsturende houding en 

actiever leren. Ook de specifieke inhoud wordt beter vastge-

houden en geïntegreerd in het dagelijkse handelen. 

Zelfsturing en zelflerend vermogen
Douven denkt dat het belang van businessgaming verder zal 

toenemen. “Het simuleert de werkelijkheid voor trainings-

doeleinden, de medewerker ontwikkelt een hoge mate 

van zelfsturing en het stimuleert eveneens het zelflerend 

vermogen”. De ervaring die bedrijven nu met serious 

gaming opdoen, helpt ze volgens Douven bovendien om in 

de toekomst het hulpmiddel nog efficiënter in te zetten. 

Serious gaming is sterk in opkomst in allerlei bedrijfstakken, waaronder de luchtvrachtsector. Het lijkt een ideale tool 
om relatief goedkoop medewerkers in te werken en studenten inzicht te geven in de verschillende ketenstappen die 
de cargowereld kent. giovanni Douven, oprichter van Businessgaming: “Het streven naar innovatie brengt een continu 
veranderproces met zich mee. Een spel als ‘Smartgate the game’ helpt daarbij om het bewustzijn van de complexe 
luchtcargo-logistiek te vergroten.”   
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‘Customer Service en 
Customer Care zou een 
speerpunt moeten zijn 
voor alle dienstverleners’
rob Hartnack is een ervaren rot in het vak als het gaat om logistieke processen. Zijn ervaring, 
maakt dat hij ontwikkelingen in perspectief weet te plaatsen. Wat hem betreft is er op het 
gebied van Customer Service/Care, Operations Management en Communicatie in de logistieke 
(luchtvaart)branche nog veel te verbeteren. 

Rob Hartnack heeft vanaf 1979 

carrière gemaakt in diverse 

functies in de dienstverlenende 

industrie in binnen- en buiten-

land, bij o.a. KLM, Van Ommeren, 

Martinair, Airborne Express en 

Kintetsu (KWE). Altijd gerelateerd 

aan Logistiek en Supply Chain 

Management. Tegenwoordig runt 

hij samen met zijn compagnon 

Theo Tolboom het bedrijf Valtese 

BV, pakt interim klussen aan en 

bedenkt hij oplossingen voor 

logistieke vraagstukken.

CargoHub
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de voorliefde voor werken in 

de luchtvrachtsector zit diep. 

Hij begon ooit bij de KLM in 

de Passage, maar stapte al snel over 

naar de Cargo. “Die kant vind ik veel 

dynamischer en interessanter omdat 

er engineering aan vast zit, ofwel 

eenvoudigweg het bedenken van 

oplossingen.”

Er gaan weinig momenten voorbij 

waarop Hartnack niet het belang van 

een goede Customer Service /Care 

benadrukt. “Dat aspect zorgt er in veel 

gevallen voor dat een klantrelatie en 

klanttevredenheid gewaarborgd zijn 

en blijven.” Hij somt op: “Het hele 

logistieke proces, de keten, het begint 

bij de leverancier/producent die iets 

maakt en het eindigt bij de (eind-)

gebruiker. In die keten kan van alles 

gebeuren. gelukkig volgen goederen 

in het logistieke proces vaak hun 

juiste weg maar er kan ook het één 

en ander misgaan.” Denk daarbij 

aan transportschade of vertraging. 

goederen kunnen zoekraken. Service 

maakt daarbij echt het verschil volgens 

Hartnack. “Uiteraard dient wel de 

juiste oplossing te worden aangedra-

gen en moet er snel kunnen worden 

geschakeld met de interne organisatie 

en contractpartijen. Dienstverleners 

moeten zich onderscheiden als het 

gaat om service. Dit zou een speerpunt 

moeten zijn voor alle spelers binnen 

de supply chain.”

Begeleiding en training cruciaal
De instroom en begeleiding van jong 

en goed opgeleid personeel is volgens 

Hartnack essentieel voor de ontwik-

keling en betrouwbaarheid van een 

organisatie. Jong personeel is relatief 

goedkoop maar bedrijven moeten 

de uitstroom van oudere ervaren 

medewerkers en bijhorende kennis 

wel weten te compenseren. Dat moet 

door kennisoverdracht samen met 

procesbeheersende IT oplossingen. 

“Uitsluitend een goedkoop product 

zonder kwaliteit is niet meer van deze 

tijd. Ondernemingen dienen nieuw 

personeel optimaal te instrueren en 

te trainen. En let ook op de motiva-

tie voordat mensen aangenomen 

worden. De ‘drive’ is vaak belangrijker 

dan alleen de juiste papieren op zak 

hebben.” Hij stipt ook het gebrek aan 

geografische kennis aan. Zoals de 

afstand tussen Dubai en abu Dhabi. 

“Met de auto is het één uur en een 

kwartier rijden. Toch zijn er nog steeds 

medewerkers die vragen hoe lang het 

vliegen is tussen deze twee hubs.” 

service een belangrijke kern-
waarde
“Service begint dus al met het werven 

van geschikte mensen, daar verandert 

ook mooie technologie niets aan.” 

IT ondersteuning is volgens Hartnack 

noodzakelijk, maar dan wel naadloos 

afgestemd op de processen. Het 

bedieningsgemak en gebruik naadloos 

dient ook naadloos afgestemd op de 

mensen die ermee moeten werken. 

“Bedrijven die hun processen slim 

organiseren en de juiste software-

oplossingen weten in te zetten, 

gecombineerd met goed opgeleide 

en gemotiveerde medewerkers, 

nemen een grote voorsprong op de 

concurrentie. Je moet service werkelijk 

implementeren binnen je bedrijf. Je 

moet het tot een waarde maken en 

erop sturen. Pas als het daadwerkelijk 

wordt toegepast, wordt service een 

belangrijke kernwaarde”, aldus rob.

naar hoger niveau door analyseren 
processen 
Door het ketenproces duidelijk en 

eenvoudig in kaart te brengen, wordt 

duidelijk waar winst valt te beha-

len. De daling van de tarieven voor 

afhandeling, transport en expedi-

tie, gecombineerd met stijgende 

loonkosten en uitstroom van kennis, 

maakt volgens Hartnack dat het juist 

nu van groot belang is om processen 

te analyseren en deze efficiënter in 

te richten. “Daarmee zijn ze naar een 

hoger niveau te tillen.” 

Binnen de luchtvrachtsector zijn er nog 

teveel bedrijven die backoffice proces-

sen, zoals klachten, claims (en cca’s) 

en transportonregelmatigheden afhan-

delen via email, Excel en andere losse 

Office-producten. Deze geven volgens 

Hartnack geen transparant inzicht over 

de wie wat doet, wat de status is, 

wat en wanneer er gecommuniceerd 

is met wie en welke informatie en/

of documentatie er beschikbaar is. Er 

gaat wat hem betreft veel tijd verloren 

in organisaties en ketens om klanten 

op dit vlak goed te kunnen bedienen. 

“Iets wat invloed heeft op het Custo-

mer Service-niveau en niet te vergeten 

de kosten van de dienstverlening. Het 

is zaak dit nu aan te pakken.”

processen begeleiden en beheersen
Een van de processen die Hartnack 

benoemt is bijvoorbeeld de afwikke-

ling van Claims en Incidenten binnen 

de luchtvrachtketen. Dat de visie van 

Hartnack wordt gedeeld blijkt uit de 

initiatieven van cargo community 

platform ‘CargoHub’ op voorgenoemde 

processen. De ontwikkelde oplos-

sing wordt door Hartnack gezien als 

vooruitstrevend en een goede manier 

om alle processen op het gebied van 

afwijkingen van vervoersbewegingen 

te begeleiden en optimaal te kunnen 

beheersen.

De mogelijkheid om proces data, 

opgeslagen documenten te delen en 

te communiceren met airlines, afhan-

delaren, agenten en transporteurs 

binnen een platform biedt een enorm 

voordeel, aldus Hartnack. Processen 

hierdoor veel inzichtelijker. Bovendien 

zijn er analyses en rapportages te 

maken van alle vastgelegde data en 

kunnen dossiers worden gemonitord 

en opgevolgd.“ Inzicht helpt om eigen 

processen en die van de klant te 

verbeteren. Elke fout, al hij is nog zo 

klein, kost geld. Het inzicht zorgt voor 

een optimale efficiency en informa-

tiebehoefte binnen alle lagen van de 

organisatie en bevordert interactie met 

ketenpartijen.

Verbeteren klanttevredenheid
“De softwareoplossing om claims 

en bijvoorbeeld incidenten zoals 

cca’s ( charges correction advise ) te 

managen maakt in mijn ogen een 

goede kans van slagen uit te kun-

nen groeien tot een internationale 

standaard om processen te managen.” 

Hartnack meent dat de oplossing een 

positief effect zal hebben op efficiency, 

betrouwbaarheid en kostenverlaging 

binnen dienstverlenende bedrijven. 

“als een klant goed geholpen wordt 

bij een claim of onregelmatigheid 

zal dat onherroepelijk leiden tot een 

verbeterde klanttevredenheid.”

‘Pas als het 
daadwerkelijk 

wordt toegepast, 
wordt service een 

belangrijke 
kernwaarde’

Tekst
Esther Kort

Fotografie
Michel ter Wolbeek
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‘Investeringen kunnen oplopen tot 
tientallen miljoenen’   

Succesfactoren voor Cargo 
terminal (her)ontwikkeling

Om luchtvracht efficiënt te kunnen afhandelen, hebben de meeste luchthavens een of meerdere cargo terminals. Maar 
hoe maak je de juiste afwegingen bij het ontwerpen van een cargo terminal? Wat maakt een cargo terminalontwerp 
toekomstbestendig en succesvol? CargoHub vroeg het aan Frank rotteveel en Huub Timmermans van Districon, wereld-
wijd betrokken bij vele ontwerp- en optimalisatieprojecten van cargo terminals.

“het type cargo terminal 

verschilt per luchthaven, 

luchtvaartmaatschappij 

of afhandelaar en wordt bepaald door 

een veelvoud aan factoren. Investe-

ringen kunnen oplopen tot tientallen 

miljoenen en vereisen onderbouwing 

met solide business cases”. 

ontwerpstappen
Een succesvol cargo terminal ont-

werptraject kent op hoofdlijnen de 

volgende stappen: 

stap 1: Vaststellen huidige logis-
tieke kenmerken
De logistieke kenmerken zijn per 

cargo terminal operatie verschillend 

en uiteraard sterk bepalend voor het 

uiteindelijke (her)ontwerp, zoals:

•  Vrachtstromen (import / export / 

transfer / domestic) 

•  Piekbelasting van de operatie (dag, 

week, seizoen)

•   aard van de goederen (general 

cargo versus special cargo)

•  Overheidsinspecties / regulering

•  Productiviteit / performance van 

de operatie

• Security eisen 

Frank Rotteveel (links) en Huub Timmermans
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Het maakt bijvoorbeeld nogal een 

verschil of de goederen veelal voor-

verpakt aangeleverd worden of dat er 

sprake is van aanlevering van losse 

dozen door een veelvoud van kleinere 

logistieke dienstverleners. 

De mate van consolidatie op een 

(luchtvracht)pallet werkt daarnaast 

sterk door op de behoefte aan op- en 

afbraak stations (workstations) en 

landzijdige truck-docks (een truck met 

twee luchtvrachtpallets is veel sneller 

gelost dan losse aanlevering). 

Operaties met een hoge mate van 

in- en uitgaande bewegingen op 

luchtvrachtpallet-niveau komen veel 

voor op luchthavens met grote trans-

fernetwerken (bijvoorbeeld Dubai), 

maar ook bijvoorbeeld op Incheon – 

Seoul, waar Samsung goederen al op 

luchtvrachtpallets vanuit de fabrieken 

aanlevert. Losse aanlevering zie je met 

name nog in de opkomende econo-

mieën zoals bijvoorbeeld Delhi, India.

Een ander voorbeeld van logistieke 

kenmerken van een operatie is de 

werkwijze van Douane. In Westerse 

landen hebben de Douane procedures 

een beperkte impact op de vracht-

operatie. Douane is 24x7 beschikbaar, 

kent een administratieve, risk-based 

approach en inspecteert relatief wei-

nig zendingen fysiek. 

In andere landen kent de Douane een 

traditionelere benadering. Dit leidt tot 

beperkte openingstijden (we kennen 

praktijk voorbeelden van 2 à 3 uur per 

dag) met een hoge fysieke inspec-

tiegraad, strikte fysieke scheiding 

van import, transit en export, met als 

consequentie een enorme piekbe-

lasting op de cargo terminal en een 

verminderde flexibiliteit.

Kortom, een goed begrip van de 

huidige logistieke kenmerken is 

een vereiste om te komen tot een 

bewuste(re) keuze van ontwerppara-

meters. 

stap 2. Vaststellen forecast en toe-
komstige logistieke kenmerken
Een cargo terminal wordt ontworpen 

voor de (middel)lange termijn. Inzicht 

in de toekomstige logistieke goede-

renstromen en kenmerken is daarom 

essentieel, aangezien deze de uiteinde-

lijke benodigde capaciteit bepalen. 

De meest voorkomende vorm van 

forecast ontwikkeling is het uitvoeren 

van een (uitgebreide) marktstudie. In 

dergelijke studies worden verschil-

lende factoren gecombineerd, zoals 

algemene en specifieke lokale 

marktontwikkelingen, marktaande-

len, historische volumeontwikkeling, 

concurrentieposities en de ambities 

van de onderneming, om tot een 

integrale forecast te komen. 

Slecht doordachte marktstudies en 

forecasts kunnen grote gevolgen 

hebben. Vanuit onze projecten in het 

Midden-Oosten kennen we forecasts 

die volledig voortbouwden op de his-

torische volumeontwikkeling, zonder 

rekening te houden met het feit dat 

30% van de volumes te relateren 

waren aan de oorlogen in Irak en 

afghanistan. Dit vormde geen duur-

zaam fundament onder de forecast 

en een mismatch met het ontwerp. 

Een andere ontwikkeling waarmee de 

forecasts in het verleden onvoldoen-

de rekening gehouden hebben, is 

de sterke opkomst van special cargo 

afhandeling (bijv. pharmaceuticals 

en express). Dit heeft o.a. in Europa 

geleid tot cargo terminals met een 

overcapaciteit voor general cargo en 

beperkte mogelijkheden om de spe-

cial cargo afhandeling op te schalen.

De forecast kan vervolgens geprojec-

teerd worden op de huidige logistieke 

kenmerken. Deze kunnen daar waar 

nodig worden aangepast, zoals bij-

voorbeeld de gemiddelde doorlooptijd 

van een zending in een cargo ter-

minal. Deze varieert wereldwijd van 

gemiddeld 8 uur tot meerdere dagen. 

Blijft dit ook zo, of is er een proces-

wijziging mogelijk, resulterend een 

snellere doorlooptijd en dus minder 

benodigde opslag? Een wijziging is 

bijvoorbeeld mogelijk door de ontwik-

keling van een ‘airport Logistics Park’, 

waardoor de expediteurs dichterbij 

de cargo terminals gevestigd zijn en 

er kortere doorlooptijden gerealiseerd 

worden. 

De forecast en de toekomstige logis-

tieke kenmerken dienen als ontwerp 

criteria en vormen de input voor de 

ontwikkeling van schetsontwerpen.

stap 3. schetsen mogelijke 
ontwerpen
Een kort door de bocht benadering 

voor een ontwerp is te rekenen met 

logistieke prestatie van bijvoorbeeld 

10 ton/m2. Een operatie met een 

capaciteit van 100,000 ton per jaar 

vereist dan 10,000 m2 gebouw. Dit 

is echter onvoldoende onderbou-

wing als het om dergelijke serieuze 

investeringen gaat. Daarom wordt de 

overall benodigde capaciteit vertaald 

naar de verschillende functionele 

vereisten van de cargo terminal. 

Aanlevering: Losse dozen, gepalletiseerd of volledige consolidatie tot luchtvrachtpallet?

CargoHub
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grofweg onderscheiden we hierbij 

de volgende vijf functies (zie figuur 

hierboven).

 

aanvullend geldt nog een onder-

scheid tussen ‘general cargo’ en 

special cargo en de daarbij behorende 

vereisten. 

Met de functionele vereisten kan het 

creatieve proces starten, waarbij een 

continue afweging tussen investerin-

gen, die doorwerken op de efficiëntie 

van het toekomstige proces en daar-

mee de operationele kosten, in ogen-

schouw dient te worden genomen.

Het meest eenvoudige voorbeeld is 

gekoppeld aan opslag. Het proces van 

opslag van luchtvrachtpallets (ULD’s) 

kan met zogenaamde slave pallets 

op het vrije vloeroppervlak van de 

loods. Het effect is een beperkte 

systeeminvestering maar een relatief 

hoog gebruik van m2 met veel 

bemand transport. Het alternatief 

is een hogere mechanisatiegraad 

met rollerbedsystemen en transport 

vehicles, waarbij de luchtvrachtpal-

lets in de hoogte opgeslagen worden. 

Effect: Betere m2 benutting met een 

hogere investering en veelal lagere 

operationele kosten. 

Op ieder deelaspect gelden vergelijk-

bare overwegingen. Op hoofdlijnen 

leidt dit vaak tot een drietal type 

mogelijke ontwerpen:

a. Basic cargo terminal
gangbaar enkellaags logistiek 

gebouw met een eenvoudige logis-

tieke operatie. Het equipment vereist 

lage investeringen zoals slave pallets, 

pallet movers, heftrucks en dergelijke. 

Het adminstratieve proces kent veelal 

papieren procedures.

Slave pallet mover 

Illustration: SACO equipment

B. Mechanized cargo terminal
Het fysieke proces en de opslag van 

luchtvrachtpallets is (deels) geme-

chaniseerd door workstations en een 

luchtvrachtpallet opslag systeem. 

Dit type gebouw kent daardoor o.a. 

zwaardere vloeren vanwege de 

belasting en hogere daken vanwege 

opslagbehoefte.

Luchtvrachtpalletopslag

Illustration: SACO equipment

c. advanced Mega terminals
naast het gemechaniseerde fysieke 

proces, is het administratieve proces 

vergaand geautomatiseerd & gedi-

gitaliseerd en is de operatie ‘lean’ 

ingericht. Om een hoge capaciteit 

te bereiken kent het gebouw vaak 

meerdere verdiepingen. 

stap 4. evalueren, selecteren en 
uitwerken ontwerp
Voor de evaluatie en selectie van 

het ontwerp geldt zeker niet dat 

geavanceerde mega terminals ook 

per definitie beter zijn. Dit hangt vol-

ledig af van de evaluatiecriteria die 

gelden. Vaak spelen de uiteindelijke 

kostprijs per kilo en toekomstige 

flexibiliteit een belangrijke rol. Soms 

is de ontwerpopdracht echter zodanig 

dat een advanced mega terminal met 

DXB cargo terminal



Cargo Terminal gebouw en inrichting

een hogere kostprijs onontkoombaar 

is om de benodigde capaciteit op de 

beschikbare grond te realiseren (zoals 

in bijvoorbeeld Hong Kong het geval 

is). De vergelijking op basis van de 

evaluatiecriteria leidt uiteindelijk tot 

de selectie en verdere uitwerking van 

het ontwerp. 

succesfactoren (her)ontwerp
Op basis van de vele praktijkvoor-

beelden komen we tot de volgende 

succesfactoren:

1. Creëer een goed begrip van logis-

tieke processen en kenmerken

Zorg voor een goed begrip van de 

logistieke processen en kenmerken 

en durf deze ter discussie te stellen 

voor de toekomst. Hoe en waarom 

gaat dit veranderen en wat is daar-

voor nodig? 

2. Zoek de oplossing niet altijd in 

stenen en mechanisatie

‘Mijn capaciteit is onvoldoende, we 

hebben een groter pand nodig!’ is 

een vaakgehoorde opmerking. In 

onze ervaring is er vaak nog heel veel 

te winnen met een redesign van de 

processen van de afhandelingsope-

ratie, zonder bij te bouwen of meer 

mechanisatie toe te passen.

3. Waarborg flexibiliteit

Bij toekomstvoorspellingen is één 

ding zeker: ze kloppen meestal 

niet. accepteer dit als gegeven en 

waarborg in het ontwerp dat veran-

derende omstandigheden eenvoudig 

op te vangen zijn. Dit kan deels door 

fasering in het gebouw en inrichting 

aan te brengen (gekoppeld aan de 

marktontwikkeling) en voor modu-

laire / wijzigbare inrichting te kiezen.

Tot slot geldt dat een gezonde dosis 

common sense en pragmatische crea-

tiviteit leidt tot succesvolle operaties”.

Meer weten?

frank rotteveel

e  f.rotteveel@districon.nl

www.districon.nl 
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Unbreakable, 
no matter what

guido de Vos
Luchtrechtadvocaat bij aKD advocaten en notarissen.

amper een decennium geleden bestond de praktijk 

van een luchtrechtadvocaat voor een belangrijk deel 

uit het voeren van procedures over aansprakelijk-

heid. Inzet van die procedures was steevast de doorbreking 

van de kilolimiet van het Verdrag van Warschau.

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Montreal 

op 4 november 2003 wordt voor de nederlandse rechter 

nog maar weinig geprocedeerd over luchtvrachtclaims. Het 

Verdrag van Montreal kent immers geen mogelijkheid meer 

tot doorbreking van de limiet. 

Een recente uitspraak van de rechtbank in rotterdam laat 

echter zien dat dit soort procedures nog niet helemaal tot 

het verleden behoort. Wanneer een luchtvrachtzending 

deels door de lucht en deels over de weg wordt vervoerd, 

kan onduidelijkheid ontstaan over het toepasselijke regime. 

Daardoor kan een onbeperkte aansprakelijkheid ook weer 

tot de mogelijkheden behoren.

Luchtvrachtschades na Montreal
De begrippen opzet en bewust roekeloos handelen zijn 

inmiddels nauwelijks nog relevant voor het afwikkelen van 

luchtvracht schades. Zelfs de diamantroof op Schiphol uit 

2005 heeft niet geleid tot procedures waarbij de onbreek-

bare limiet eens flink op de proef is gesteld. Er zouden 

destijds diamanten met een waarde van 75 miljoen Euro 

zijn gestolen op de luchthaven, terwijl het gewicht van de 

zending hooguit enkele kilogrammen kan zijn geweest.

Tien jaar na inwerkingtreding van het Verdrag van Montreal 

kunnen wij vaststellen dat het Verdrag zijn belofte van min-

der procedures en lagere transactiekosten volledig is nage-

komen. De luchtvrachtketen heeft op voorhand duidelijkheid 

over zijn aansprakelijkheid, terwijl ladingverzekeraars in 

hun premies rekening kunnen houden met hun beperkte 

regresmogelijkheden.

Wat er ook gebeurt, de limiet kan niet worden doorbroken. 

Het is misschien moeilijk voor te stellen dat de directie van 

een afhandelaar zou besluiten om een pallet iPads af te 

breken om in barre tijden het voltallige personeel toch van 

een fraai kerstcadeau te kunnen voorzien. Mocht dit toch 

gebeuren, dan leidt zelfs dat nog niet tot onbeperkte aan-

sprakelijkheid. Ook in dit extreme geval kan de rechter geen 

hoger schadebedrag toewijzen dan de kilolimiet.

Het voorbeeld is natuurlijk niet realistisch. Het is commerci-

eel geen handige zet om goederen te ontvreemden. anders 

is er altijd ook nog de dreiging van een strafrechtelijke ver-

oordeling. Er zijn echter ook geen signalen dat de onbreek-

bare limiet tot een grotere onzorgvuldigheid en daarmee 

tot meer schades of verliezen heeft geleid. Integendeel, 

de beveiliging van de luchtvrachtketen lijkt er alleen maar 

beter op geworden.

In mijn praktijk zie ik dat het wegvervoer wel kwetsbaar 

blijft voor diefstallen en schades. Daar wordt ook nog 

volop geprocedeerd over doorbreking. Het lijkt echter een 

kwestie van tijd dat het wegvervoer om gaat en ook daar 

een onbreekbare limiet wordt geïntroduceerd. Daarvoor zal 

wel eerst het op het wegvervoer toepasselijke CMr verdrag 

moeten worden gewijzigd en dat is al sinds 1978 niet meer 

gebeurd. Hoewel het CMr verdrag zeker ook op andere 

punten gemoderniseerd zou moeten worden, blijkt het erg 

lastig om met alle verdragsluitende staten in een keer tot 

overeenstemming te komen. Die overeenstemming is wel 

nodig om te voorkomen dat straks ook in het wegvervoer 

verschillende verdragen naast elkaar bestaan. De versnip-

pering van het luchtrecht heeft wel duidelijk gemaakt dat 

dit niet wenselijk is.

Luchtvervoer of gecombineerd vervoer
In een procedure voor de rechtbank in rotterdam speelde 

onlangs de vraag of de limiet kon worden doorbroken bij 

een onverklaarbaar verlies van een fraai horloge tijdens 
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vervoer van nederland naar Zwitserland. De ladingverzeke-

raar had de schade vergoed en wilde regres nemen op de 

vervoerder.

Feitelijk was er over de weg vervoerd van apeldoorn naar 

Parijs, vervolgens door de lucht van Parijs naar Basel en tot 

slot weer over de weg naar het afleveradres in genève.

De vervoerder beriep op zich op de beperkte aansprake-

lijkheid onder het Verdrag van Montreal. De verzekeraar 

stelde daar tegenover dat de vervoerder als gecombineerd 

vervoerder had opgetreden. Omdat de vervoerder niet 

kon ophelderen waar het verlies was ontstaan, stelde de 

verzekeraar dat het voor de verzekeraar meest gunstige 

regime hier moest worden toegepast. Dat was volgens de 

verzekeraar het CMr, omdat dit regime wel een mogelijk-

heid tot doorbreking kent.

De rechter ging eerst in op de vraag of partijen een 

overeenkomst van luchtvervoer of een overeenkomst van 

gecombineerd vervoer hadden gesloten. De rechter stelde 

vast dat de zending was geboekt via internet en dat daar 

alleen voor luchtvervoer kon worden gekozen. Er was 

bovendien een air waybill opgemaakt. De rechter nam op 

deze gronden aan dat er een overeenkomst van luchtver-

voer was gesloten.

De regels van de CMr komen dan niet in beeld, ook niet als 

vast zou komen te staan dat de goederen tijdens het weg-

vervoertraject verloren zijn gegaan. Omdat luchtvervoer is 

overeengekomen paste de rechter het Verdrag van Montreal 

toe op het gehele vervoerstraject. De overeengekomen 

wijze van vervoer gaat hier juridisch dus boven de feitelijke 

uitvoering van het vervoer.

De verzekeraar had nog aangevoerd dat hier toch sprake 

moet zijn geweest van opzet van de vervoerder of zijn 

hulppersonen, omdat de vervoerder niet kon uitleggen wat 

er mis was gegaan. In CMr zaken gaat de rechter soms wel 

mee in dat betoog. Hier had de rechter echter al besloten 

dat het Verdrag van Montreal toepasselijk was. Opzet zou 

hier dus alleen relevant kunnen zijn, als de Montreal limiet 

kon worden doorbroken.

De rechter oordeelde terecht dat de Montreal limiet niet 

kan worden doorbroken met behulp van de redelijkheid en 

billijkheid. Het Verdrag van Montreal staat gewoon niet toe 

dat de limiet opzij wordt gezet op grond van bepalingen van 

nationaal nederlands recht.

Uiteindelijk werd zelfs de Montreal limiet niet toegewezen. 

Pas vier dagen na aflevering was er geprotesteerd bij de 

vervoerder. Dat was nog binnen de bekende protesttermijn 

van het Verdrag, maar de vervoerder wees er terecht op 

dat er in die vier dagen veel kon zijn gebeurd. Bovendien 

stond niet eens vast dat het horloge deel uitmaakte van de 

zending die de vervoerder in ontvangst had genomen. De 

verzekeraar mag nog proberen om de inontvangstneming 

en de niet-aflevering van het horloge te bewijzen, maar 

meer dan de limiet zal er niet inzitten.

Het kan dus verkeren. Zo denk je aan doorbreking, zo sta je 

ineens met lege handen. De Montreal limiet blijft in ieder 

geval onbreekbaar, no matter what.

‘De begrippen opzet en 
bewust roekeloos 

handelen zijn inmiddels 
nauwelijks nog relevant 
voor het afwikkelen van 

luchtvracht schades’
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Meijaard noemt de toename 

van het aantal aanbieders 

van luchtvrachtcontrole 

gezond. “Concurrentie houdt de markt 

en het aanbod van diensten scherp.” 

Helaas constateert hij ook een regel-

matig terugkerend probleem bij het 

uitvoeren van controles voor erkend 

agenten en afhandelaren. Hoe kan de 

erkend agent ervoor zorg dragen dat 

hij het juiste controlemiddel voor zijn 

luchtvracht besteld? “Dit vereist aller-

eerst een specialistisch kennisniveau 

dat je van een erkend agent niet kunt 

verlangen. Die heeft een heel andere 

core-business dan nadenken over de 

eigenschappen van ETD, EDD en X-ray. 

Vaak ontbreekt ook de zich steeds 

weer vernieuwende informatie over 

toegepaste technieken en worden 

richtlijnen en besluiten gepubliceerd 

in vertrouwelijke stukken die niet 

voor iedereen even toegankelijk zijn. 

naast deze technische belemmerin-

gen is er ook een ander probleem 

die het de erkend agent niet altijd 

mogelijk maakt om goed te kunnen 

beoordelen welk middel het meest 

geschikt is om zijn eigen luchtvracht 

te controleren. Om die beoordeling te 

maken moet je immers de specifica-

ties van de te controleren luchtvracht 

weten en dus de luchtvracht kun-

nen zien. Helaas is dit voor erkend 

agenten niet altijd even makkelijk 

te realiseren. De airway Bill biedt te 

weinig houvast om een dergelijke 

beoordeling goed te kunnen maken 

en de aanvullende informatie van de 

afzender ontbreekt doorgaans. 

Meijaard zoekt de oplossing dan ook 

in een andere richting. “We moeten er 

niet van uitgaan dat de erkend agen-

ten over voldoende kennis kunnen en 

willen beschikken om het juiste con-

trolemiddel te kiezen.. Dat is de ver-

antwoordelijkheid van de controleurs 

luchtvracht. De controleur zet immers 

uiteindelijk zijn handtekening onder de 

veiligheidsverklaring.” Meijaard geeft 

aan dat het voor zijn bedrijf, PMT Cargo 

Smartpoint, ook vanaf het eerste begin 

essentieel is geweest alle mogelijke 

controlemiddelen aan te kunnen 

bieden. “De agent vertelt ons wat er 

gescreend moet worden, wij zorgen 

dat het met het juiste controlemiddel 

wordt uitgevoerd.” 

Het is belangrijk dat de erkend agent 

de informatie aanlevert die voor het 

nemen van deze beslissing noodza-

kelijk is. Dat betekent dat er in de 

toekomst meer gefocust moet worden 

op het aanleveren van deugdelijke 

informatie bij het uitbesteden van 

controles. De erkend agent zal bij 

adequate informatie 
onmisbaar voor efficiënte 
luchtvrachtcontrole

Het op 29 april jl ingaan van de nieuwe EU-regelgeving voor luchtvracht zorgde voor een drastische toename van 
het aantal onbekende afzenders en aanbieders van luchtvrachtcontrole. De verwachte onbeheersbare toename van 
onbekende vracht blijft tot op heden echter uit. Toch zijn er volgens Dick Meijaard van PMT Cargo Smartpoint nog veel 
onduidelijkheden over de veiligheid en de keuze van ‘de beste methode’ om luchtvracht te controleren. 

CargoHub
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bestellen van controles een aantal 

eigenschappen van de vracht moeten 

kunnen benoemen. alleen dan kan de 

controleur op voorhand de juiste keuze 

van het in te zetten middel maken. 

Dit voorkomt veel tijdsverlies en ook 

onnodige kosten. “Het komt nog wel 

eens voor dat we ergens verschijnen 

en gevraagd is om bijvoorbeeld ETD. 

Bij aankomst blijkt het om een pallet 

met stalen vaten te gaan, zonder 

informatie van de afzender of de 

zending luchtdicht verpakt is of niet. 

Dus de afzender moet worden gebeld. 

als bijvoorbeeld blijkt dat de zending 

inderdaad luchtdicht verpakt is, moet 

de zending alsnog naar de X-ray 

getransporteerd worden voor controle. 

Dus behalve oponthoud ook extra 

kosten. Daar zit natuurlijk geen agent 

of afhandelaar op te wachten.”

Behalve informatie over wel of niet 

vacuüm verpakt, is ook de afmeting 

van de zending belangrijk. “allereerst 

omdat er een limiet zit aan de tunne-

lopening van de op Schiphol ingezette 

X-ray machines. In de tweede plaats 

zijn er limieten aan de hoge van 

vracht die met EDD gecontroleerd kan 

worden.  Daarnaast is de samenstel-

ling van de zending belangrijk. gaat 

het om een zending die uit 1 grote 

kist bestaat of om een pallet die is 

opgebouwd uit vele kleine doosjes? 

In het eerste geval kan EDD wel en in 

het tweede geval mag ETD niet. Is de 

zending afstapelbaar, waardoor weer 

meer controlemiddelen toegepast 

kunnen worden, of is dit absoluut niet 

wenselijk?”

Belangrijkste conclusie is dat de agent 

en afhandelaar ervoor moeten zorgen 

dat ze de informatie over een te con-

troleren zending kunnen aanleveren. 

“Wel of niet vacuüm, afmeting en 

samenstelling van de zending zijn 

criteria die betrekking hebben op de 

momenteel gangbare en goedgekeur-

de controlemethodes voor luchtvracht. 

De detectie van explosieve stoffen 

is hierbij op een drietal principes 

gebaseerd: verdamping (ETD & EDD), 

moleculaire dichtheid (X-ray) en vorm 

(X-ray). Welke methode voor welke 

vracht het best kan worden toegepast, 

is vervolgens een beslissing die de 

controleur op basis van de verkregen 

informatie moet maken. Er zijn ook 

andere toegestane controlemiddelen, 

zoals metaaldetectie. Om deze metho-

de toe te kunnen passen zal de agent/

afhandelaar ook de vraag moeten 

kunnen beantwoorden of de zending 

geen metalen delen bevat en of de 

zending volledig organisch verpakt is. 

aangezien de meeste dozen die op 

Schiphol voorbijkomen toch wel een 

nietje bevatten, wordt deze methode 

weinig ingezet.”

Vanzelfsprekend werken fabrikanten 

volop aan het ontwikkelen van contro-

letechnieken die niet de beperkingen 

van de huidige methoden kennen of 

deze beperkingen aanvullen. “Zo wordt 

momenteel nagegaan in hoeverre een 

combinatie van verschillende controle-

technieken in één apparaat geïnte-

greerd kunnen worden. De gDa2 van 

airsense gebruikt bijvoorbeeld behalve 

de Ionen Mobiliteit Spectrometrie (het 

principe waarop Ionscan en Itemiser 

werken) foto-ionisatie, elektrochemi-

sche reacties en metaaloxide sensoren 

om luchtsporen te analyseren.” Toch 

verwacht Meijaard dat het nog wel 

enige tijd zal duren voor de praktijk 

iets heeft aan de nieuwe ontwikke-

lingen. “Voorlopig is zowel de erkend 

agent als de afhandelaar het meest 

gebaat bij het aanleveren van zo 

veel mogelijk adequate informatie bij 

het bestellen van zijn controles van 

luchtvracht.” CargoHub
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een van die bedrijven is Secu-

ritas waar Erik gregory branch 

manager van het segment 

Transport & aviation Security is. 

“alle luchtvracht die aan boord van 

een vliegtuig gaat moet vrij van 

explosieven zijn. De regelgeving 

voor het screenen was eerst per land 

verschillend maar is op 29 april van 

dit jaar gelijkgetrokken. De opzet van 

de regelgeving is gericht op het veilig 

maken van de gehele luchtvrachtke-

ten waarbij betrokken partijen zich in 

de EU database moet laten registre-

ren”, vertelt Erik vanuit zijn kantoor 

op Schiphol.

Verschillende screening manieren
Er zijn meerdere methodes om te con-

troleren of vracht veilig is of niet. De 

volgende screening manieren worden 

toegepast in de Europese Unie:

1.  Handsearch: de Beveiligingsadvi-

seur Luchtvracht of controleur van 

het betrokken bedrijf, of de mede-

werker van het securitybedrijf 

dat is ingehuurd om te screenen 

maakt de zending open en voert 

een handmatige controle uit.

2.  Itemizer: een apparaat dat de 

medewerker langs zowel binnen- 

als buitenkant van de zending 

haalt. De itemizer registreert alle 

mogelijk aanwezige explosieve 

stoffen die vervolgens worden 

geanalyseerd. 

3.  X-ray scan: een apparaat dat 

de zending met röntgenstraling 

doorlicht. Vanaf 1 januari 2014 is 

‘dual view’ verplicht. De zending 

wordt dan niet alleen horizontaal 

maar ook verticaal bekeken. Dit 

apparaat is vrij kostbaar en de 

afmetingen zijn beperkt. 

4.  Snuffelhonden (EDD’s = Explosive 

Detection Dogs)

snuffelhonden
Securitas kan met behulp van honden 

op twee manieren vracht screenen op 

mogelijke aanwezigheid van explosie-

ven in luchtvracht.

Men werkt met zogeheten ‘free run-

ning’ honden die – zoals de term al 

aangeeft – met hun begeleider vrij 

rondlopen rondom de vracht en gaan 

snuffelen. Op het moment dat ze een 

verdachte stof constateren gaan ze 

niet blaffen maar op de plek zitten 

waar ze de stof ruiken. De honden 

mogen, gemeten vanaf de grond 

waarop ze staan, tot een voorge-

schreven maximale hoogte snuffelen. 

als een zending hoger is, staan de 

honden op een soort stelling zodat 

toch het hele collo onderzocht kan 

worden. 

De andere manier van het scree-

nen van luchtvrachtzendingen op 

verdachte stoffen gebeurt door 

rEST-honden. rEST staat voor remote 

Explosives Scent Tracing. Deze honden 

komen niet fysiek in aanraking met 

luchtvracht. Een medewerker van 

Securitas haalt met een apparaat 

lucht weg uit de te screenen zending. 

Deze opgeslagen lucht gaat naar een 

Snuffelhond maakt 
luchtvracht veilig
Iedereen die werkzaam is in de luchtvrachtindustrie weet het: wie na 29 april van dit jaar vracht wil versturen en niet 
in de EU database ‘Known Consignor and registered agent’ staat, krijgt te maken met 100% screening van zijn zending. 
In de aanloop naar deze datum werd gevreesd voor aanlevering van veel onveilige vracht. niets is echter minder waar, 
hoewel securitybedrijven dag en nacht in touw zijn om alle vracht te screenen en veilig aan boord te laten gaan. 

‘Tijdwinst 
door inzet 

REST-honden’

Erik Gregory
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speciale faciliteit en pas daar krijgt de 

rEST-hond de stof te ruiken. Securitas 

is op dit moment nog bezig met de 

ontwikkeling van het rEST product.

Erik: “Op Schiphol lopen er ongeveer 

70 gezamenlijke combinaties rond 

van hond en begeleider. Securitas is 

hierbij verreweg de grootste. Je kan je 

voorstellen dat een grotere maindeck 

zending niet in een X-ray apparaat 

past. Dan is een controle door honden 

ideaal. Uiteindelijk bepaalt de BaL, de 

Beveiligingsadviseur Luchtvracht van 

de klant, meestal in overleg met het 

beveiligingsbedrijf, welke methode 

wordt ingezet.” 

De inzet van rEST-honden is een 

relatief nieuwe methode van scree-

nen. Op dit moment wordt deze 

screeningsmethode in Europa dan 

ook alleen in Frankrijk en nederland 

toegepast.

“rEST-honden worden op een hele 

andere manier getraind dan de 

‘free runners’. Het voordeel is dat 

de vracht – anders dan bij de X-ray 

methode – niet van zijn plek komt en 

ook kunnen complete trucks in één 

keer gescreend worden zonder gelost 

te hoeven worden. Dit levert een tijd-

winst op die natuurlijk heel belangrijk 

is bij luchtvracht”, vertelt Erik. 

toekomstmuziek
Securitas verwacht dat er over twee 

à drie jaar meerdere landen in de EU 

zijn die de rEST-honden gaan inzet-

ten. “In principe is er alleen een ver-

plichting tot het screenen van lucht-

vracht en kan ieder land zelf bepalen 

op welke manier dat gebeurt. Ik denk 

trouwens dat deze methode in de 

toekomst ook bij het controleren van 

zeevrachtzendingen toegepast gaat 

worden”, voorspelt Erik. 

Het samen optrekken met het later 

mogelijk op te zetten Joint Inspection 

Center van de Douane zou eveneens 

een wenselijke ontwikkeling zijn. Ook 

dit kan tijdwinst opleveren als Douane 

controles gelijktijdig met de screening 

van vracht door honden plaatsvinden. 

“Dat gebeurt nu al voor een klant in 

de douanescan maar het zou mooi 

zijn als het voor alle partijen die 

luchtvracht versturen mogelijk wordt”, 

zegt Erik. 

Op dit moment zijn er ongeveer 

5.000 partijen die betrokken zijn bij 

het versturen van luchtvracht. Die 

zouden allemaal sinds 29 april van dit 

jaar in de EU database moeten staan. 

Van die 5000 staan nu zo’n 1200 

nederlandse partijen in de EU data-

base dus dat is slechts 1/4 van het 

totaal. Echter, 850 van deze bedrijven 

verzorgen 80% van de luchtvracht-

zendingen. Hoewel wij er nog niet 

zijn is de luchtvracht die uit neder-

land komt al voor een groot deel vei-

lig. Echter heel veel zendingen die uit 

het buitenland worden aangeleverd 

zijn nog niet veilig. “Binnen Europa 

doen wij het dus zo slecht nog niet” 

stelt Erik tot besluit.

‘Regelgeving 
gericht op veilig 

maken van 
gehele lucht-
vrachtketen’
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‘In de advocatuur is het 
sleutelwoord vertrouwen’
Bijna elke ondernemer krijgt wel eens met juridische of economische problemen te maken. Of hij/zij komt voor de 
vraag te staan: “Hoe moet het nu verder met mijn bedrijf?” Dat zijn vragen of problemen die het beste met hulp van 
een expert kunnen worden opgelost. In de regio Schiphol is Levenbach & gerritsen advocaten zo’n expert die zich vooral 
richt op nationaal en internationaal georiënteerde ondernemingen.

CargoHub
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Levenbach & gerritsen advocaten 

(www.levenbach-gerritsen.nl) is 

een regionaal advocatenkantoor 

dat gevestigd is in Schiphol-rijk, vlak-

bij de Schiphol, een uiterst belangrijk 

economische knooppunt van de 

randstad. geen wonder dat Leven-

bach & gerritsen advocaten veel 

internationaal georiënteerde relaties 

heeft en deze adviseert en bijstaat op 

juridisch en economisch terrein. Met 

enige trots zegt directeur roland E. 

gerritsen: “Onze focus is gericht op 

wat de ondernemer dagelijks bezig 

houdt. In een reeks van jaren hebben 

wij door onze praktische benadering 

en ervaring een uitstekende reputatie 

opgebouwd. Wij zorgen voor een 

grondige kennis van de markt waarin 

onze klant werkzaam is. Onder wisse-

lende economische omstandigheden 

zijn wij er steeds in geslaagd onze 

klanten door goede en slechte tijden 

heen te loodsen. Iedereen begrijpt 

wat er bedoeld wordt met het door 

slechte tijden heen loodsen. Maar 

ook bij goede tijden hebben onze 

advocaten en juristen een belangrijke 

rol als bedrijfs (juridisch) adviseur. Wij 

zijn veelal betrokken bij investerings-

beslissingen. gerritsen geeft als voor-

beeld: het opzetten van een goede 

distributieketen in het buitenland.

Vertrouwen
Levenbach & gerritsen advocaten 

beschikt over sterkte netwerken 

waaruit veel cliënten voortkomen. Vaak 

zorgen banken of accountants dat een 

onderneming contact zoekt met ons. 

aanbeveling, reputatie, het verzorgen 

van symposia en het (onbezoldigd) 

actief zijn in ondernemers verenigin-

gen ten behoeve van de regio speelt 

ook een belangrijke rol. In de huidige 

slechtweer economie zien de banken 

of accountants vaak als eerste dat het 

met de onderneming niet de goede 

kant uit gaat. Dan is vroegtijdig bijstu-

ren van eminent belang. Levenbach & 

gerritsen heeft met andere profes-

sionals (accountant, vastgoedadviseur, 

fiscalist) een quick-scan methode 

ontwikkeld om bedrijven in een 

vroegtijdig stadium sturing en coaching 

te kunnen bieden voordat de onder-

neming bijvoorbeeld over gaat naar 

bijzonder beheer van een bank. De 

problematieken zijn zeer divers, zoals 

aandeelhouders die geen gemeen-

schappelijke drive meer hebben 

deze zonder geruzie te ontvlechten, 

ondernemers die cash-flow problemen 

door slecht debiteurengedrag en dat 

niet onder controle krijgen, arbeids-

rechtelijke en reorganisatie problemen 

waar de ondernemer geen oplossing 

voor ziet, problemen met de bank en 

zelfs dreiging van faillissement. Het zijn 

dreigingen van deze tijd. Onze filosofie, 

zegt gerritsen, is om in een zo vroeg 

mogelijk stadium de ondernemer te 

coachen bij herstructurering of door-

start. Vertrouwen en voorkomen van 

publiciteit spelen daarbij een sleutelrol. 

Vanaf het eerste moment dat een 

bedrijf bij ons aanklopt, moet dat ver-

trouwen er dan ook zijn. Dat ervaart de 

relatie door onze grote betrokkenheid 

en korte responsetijden. Onze persoon-

lijke betrokkenheid staat er garant voor 

dat wij slagvaardig zijn en doelbewust 

en efficiënt optreden. Wij zijn als advo-

caten ook aan strenge kwaliteitsregels 

gebonden, stelt gerritsen.

Bij een goede adviseur komt ook veel 

mensenkennis om de hoek kijken. “Er 

moet een klik zijn met de mensen 

voor wie je werkt.” zegt gerritsen. 

“advocatuur is een rijpingsvak. Je kunt 

een knappe kop hebben en juridisch 

hoog gekwalificeerd zijn, het vak leer 

je pas na jarenlange ervaring in de 

omgang met ondernemers.” 

expertise en specialisaties
roland gerritsen weet na al die jaren 

waar hij over praat. na zijn rechtenstu-

die werkte hij tien jaar als partner bij 

het advocatenkantoor Van Loben Sels 

& Van Wijk in Haarlem. In 1987 ves-

tigde hij zich in aalsmeer, het centrum 

van een groeiende markt. nog steeds 

de parel van de nederlandse econo-

mie. Levenbach & gerritsen advocaten 

is veel actief in de (internationale) 

bloemenbranche, logistics, planologie, 

etc. Wij zijn in deze branches met 

luchtvracht en wegvervoer dus zeer 

goed thuis, zegt gerritsen. Eind jaren 

tachtig ontstond de samenwerking 

met het gerenommeerde kantoor 

Levenbach in amsterdam. Het kantoor 

Levenbach & gerritsen advocaten 

is gestaag gegroeid en heeft een 

leidende positie veroverd in de regio 

Schiphol. Partner Dolf van gaalen is al 

sinds 1987 werkzaam in het bedrijf. 

Sinds 1 januari van dit jaar is er op 

dezelfde kantoorlocatie een samen-

werkingsverband aangegaan met 

nelemans advocatuur, een kantoor dat 

is gespecialiseerd in vastgoedkwesties 

en logistiek.

Levenbach & gerritsen advocaten 

beschikt over een ruime exper-

tise op het terrein van de dagelijkse 

problematiek van de ondernemer, zij 

kennen de markt van de klant. De 

specialisaties richten zich op: onder-

nemingsrecht, handels- en contracten-

recht, insolventie, fusie en overname, 

arbeidsrecht, herstructurering en door-

start, bouw- en bestuursrecht, en EU-

recht. Het advocatenkantoor beschikt 

over een grote procesrechtelijke 

ervaring. Men kan vlot inschatten of in 

geval van een conflict een proces is te 

vermijden, of er schikkingsmogelijkhe-

den zijn, al dan niet via de procedure. 

Het voeren van schikkingonderhande-

lingen, mediation-trajecten, arbitrage 

zijn dan ook de terreinen waarop de 

Tekst
Sjaak Blaazer

Fotografie
Michel ter Wolbeek
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Levenbach & gerritsen advocaten zich 

thuis voelen.

Law exchange international/
advocaten unie
Het economisch slechte weer is op 

vele terreinen voelbaar. Vraaguitval, 

prijsuitval, debiteuren druk leve-

ren echter nieuwe uitdagingen en 

nieuwe type concurrenten op. Voor 

de advocaat betekent dat ook dat er 

meer op de centen wordt gelet. En 

dat dwingt tot nog meer voortvarend-

heid en efficiency. “Klanten zijn je dan 

ook trouw,” zegt gerritsen, “als je het 

serviceniveau zichtbaar weet te ver-

hogen en te versterken. Het blijft een 

uitdaging voor onze medewerkers om 

het kantoor nog beter te profileren.” 

Er liggen volgens gerritsen tal van 

kansen. Het kantoor heeft ook een 

strategische visie ontwikkeld. Onderdeel 

daarvan is ook het deelnemen in een 

internationaal netwerk van juridi-

sche dienstverleners, Law Exchange 

International (www.lawexchange.com). 

Dat netwerk beschikt over kantoren 

in alle belangrijke regio’s in de grote 

Europese landen, de Verenigde Sta-

ten, (azië, Japan en China), australië, 

en sinds kort ook Brazilië en australië. 

Het is een sterk netwerk dat halfjaar-

lijks bij elkaar komt. Men kent elkaar 

en onze relaties profiteren daarvan 

omdat wij de relatie ook kunnen 

blijven “coachen”.

“Wij zijn ook als kantoor actief in 

de advocaten Unie, een landelijk 

werkend netwerk, georganiseerd als 

een coöperatie,” geeft gerritsen aan. 

gelijkgestemde advocaten kantoren 

bundelen hun krachten voor het ont-

wikkelen van producten voor grotere 

koepelorganisaties, het verzorgen van 

opleidingen en kennisuitwisseling 

(www.advocatenunie.nl).

ontzorgen
De strategie van Levenbach & gerrit-

sen advocaten is het “ontzorgen” van 

cliënten. Dolf van gaalen, compagnon 

van gerritsen, legt dit uit hoe dit 

werkt. “als een cliënt bij ons komt, 

moet het snel duidelijk zijn hoe wij 

het probleem kunnen aanpakken. 

Cliënten moeten ervaren dat ze met 

al hun juridische en economische 

vragen en problemen bij ons terecht 

kunnen. Van hoog complexe zaken 

tot klein juridisch onderhoud. als een 

ondernemer op welke manier dan 

ook klem dreigt te gaan lopen, of al 

is gelopen, en de weg naar het advo-

catenkantoor heeft gevonden, wordt 

er een quick-scan gemaakt. Binnen 

enkele dagen is dan duidelijk wat er 

in een bedrijf anders moet of kan. De 

oplossingen voor ondernemingen die 

problemen hebben zijn divers. Zo kan 

er gedacht worden aan reorganisatie, 

herstructurering, doorstart, schuldsa-

nering, (stille) surseance, maar ook 

een sterfhuisconstructie of het treffen 

van een crediteurenakkoord. als de 

aard en omvang van de klus dat vergt 

hebben wij netwerkpartners om ons 

daarbij te helpen benadrukt gerritsen. 

Wij zijn dan meer een ketenregisseur 

die de hele keten van juridische dien-

sten voor een cliënt kan managen.”

ondernemersverenigingen
Het kantoor steekt veel energie 

in haar netwerken. roland ger-

ritsen is al enige jaren lid van het 

algemeen bestuur van de (OraM), 

de Ondernemersvereniging regio 

amsterdam. De OraM is het grootste 

business-to-business netwerk en 

belangenbehartigingsorganisatie in 

de amsterdamse regio. Van MKB tot 

multinational, van industrie in de 

haven en transport op Schiphol tot de 

zakelijke dienstverleners op de Zuidas, 

ze zijn lid van de OraM. roland ger-

ritsen is daarnaast ook kringvoorzitter 

van de regio Schiphol voor de OraM 

en sterk betrokken bij het parkma-

nagement en openbaar vervoer. Dolf 

van gaalen is jarenlang bestuurslid 

van de specialisten vereniging VIa 

(Vereniging voor Incasso advocaten). 

De veranderingen in de juridische en 

economische werkelijkheid gaan snel. 

Wij zitten daar met onze neus boven 

op, zegt gerritsen.

avontuurlijk
roland gerritsen blijkt een nogal avontuurlijke inslag te hebben. Hij komt 

regelmatig in afrika, niet alleen om safari’s te maken maar omdat hij daar 

ook graag motorrijdt. “Ja, ik ben een liefhebber van motorrijden sinds mijn 

achttiende. Ik rijd zowel op een BWM gS1200 als een Harley-Davidson. Ook 

al rijdt de BWM fantastisch, er is toch een voorliefde voor de traditionele 

Harley”. Met zijn vrienden maakt hij bijzondere tochten. Zo maakte hij een 

tour in India naar de Himalaya, in Zuid-afrika naar Mozambique en recentelijk 

Kroatië en Sicilië. 

Advocatuur is 
een rijpingsvak

Op hoog niveau 
met business-

to-business bezig

Dolf van Gaalen Roland Gerritsen

CargoHub
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Vanwege het belang om te komen tot een 
efficiënter controleproces en een goede werking 
van ECS rondom Schiphol, hierbij nogmaals een 
korte uiteenzetting ECS proces.

goederen onder toezicht bij uitgaan

goederen die het douanegebied gaan verlaten staan 

onder toezicht van de douane. De douane voert het 

toezicht onder andere uit met het Export Control 

System (ECS). Het proces uitgaan start op het moment dat 

de goederen waarvoor aangifte (ten uitvoer) is gedaan, zijn 

vrijgegeven voor uitvoer.

Kantoren van uitvoer en kantoren van uitgang wisselen 

elektronisch informatie uit met:

- gegevens van uitvoerzendingen;

- resultaten van controles;

-  Bevestiging dat de goederen de EU hebben verlaten.

aankomstmelding
Een ieder die in staat is goederen bij de douane aan te 

brengen kan elektronisch een aankomstmelding doen. 

Degene die de aankomstmelding doet is de Trader at Exit 

(TaE).

De aankomstmelding bevat onder andere de volgende 

informatie:

-  Movement reference number (Mrn) van de aangifte;

-  Het kantoor van uitgang waar de aankomst wordt 

gemeld;

-  De datum en het tijdstip waarop de goederen zijn aan-

gekomen;

-  De plaats waar de goederen zich bevinden.

De aankomstmelding kan op verschillende manieren inge-

stuurd worden:

1.  Met een bericht notification of Exit aan Cargonaut, 

waarna Cargonaut de arrival at Exit maakt namens de 

TaE, of de TaE dit zelf doet.

2.  Met de web portal ECS van Cargonaut, waarna Cargonaut 

de arrival at Exit maakt namens de TaE.

3.  Met een DgVS transactie waarin de Mrn referentie bij 

de Inschrijving wordt genoemd, waarna Cargonaut de 

arrival at Exit maakt zodra een Uitslag volgt. Bij verlegde 

controles (controles op de 2e linie) wordt een arrival at 

Exit al bij Inschrijving op House niveau verstuurd. 

4.  Via elektronisch berichtenverkeer direct met de douane. 

(Let op: de ECS status informatie is dan niet zichtbaar in 

eCargo receipt )

ecs manifest
De master en house waybills worden door de expedi-

teur of een vertegenwoordiger naar Cargonaut verstuurd. 

De afhandelaar maakt voor vertrek van een vlucht een 

vluchtmanifest op. Hierop vermeld de afhandelaar alle 

airwaybill nummers van zendingen aan boord van het 

vliegtuig. Het vertrek van het vliegtuig wordt doorgegeven 

aan de luchthaven Schiphol. Deze vertrektijden worden naar 

Cargonaut gestuurd. Met deze informatie kan Cargonaut een 

ECS manifest genereren voor de douane waarin de volgende 

gegevens zijn opgenomen:

-   alle uitgaande Mrn’s met airwaybill referentie

-  De vluchtgegevens met vertrektijd.

als de arrival at Exit en het ECS manifest door de douane wor-

den geaccepteerd zal de aangever van de aangifte ten uitvoer 

een Confirmation of Exit via DSU (Sagitta Uitvoer) ontvangen.

herinnering
Een aangever dient binnen 150 dagen na aanvaarding van 

de uitvoeraangifte te kunnen aantonen dat goederen daad-

werkelijk het grondgebied van de EU verlaten hebben. Heeft 

de douane tussen 30 dagen en 125 dagen na de aanvaar-

dingsdatum nog geen Confirmation of exit kunnen versturen 

dan ontvangt de aangever een herinneringsbericht (request 

of non-exited Export).  

douane stuurt op 
vroegtijdige controles 
export control system (ecs) 
Het export controle proces blijft de gemoederen bezig houden. Het is nog niet bij een ieder even duidelijk wie in de 
keten welke verantwoordelijkheid draagt om het ECS voor alle betrokken partijen goed te laten verlopen. De neder-
landse Douane heeft inmiddels kenbaar gemaakt voor uitvoer aangegeven goederen eerder in het proces te willen 
controleren.  De inzet van de douanescan op het platform om goederen kort voor vertrek van het uitgaande vliegtuig 
te controleren kan dan worden afgebouwd. Om deze controles eerder in het proces te kunnen uitvoeren, en daarmee 
de inbreuk in de logistiek tot een minimum te beperken, is het wel noodzakelijk dat formaliteiten in het proces correct 
worden uitgevoerd. 
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ECS – Inspection at Handler

ECS – Transit

Transit declaration     
is made

Customs will send
Transit Mrn number

EnO is sent to          
Cargonaut 

(Exit notification):
1. DgVS messages 
2. EDI message 755

3. ECS Webportal

In case of code ‘825’ 
(normal Transit, Mrn 
number is stored in 

database

Customs sends 
new Mrn to 
Cargonaut. 

Mrn number is 
stored in database.

In case of ‘code’ ‘821’ incomplete 
Transit, missing security informa-

tion) Cargonaut sends Exit summary 
declaration Customs. (Only when FWB 
message has already been received)

Shipment is 
brought to Handler

Handler checks rTI 
(ready for Take in) 

status in eCr

Handler sends 
export Manifest

Cargonaut sends 
Manifest to Customs 
with original or new 

Mrm number

ECS-Inspection at Forwarder

Export 
declaration 
is made.

Customs will 
send Export 

Mrn number

EnO is sent to 
Cargonaut (Exit 
notification): 

1. DgVS messages
2. EDI messages 755

3. ECS Webportal

Cargonaut sends 
arrival at Exit to 
Customs (export 

Mrn) with location 
of Forwarder

‘red’ in eCr ‘
ECS’tab, Forwarder 

corrects EnO.

accept or 
reject a.a.E. by 

Customs

‘green’ or ‘red’ 
in eCr ‘ECS’ tab

Shipment is 
brought to 
Handler

Possible Control 
message by 

Customs

‘red’ in eCr 
‘Customs’ tab

Handler sends 
export 

Manifest

after inspecting 
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Customs sends 
release 
message

‘green’ in eCr 
‘Customs’ tab

Handler checks 
rTI (ready 
for Take in) 
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Shipment is 
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Customs
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Forwarder

Export 
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Mrn number
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Customs
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brought to 
Handler
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Customs
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‘Customs’ tab
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Customs that 
shipment has 
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Handler

Handler sends 
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(ready for Take in) 
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shipment and knows 
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to Be inspected by 
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‘Customs’ tab

after inspecting 
shipment 

Customs sends 
release 
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‘green’ in eCr 
‘Customs’ tab

Cargonaut 
sends ECS 

Exit Manifest 
to Customs

Confirma-
tion of Exit 
is sent to 
Forwarder
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transit aangiften
Ook transit Mrn’s dient u in ECS aan te melden. Er behoeft 

geen arrival at Exit te worden verstuurd. Er zijn twee moge-

lijkheden voor het aanmelden van Transit Mrn’s. 

1.   Aanmelding Transit MRN inclusief veiligheidsgegevens

In dit geval geeft u code 825 op onder vermelding van het 

Mrn. Cargonaut vermeldt het Mrn op het uitgaande ECS 

manifest. 

2.   Aanmelding Transit MRN zonder veiligheidsgegevens 

In dit geval geeft u code 821 op onder vermelding van het 

Mrn. Cargonaut heeft dan de elektronische airwaybill nodig 

om een Summiere aangifte Uitgaan te kunnen maken met 

de security gegevens. Deze aanvullende aangifte krijgt 

een nieuw Mrn dat op het uitgaande ECS manifest wordt 

vermeld. 

controles in het proces uitgaan:
nadat een arrival at Exit is ingediend bij de douane kan de 

betreffende zending met bijbehorend Mrn door de douane 

geselecteerd worden voor controle. De douane stuurt dan 

een Controlebericht naar de Trader at Exit. na controle volgt 

er een Vrijgavemelding en kunnen de goederen vertrekken. 

Controles kunnen plaatsvinden op verschillende locaties:

1. Bij de afhandelaar op Schiphol. 

2.  Bij het Joint Inspection Centre van de Douane. Dit Joint 

Inspection Centre is nog in aanbouw.

3.  Bij de expediteur die een vergunning heeft voor verlegde 

controles. 

ecargo receipt verschaft status informatie
Indien aankomstmeldingen via Cargonaut wordt gedaan, 

kunnen controles en vrijgavemeldingen op zending niveau 

inzichtelijk worden gemaakt in eCargo receipt. Deze appli-

catie maakt voor ketenpartijen inzichtelijk of een aangifte is 

gedaan, de arrival at Exit is ingestuurd of dat een zending 

door de douane voor controle is geselecteerd.

Zodra een afhandelaar een voor controle geselecteerde 

zending accepteert met eCargo receipt wordt de douane 

door een emailbericht geïnformeerd dat de betreffende 

zending op de aanbrenglocatie is gearriveerd. De douane zal 

de zending dan vervolgens komen controleren. 

Voorwaarden verlegde controles naar 2e linie 
Traders at Exit hebben de mogelijkheid om zendingen op 

hun eigen locatie door de douane te laten inspecteren. 

Voorwaarden om een controle op eigen locatie te kunnen 

laten uitvoeren :

-  De betrokken afhandelaar dient aEO full gecertificeerd te 

zijn

-  De betrokken Trader at Exit dient aEO full gecertificeerd 

te zijn

-  De betrokken Trader at Exit dient gevestigd te zijn binnen 

het kantoor van uitgang

-  De integriteit van de goederen na het verlaten 2e linie 

loods moet gewaarborgd zijn door gebruik te maken van 

aEO vervoerder of door inzet eigen vervoer  

Er zijn 2 mogelijkheden om controles op eigen locatie in te 

richten.

Mobiele controle op de eigen locatie bij de expediteur

De zending wordt in eerste instantie oppervlakkig gecontro-

leerd en vergeleken met documenten. Indien er aanleiding 

voor de douane is zal de zending worden geopend of mid-

dels een mobiele scan worden gecontroleerd. 

Remote scannen

Bedrijven die om aviation Security Services redenen over 

een scan beschikken krijgen de mogelijkheid om de douane 

op afstand te laten meekijken. 

ontwikkeling aangewezen aanbrenglocatie 
Tijdens de voorlichtingsdag aviation Security op 31 januari 

2013 deelde Caroline van Dijk onder meer mee dat de 

Douane in de toekomst aanbrenglocaties gaat aanwijzen. De 

aankomstmelding in ECS (aaE) mag pas worden gedaan op 

het moment dat de goederen daadwerkelijk zijn aange-

komen op een aangewezen aanbrenglocatie. alleen de 

afhandelaren en de expediteurs die toestemming van de 

Douane hebben gekregen om de ECS-controles in hun eigen 

(2e linie) loods te laten plaatsvinden, worden aangewezen 

als aanbrenglocatie.

Om optimale efficiency in de logistieke keten te bereiken 

sturen betrokken marktpartijen aan om alle douaneformali-

teiten en controles zo vroeg mogelijk in het proces te laten 

plaatsvinden. De nederlandse Douane levert hierbij een 

belangrijke bijdrage aan trade facilitation. 
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de luchtvrachtindustrie is van nature een dynamische 

industrie. Er is een doorlopende en toenemende 

(elektronische) interactie tussen partijen, zowel bin-

nen de industrie, onder bijvoorbeeld shippers, expediteurs 

en vervoerders, als onder partijen die te maken hebben 

met douane en regulerende instanties. Om acceptatie en 

invoering van communicatiestandaarden te vereenvoudigen, 

heeft IaTa Cargo-XML ontwikkeld; Cargo-XML is flexibel, 

makkelijk te gebruiken, zeer compatibel en aanpasbaar. 

Cargo-XML zal Cargo-IMP vervangen, dat al bijna vier decen-

nia dienstgedaan heeft voor de luchtvaartindustrie. 

nu is het tijd om te onderzoeken
natuurlijk gebeurt het overstappen van de ene standaard 

naar de andere niet in een keer. Verschillende bedrijven 

gebruiken de nieuwe standaard al en er zijn er nog meer 

die hem in gebruik zullen gaan nemen. Volgens de planning 

zal het IaTa Cargo-IMP handboek aan het eind van 2014 ten 

einde komen. De twee standaarden zullen enige tijd naast 

elkaar voortbestaan, maar veranderingen aan IaTa stan-

daard EDI berichten zullen na 2014 alleen in de IaTa XML 

berichten gedaan worden. nieuwe berichten worden alleen 

in Cargo-XML formaat ontwikkeld. Het is tijd om uw bedrijf 

klaar te maken voor deze overgang!

Zal uw bedrijf baat hebben bij het aanvaarden van deze 
nieuwe standaard?
naar alle waarschijnlijkheid is dit het geval, omdat deze 

standaard veel sneller geïmplementeerd wordt en mak-

kelijker te onderhouden is. IaTa Cargo-XML helpt ook het 

samenwerken met douane, veiligheid en regulerende 

instanties en maakt de implementatie en aanvaarden van 

de e-Cargo initiatieven, zoals de electronische luchtvracht-

brief (e-aWB) of e-Freight makkelijker. als u op dit moment 

software gebruikt voor het uitwisselen van data of als u 

overweegt die te implementeren, dan loont het misschien 

om de Cargo-XML capaciteiten na te gaan; dat zou uw 

uitvoering efficienter kunnen maken.

Begin vandaag met de overgang of het implementatie-
project
Het eind van 2014 lijkt misschien nog ver weg, maar waar-

om zou u wachten voor u gaat profiteren van de voordelen 

die Cargo-XML u gaan brengen? Hier zijn de drie belangrijk-

ste punten waar u op moet letten als u begint.

• interne organisatie
Zijn de interne belanghebbenden ervan op de hoogte dat 

de overgang plaatsvindt? Welke systemen zijn er voor al uw 

luchtvaartgerelateerde berichten en welke afdelingen zijn 

daarbij betrokken? aangezien Cargo-XML sneller te imple-

menteren, makkelijker te onderhouden en erop gericht is de 

leveringsketen vooruit te drijven, is het goed mogelijk dat er 

een betere businesscase voor is. 

• handelspartners en regulerende instellingen
Hoe communiceert u op dit moment met uw partners? 

Hebben zij de nieuwe standaard al geaccepteerd of gaan zij 

dat in de komende maanden doen en zult u dan nog steeds 

gegevens kunnen uitwisselen? 

• Bieders van een oplossing
Wie zou een oplossing kunnen bieden voor uw communica-

tie uitwisseling, voor het heden en in de toekomst? Kunnen 

zij industriele migratie van IaTa Cargo-IMP naar IaTa Cargo-

XML ondersteunen met specifieke oplossingen? 

Bent u klaar voor de 
start met Cargo-XML? 
Het export controle proces blijft de gemoederen bezig houden. Het is nog niet bij een ieder even duidelijk wie in de 
keten welke verantwoordelijkheid draagt om het ECS voor alle betrokken partijen goed te laten verlopen. De neder-
landse Douane heeft inmiddels kenbaar gemaakt voor uitvoer aangegeven goederen eerder in het proces te willen 
controleren. De inzet van de douanescan op het platform om goederen kort voor vertrek van het uitgaande vliegtuig 
te controleren kan dan worden afgebouwd. Om deze controles eerder in het proces te kunnen uitvoeren, en daarmee 
de inbreuk in de logistiek tot een minimum te beperken, is het wel noodzakelijk dat formaliteiten in het proces correct 
worden uitgevoerd. 
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welke goederen en diensten 

als strategisch worden 

aangemerkt is op internati-

onaal niveau bepaald. De EU heeft dit 

vastgelegd in de zogenaamde Dual 

Use verordening (nr. 428/2009). Deze 

verordening regelt de controle op de 

uitvoer van producten, technologie en 

software die in beginsel voor twee-

erlei gebruik (voor wapens én voor 

civiele toepassingen) geschikt zijn en 

stelt een structurele vergunningsplicht 

in voor de in bijlagen genoemde 

producten.

toezicht, controle en strafrechte-
lijke handhaving
Een apart team van de Belas-

tingdienst/Douane (team POSS, 

Precursoren, Oorsprongsbescheiden, 

Strategische goederen en Sanctiewet-

geving) stelt controles in bij bedrijven 

die zich bezig houden met de export 

van strategische goederen en dien-

sten. Bij de constatering van over-

tredingen wordt de eerste keer een 

schriftelijke waarschuwing uitgedeeld. 

Indien bij herhaalde controle opnieuw 

overtredingen worden vastgesteld 

wordt in beginsel een proces-verbaal 

opgemaakt, ofwel door de douane-

ambtenaren van team POSS ofwel 

door de FIOD-ECD. De officier van 

justitie beslist dan over eventuele 

verdere strafrechtelijke vervolging. 

De sancties lopen zeer uiteen: van 

kleinere boetes tot gevangenisstraffen 

van zes jaar, voordeelsontneming en 

stillegging van het bedrijf. Overtredin-

gen en misdrijven (bij opzet) vallen 

niet onder de algemene Douanewet 

maar onder de Wet op de economi-

sche delicten.  

nieuwe wet strategische diensten 
Vanaf 1 januari 2012 geldt deze 

nieuwe Wet (hierna: WSD) die nati-

onale regels geeft over drie vormen 

van dienstverlening met betrekking 

tot strategische goederen: de niet-

fysieke overdracht van programma-

tuur en technologie, het leveren van 

technische bijstand en het verlenen 

van tussenhandeldiensten. 

De nieuwe wet is een aanvulling op 

de bestaande (Europese) regelingen 

en géén vervanging daarvan.

Sinds 7 juni 2013 valt het export-

vergunningenregime onder de Wet 

bevordering integriteitsbeoordelingen 

door het openbaar bestuur (Wet 

Bibob), zodat exportvergunningen ook 

kunnen worden geweigerd indien niet 

wordt voldaan aan integriteitsvoor-

waarden. 

rechtsonzekerheid 
De uitvoeringspraktijk van exportcon-

trole is op diverse punten nog zeer 

onduidelijk en onzeker voor bedrijven. 

Zonder volledig te zijn enkele voor-

beelden:

• De definities van de gecontroleerde 

producten en de criteria die in de 

algemene noten bij de lijsten van 

producten in de EU-verordening 

staan, geven aanleiding tot veel 

discussie en interpretatiegeschillen. 

Bijvoorbeeld: wanneer hangt tech-

nologie “rechtstreeks samen met” 

bepaalde goederen; wanneer is 

Exportcontrole strategische  
goederen en diensten:  
rechtsonzekerheid, bureaucratie 
en grote strafrechtelijke risico’s
De meeste Westerse landen kennen regels in het kader van exportcontrole om de verspreiding van producten en kennis 
die voor wapens kunnen worden gebruikt, tegen te gaan. Deze regelgeving is complex en de sancties zijn aanzienlijk. 
Lang niet alle bedrijven zijn zich daarvan bewust. De uitvoer van strategische goederen en diensten is verboden, tenzij 
de exporteur beschikt over een exportvergunning. De minister van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk maar in de 
praktijk voert de CDIU (Centrale Dienst voor In- en Uitvoer van de Douane) te groningen deze taak uit. 
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programmatuur “speciaal ontwor-

pen of aangepast” voor “ontwikke-

ling”, “productie” of “gebruik” van 

goederen en wanneer is technolo-

gie “noodzakelijk” voor ontwik-

keling, productie of gebruik van 

goederen? Het Ministerie, de CDIU 

en team POSS leggen deze termen 

zeer ruim uit; bedrijven restrictief. 

Zo vindt de minister dat sprake is 

van vergunningplichtige technische 

bijstand als diensten “bijdragen 

aan” de ontwikkeling, productie 

en gebruik van goederen, terwijl 

de regelgeving slechts diensten 

die “nodig zijn voor” de ontwikke-

ling, productie als gecontroleerd 

aanmerkt. nederland ondermijnt 

daarmee een eerlijk speelveld. 

 

• De minister kan ad hoc een ver-

gunningplicht instellen indien ‘aan-

wijzingen’ bestaan dat bepaalde 

producten gebruikt (kunnen) wor-

den voor chemische, biologische 

of nucleaire wapens, ofschoon die 

producten niet in de officiële lijsten 

voorkomen (‘catch all’- bepaling). 

Bedrijven kunnen dit niet altijd 

voorzien. 

• De toetsingscriteria van het CDIU 

voor de beoordeling van vergun-

ningaanvragen zijn nogal vaag en 

subjectief: controle op het civiele 

eindgebruik en de betrouwbaarheid 

van de eindgebruiker, algemene 

beoordeling van de situatie in het 

land van eindbestemming, etc. Het 

karakter van deze politieke, open 

normen staat op gespannen voet 

met de eis van de Dienstenrichtlijn 

en het Verdrag van de werking 

van de EU dat handelsbeperkingen 

niet-discriminatoir, noodzakelijk en 

proportioneel zijn.  

• Er is sprake van ‘enige overlap’ 

tussen de vergunningplicht op 

grond van de nationale WSD en 

de verplichtingen uit de Europese 

dual use verordening. Zo zijn er 

drie definities van “tussenhan-

del” bij dual use goederen: één 

EU-definitie en twee nationale 

definities. nevendiensten zoals 

financiële diensten en algemene 

reclame gelden niet als tussenhan-

del. De tussenhandelaar raakt al 

gauw verstrikt in deze overlap en 

verschillen.        

Bureaucratie en administratieve 
lasten
Voor de uitvoer van technologie 

behoeft gewoonlijk geen aangifte 

ten uitvoer te worden gedaan, omdat 

dit niet gepaard gaat met de fysieke 

overdracht van een goed. als gevolg 

hiervan wordt op deze uitvoer ook 

niet de gebruikelijke douanecontrole 

toegepast. Bedrijven moeten zelf 

bepalen of sprake is van een gecon-

troleerd product of niet. Bij twijfel  

kunnen zij een sondageverzoek 

richten tot de CDIU. Hierop wordt niet 

altijd adequaat gereageerd. 

De WSD introduceert diverse nieuwe 

meldplichten. Zo zijn nieuwe mel-

dingsformulieren vereist (eenmalig, 

wijziging activiteiten en per dienst) 

die de bedrijfsactiviteiten belemme-

ren en bemoeilijken. 

De administratieve lasten zijn in de 

Memorie van Toelichting bij de WSD 

zeer beperkt ingeschat. De minister 

schat dat per saldo slechts 85 extra 

vergunningsaanvragen zullen worden 

ingediend en dat niet meer dan 1000 

eenmalige meldingen, 50 aangepaste 

meldingen en hooguit 20 meldingen 

voor gevoelige goederen en bestem-

mingen door tussenhandelaren zullen 

worden gedaan. Overige nalevingskos-

ten zijn er volgens de minister niet. 

Uitgaande van een half uur voor het 

invullen van een vergunningaan-

vraag en een bedrag van € 28 per 

uur als kosten van een administratief 

medewerker berekent de minister 

de administratieve lasten structureel 

lager dan € 10.000 per jaar. 

Er zijn sterke aanwijzingen dat de 

administratieve lasten aanzienlijk 

hoger zijn dan de minister presen-

teert. Het is interessant te vernemen 

welk bedrag het bedrijfsleven voor de 

stijging van de administratieve lasten 

berekent. 

strafrechtelijke risico’s
Met de nieuwe WSD vervallen oude 

sanctieregelingen en krijgen strafbe-

palingen meer extraterritoriale wer-

king. De ingewikkelde regelgeving 

en weerbarstige exportpraktijk dagen 

team POSS en de officier van justitie 

uit om niet te snel overtredingen vast 

te stellen waar bedrijven pleitbare 

standpunten (kunnen) hebben en 

om bij de afweging om een zaak 

aan te melden voor opsporing en 

vervolging, oog en begrip te hebben 

voor de vele nuances die de export in 

deze branche kenmerken. Het is aan 

de bedrijven om zich assertief tegen 

ongefundeerde beschuldigingen te 

verweren. Lukt dat niet dan zijn de 

gevolgen drastisch: hoge boetes, 

stillegging van activiteiten, intrekking 

vergunningen, negatieve publiciteit, 

ontneming van (het theoretisch 

berekende) ‘voordeel’, etc. aan de 

douaneautoriteiten de taak om meer 

gevoel te ontwikkelen voor de kleur-

rijke exportpraktijk.

‘Sinds 7 juni 2013 valt het 
exportvergunningenregime 
onder de Wet bevordering 

integriteitsbeoordelingen door het 
openbaar bestuur (Wet Bibob)’

Hans Peek is als partner verbonden aan 
Peek advocaten-belastingkundigen te Utrecht. 
Meer informatie: www.peek-utrecht.nl 
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DAEL Security 

DAEL Security / Aartsdijkweg 81 / 2676 LE Maasdijk / T +31 (0) 174 52 39 21 / I www.dael.com / E info@dael.com

Een compleet pakket aan systemen met bewezen betrouwbaarheid.

DAEL Security levert totaaloplossingen op het gebied van scan- en 

detectiesystemen voor het opsporen van onder andere wapens, explosieven 

en narcotica. DAEL Security adviseert, ontwerpt, installeert en onderhoudt 

applicaties. In alle gevallen kunnen we terugvallen op een ruime ervaring, 

opgebouwd in nauwe samenwerking met onze partners.

Onze werkgebieden

•	 Passagiersterminals 
 Onder andere luchthavens, havengebieden en treinplatforms

•	 Vracht en grens 
 Onder andere op- en overslagcentra, luchthavens, havengebieden en treinplatforms

•	 Algemene en openbare gebouwen
 Onder andere postkamers, rechtbanken, scholen, congresgebouwen, ambassades, 
 penitentiaire inrichtingen, banken en evenementen

Onze activiteiten

Met onze activiteiten bestrijken we het gehele terrein: advisering, engineering, 
projectmanagement, installeren, after sales, training en opleiding. En moet u tijdelijk 
veiligheidsmaatregelen nemen? Dan is de apparatuur ook te huur.

DAEL. The innovation providers
De DAEL Groep bestaat uit vier zelfstandig ope-
rerende ondernemingen: DAEL Data & Electro, 
DAEL Telecom, DAEL Power en DAEL Security. 
Het zijn bedrijven die opereren op het snijvlak 
van technologie en innovatie, elk op een ander 
terrein. Als groep van vier bedrijven bestrijken 
we een breed scala aan projecten.

Alle vier bedrijven opereren zelfstandig in de 
markt. Met een eigen dienstenpakket, met eigen 
opdrachtgevers, met eigen medewerkers.

Waar nodig, kunnen we samenwerken. Graag 
zelfs. Veel werkterreinen overlappen elkaar. Veel 
disciplines hebben met elkaar te maken. Het 
is de kracht van de DAEL Groep dat we snel en  
flexibel aanvullende expertise en capaciteit  
kunnen mobiliseren.

Elektrotechniek als innovatieve basis
De basis van de DAEL Groep ligt in de elek-
trotechniek. Nog altijd zijn elektrotechnische  
installaties de rode draad in veel projecten 
die we doen. Telecom, power management of  
security: er komt altijd elektrotechniek bij kijken. 
Innovatieve elektrotechniek in veel gevallen.  
Die jarenlange achtergrond in elektrotechniek   
geeft ons een voorsprong in alles wat we doen.

In dit magazine
een uitgebreid

 interview
met Robert Bos
Sales manager 
DAEL Security

officiële distribiteur
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