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Continuïteit staat voorop in uw bedrijfsproces. Specialisten die uw personeelsbestand 

tijdelijk komen versterken moeten meteen kunnen meedraaien. Bij LabourLink heeft 

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

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

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

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

Vooral die om alles tot in de perfectie te regelen.

labourlink. beyond the borders.

De techniek 
om altijd de 
juiste mensen 
te vinden
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Realtime Tracking maakt de keten door-to-door 
transparant 
Lufthansa

Wat doe je als expediteur om de locatie van een belangrijke of spoedeisende zending op 
Lufthansa Cargo te achterhalen? Je gaat naar de track & trace tool van de airline, tikt het AWB 
nummer in en je ziet dat de zending ‘aan boord’ of ‘gearriveerd’ is. Met deze correcte maar 
ruim te interpreteren informatie gaat de expediteur naar zijn klant. Maar wat zou de verlader 
ervan zeggen als zijn logistieke dienstverlener tot 500 meter nauwkeurig kan aangeven waar 
zijn zending zich bevindt? 

Lancering wereldwijd Cargo e-Claims Portal 

CargoHub

Een gebrek aan overzicht, geen goede opvolging of onnodig veel tijd kwijt. De afhandeling van 
claims en cargo-incidenten 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. 

ECS Livestock onderneemt met Hollandse nuchterheid

ECS Livestock

Dat het kantoor van ECS Livestock op de 1e verdieping boven de paardenstallen van haar eigen 
Schiphol Animal Centre zit, is bijna niet te missen als je het gebouw betreedt. De geur van vers 
hooi komt je meteen tegemoet en al lopend naar boven kom je in het trappenhuis prachtige 
foto’s tegen van blinkende stallen en paarden met glimmende vachten. 

Analyse Strategieën luchtvrachtindustrie

Dr. Dewulf (UAntwerpen) 

De voorbije jaren evolueerde de luchtvrachtindustrie van een ‘bijproduct’ tot een mature 
industrie. Dr. Wouter Dewulf (UAntwerpen) analyseerde de mogelijke strategieën van lucht-
vaartmaatschappijen die vracht meenemen. Zijn conclusie.

Explosive Trace Detection: het spoor bijster

PMT

Sinds 2004 houdt PMT Cargo Smartpoint zich bezig met de controle van luchtvracht en 
gebruikt daarbij apparatuur voor luchtsporenonderzoek (ETD). Als enige bedrijf op Schip-
hol heeft PMT alle toegestane methode van screening in eigen beheer (ETD, EDD, X-ray). Dit 
geeft PMT een optimale keuzevrijheid, om bij controles de methode in te zetten, die voor een 
zending het meest geschikt is. Maar daar lijkt volgens Dick Meijaard van PMT nu een eind aan 
te komen. 

Realtime toezicht met innovatieve pilot Schiphol 
SmartGate Cargo
Rhenus 

Rhenus scant de door de Douane geselecteerde vrachtzendingen zelf via de eigen x-ray en stelt 
deze scanbeelden vervolgens realtime aan de Douane beschikbaar. De Douane draagt zorg voor 
het op afstand ontvangen, uitlezen en analyseren van scanbeelden. Dit bevordert een snelle, 
efficiënte en veilige vrachtafhandeling voor zowel bedrijfsleven als de overheid. De faciliteiten 
voor remote scan is onderdeel van het programma Schiphol SmartGate Cargo, een van de eerste 
internationale publiek-private samenwerkingsprojecten in de luchtvrachtsector. 
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Alles draait om 
de klant 

Enkele maanden geleden, op een vlucht terug naar Amsterdam, 
hoorde ik de stewardess een passagier die een paar rijen verderop 
zat extra service aan boord aanbieden. Het bleek dat deze passagier 

eerder een minder prettige ervaring had gehad en dat de crew, dankzij een 
iPad met een link naar een CRM-tool, hiervan op de hoogte was en het 
vertrouwen van de klant probeerde terug te winnen.

Alles draait om de klant. En geloof me, het is niet anders in de wereld 
van de luchtvracht. Door goed te luisteren naar onze klanten, kunnen wij 
niet alleen een betere service maar ook innovatieve oplossingen bieden. 
Bij Air France-KLM-Martinair Cargo houden we jaarlijks  klanttevre-
denheidsonderzoeken onder de klanten om ze beter te begrijpen en te 
bedienen. Neem bijvoorbeeld de Nederlandse markt. Klanten zijn zeer 
gevoelig voor operationele kwaliteit, op welk gebied de ‘Flown as Booked’ 
performance van KLM Cargo aanzienlijk is verbeterd in het afgelopen 
jaar. We zijn positief over deze ontwikkeling, maar blijven ons focussen 
op verdere operationele verbeteringen.

Naast operationele kwaliteit is ook onze Customer Service essentieel. We 
hebben geluisterd naar de feedback van klanten en geïnvesteerd in zowel 
kwaliteit als een snelle afhandeling. Klanten merken, bijvoorbeeld, de 
verbetering in de wachttijd aan de telefoon, die aanzienlijk korter is dan 
vorig jaar. Nu leggen we de lat nog hoger en streven ernaar om een excel-
lente ervaring te bieden. 
Dit vereist voortdurende innovatie, zoals de stewardess en haar iPad: 
inventief zijn om waarde te creëren. We hebben diverse initiatieven 
genomen op dit gebied, waaronder Click ‘n Book, onze e-solution voor 
‘spot rates’ die onze klanten erg waarderen en ze een mix van servicever-
betering en snelheid oplevert. Een ander voorbeeld is de automatisering 
van proactieve  operationele berichten, die we op dit moment testen. Ook 
wordt chatten op sociale media getest om efficiënt met onze klanten te 
kunnen communiceren en het ze gemakkelijker te maken.

Geen berg is ons te hoog als het gaat om het vergroten van klantvoorkeur. 
Dit is geen holle frase; we blijven verbeteren en investeren om de klant te 
bieden wat hij nodig heeft.
Ik heb met plezier dit voorwoord voor de derde editie van het CargoHub 
Magazine geschreven. Het blad voorziet in relevante informatie, niet 
alleen voor onze klanten maar voor de hele Nederlandse vrachtcommu-
nity. 

Eelco van Asch
Senior Vice President Sales & Distribution 
Air France-KLM-Martinair Cargo

Moniek van de Put
(Kuehne + Nagel) 

‘Aantrekkelijk  
houden van de  

perishable  
marktplaats  

Schiphol doen we 
samen’

Wilt u voor de volgende editie van 

CargoHub Magazine het voorwoord 

schrijven? Neem dan vrijblijvend con-

tact met ons op voor de mogelijkheden 

(magazine@cargohub.nl).

De redactie
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Het CV van Van Dijk is indruk-

wekkend: van o.a. beleidsme-

dewerker bij het Ministerie 

van Financiën tot een 10-jarig 

wethouderschap in de gemeente 

Haarlemmermeer met Schiphol in 

zijn portefeuille. In de loop der jaren 

heeft Van Dijk een schat aan kennis 

en ervaring opgedaan die hem in zijn 

huidige functie goed van pas komt. 

Broos evenwicht
“TLN voert elk kwartaal een conjunc-

tuuronderzoek uit onder haar leden. 

Ondanks dat het steeds beter gaat, 

zijn de tarieven nog erg mager en is 

er sprake van een broos evenwicht. 

De sector staat aan de ene kant onder 

druk terwijl aan de andere kant gelui-

den over duurzaam investeren steeds 

vaker te horen zijn”, aldus Van Dijk. 

Duurzaam delen
Met het motto ‘Durf duurzaam 

te delen’ wordt een nieuwe weg 

ingeslagen. Waar het voorheen ‘not 

done’ was om kennis te delen met je 

concurrent, zien we nu een stimulans 

om juist met die concurrent te gaan 

samenwerken en kennis te delen om 

gezamenlijk – sectorbreed – tot een 

beter resultaat te komen. Van Dijk: 

“En dat is een omslag want samen-

werking tussen concurrenten werd 

nooit openlijk beleden”.

Conservatief of innovatief?
Van Dijk geeft toe dat de transportsec-

tor te kampen heeft met een conser-

vatief imago. De buitenwereld ziet de 

sector als zeer behoudend en weinig 

vernieuwend. “Maar wat de mensen 

niet zien is wat er achter de schermen 

gebeurt. Processen binnen de logistieke 

“Durf duurzaam te delen”
De missie van Arthur van Dijk,  
voorzitter Transport en Logistiek Nederland

Sinds september 2013 is Arthur van Dijk, voormalig wethouder van de gemeente Haarlemmermeer, voorzitter van 
Transport en Logistiek Nederland (TLN). TLN is de ondernemersorganisatie voor het beroepsgoederenvervoer over de 
weg en de logistieke dienstverlening in Nederland. Gesteund door zo’n 5600 leden, behartigt TLN de belangen van 
kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Een brede achterban met een gezamenlijk doel: de ontwikkeling van een 
– internationaal – concurrerende sector waarin kwaliteit, innovatie en duurzaamheid centraal staan. 
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Fotografie
TLN

wereld zijn wel degelijk innovatief” zegt 

Van Dijk. “TLN ziet het als haar taak om 

zichtbaar te maken hoe vooruitstrevend 

de sector – en eigenlijk nog breder: 

Nederland – wél is”. 

Oogkleppen af
De hele transportsector is erbij gebaat 

als de oogkleppen worden afgezet en 

er een verschuiving in denkwijze plaats-

vindt. “Kort gezegd: wij moeten naast 

de focus op wielen ook andere modali-

teiten in ons verhaal meenemen. Vracht 

komt per vliegtuig ons land binnen en 

wordt bij de klant afgeleverd via de 

weg. Of goederen komen aan in een 

zeecontainer en gaan vervolgens per 

spoor naar hun eindbestemming. Ik wil 

hiermee aangeven dat in het bedienen 

van de klanten, multimodaliteit steeds 

belangrijker wordt” aldus Van Dijk. Maar 

niet alleen kruisbestuiving tussen de 

verschillende modaliteiten heeft de 

toekomst; ook binnen het wegtransport 

is verdergaande samenwerking tussen 

de leden van TLN een must. Van Dijk 

ziet een rol voor zichzelf weggelegd om 

die samenwerking te stimuleren en te 

faciliteren. “Bruggen bouwen, daarin 

ligt mijn kracht”, zegt Van Dijk. 

Gedeelde koffer
De vraag die rijst is hoe je multimo-

daliteit kan promoten, niet alleen 

binnen onze landsgrenzen maar 

bijvoorbeeld ook op handelsmissies 

in het buitenland. “Met een gedeelde 

koffer” stelt Van Dijk resoluut. “In die 

koffer neem je alle aspecten mee 

met betrekking tot je nationale en 

internationale propositie voor de 

Nederlandse logistiek”. 

In het door de overheid benoemde 

Topsectorenbeleid is Logistiek als een 

van die sectoren gedefinieerd. Dat 

geeft duidelijk aan welke waarde 

wordt toegekend aan de logistieke 

sector. Logistiek in het algemeen – 

en luchtvracht in het bijzonder – is 

immers een graadmeter voor de eco-

nomische situatie waarin Nederland 

c.q. de wereld verkeert. 

Samenwerking….begint bij jezelf
“Niet alleen een betere wereld maar 

ook samenwerking begint bij jezelf”, 

zegt Van Dijk daarmee refererend 

aan de slogan van weleer. “Bran-

cheverenigingen en ondernemers-

organisaties moeten hun krachten 

bundelen; de som is immers meer 

dan het geheel der delen. TLN over-

legt regelmatig met bijvoorbeeld Air 

Cargo Netherlands, met de haven en 

luchthaven en sinds vorig jaar is ook 

de samenwerking met de Fenex – de 

branchevereniging van expediteurs en 

logistieke dienstverleners – officieel 

bekrachtigd. Ik wil de lezers van 

CargoHub Magazine uitnodigen om 

hun ideeën omtrent ‘Durf duurzaam 

te delen’ aan ons kenbaar te maken. 

Wij zijn altijd benieuwd naar initiatie-

ven van professionals uit de logistieke 

sector”, besluit Van Dijk.  
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‘Niet alleen een 
betere wereld 

maar ook  
samenwerking 

begint bij jezelf ’

Transport en Logistiek Nederland

Tel: 088-4567 111

www.tln.nl

info@tln.nl
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“Schiphol heeft een sterke 

internationale positie 

als we het hebben over 

perishables. Binnen Europa worden 

we gezien als de ideale bloemenhub 

door het samenspel van krachtige 

spelers binnen het werkveld. Bloemen 

komen op rechtstreekse vluchten uit 

bijvoorbeeld Zuid-Amerika en Afrika 

ons land binnen. Via een state-of-the-

art systeem worden ze met de juiste 

temperatuur binnen afzienbare tijd 

op een truck geladen en vervolgen ze 

hun weg naar de eindbestemming”, 

zegt Moniek. 

“We hebben een goede naam in 

de markt maar we kunnen niet 

achterover leunen. We zullen met alle 

partijen in de keten onze schouders 

eronder moeten zetten om onze 

positie te behouden”. 

Randvoorwaarden 
Waar Moniek op doelt zijn randvoor-

waarden zoals bewegwijzering op 

de snelweg en parkeergelegenheid 

en faciliteiten voor chauffeurs op 

het luchthaventerrein. “Er is zoveel 

bedrijvigheid op Schiphol Zuidoost 

maar als een buitenlandse chauf-

feur op de A4 rijdt, ziet hij nergens 

een bord naar deze locatie. Het zou 

qua tijd en brandstof een verschil 

maken als chauffeurs vanaf de A4 

via heldere bewegwijzering naar 

de loodsen geleid worden. Voor het 

parkeerprobleem voor trucks op 

Schiphol is gelukkig inmiddels een 

goede oplossing gevonden. Het is een 

mooi voorbeeld van een uitstekende 

samenwerking tussen betrokken par-

tijen. Waar chauffeurs verder behoefte 

aan hebben is een sanitaire ruimte 

met douchemogelijkheden. Daarover 

wordt nu in breed verband gespro-

ken. Ik wil benadrukken dat we trots 

mogen zijn op onze marktplaats maar 

we zullen nog beter moeten samen-

werken en afstemmen om geen  

terrein te verliezen”, aldus Moniek.

Concurrerende prijsstelling
Niet alleen faciliteiten zijn belangrijk 

voor de bloemenhub Schiphol; ook 

een concurrerende prijsstelling moet 

niet onderschat worden. Moniek  

vertelt: “Wanneer bijvoorbeeld de 

Nederlandse Voedsel- en Warenauto-

riteit (NVWA) haar keuringstarieven 

verder verhoogt, wordt dat doorbere-

kend in de totaalprijs. En waar voor-

heen de prijs niet het allerbelangrijkst 

was, merken we dat het er in de hui-

dige economische tijd wel degelijk om 

draait. Branchevereniging ACN speelt 

een belangrijke rol in de lobby naar 

bijvoorbeeld een instantie als NVWA. 

Als de tarieven blijven stijgen, prijst 

Aantrekkelijk houden van  
de perishable marktplaats 
Schiphol doen we samen
Rozen voor Valentijnsdag, gerbera’s voor Internationale Vrouwendag en gemengde boeketten voor behaalde  
schooldiploma’s: u realiseert het zich misschien niet maar deze bloemen vinden hun weg via Schiphol naar alle  
uithoeken van de wereld. Schiphol mag zich met recht de Europese perishable marktplaats noemen. Een positie die we 
kunnen vasthouden door samen te werken. CargoHub Magazine spreekt met Moniek van de Put van Kuehne + Nagel,  
de logistieke bloemenspecialist gevestigd op luchthaven Schiphol. 
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Schiphol zich uit de perishable markt 

en zien we de handel verdwijnen 

naar andere, goedkopere luchthavens 

zoals Luik en Frankfurt. Zij liggen op de 

loer om de bloemenhandel op enig 

moment naar zich toe te trekken. De 

vraag is of de overheid zich realiseert 

welke impact een dergelijke tariefsver-

hoging op ‘de BV Nederland’ heeft.”

Grensoverschrijdende regelgeving
De bloemenhandel is een interna-

tionale handel waar grensoverschrij-

dende regelgeving bij komt kijken. 

“In Nederland mogen we met extra 

lange voertuigen rijden die een capa-

citeit hebben van 6 vliegtuigplaten 

in plaats van de gebruikelijke 4”, zegt 

Moniek. “Een behoorlijke efficiencyslag 

zou je denken maar helaas mag een 

dergelijk lang voertuig niet de grens 

over met als gevolg dat de bloemen 

overgeladen moeten worden op klei-

nere trucks bij de Belgische en Duitse 

grens. Een lobby voor aanpassing van 

deze regels is volgens ons dan ook 

hard nodig”.  

“Ideale  
bloemenhub 

door samenspel 
krachtige  
spelers”

24/7 economie
“Een ander punt van aandacht is de 

beschikbaarheid van de keurings-

diensten”, vervolgt Moniek. “We 

leven in een 24/7 economie, lucht-

vracht gaat dag en nacht door maar 

de dienstverlening van keurings-

diensten is hier niet op afgestemd. 

Tijdens de Pasen bijvoorbeeld verlies 

je een dag omdat op 1e Paasdag niet 

gekeurd wordt. Om de marktplaats 

Schiphol aantrekkelijk te houden voor 

alle partijen is het nodig om hierin 

verandering aan te brengen.”

Positieve instelling
Moniek: “Laat ik nogmaals bena-

drukken dat we een geweldig 

mooie marktplaats voor perishables 

hebben op Schiphol. “We hebben met 

alle partijen gezamenlijk een sterke 

hub neergezet. Laten we vooral 

met een positieve instelling kijken 

waar en hoe we het proces en de 

randvoorwaarden nog verder kunnen 

verbeteren.” 

Kuehne + Nagel

www.kuehne-nagel.com

moniek.vandeput@kuehne-nagel.com

Welke weg leggen bloemen af?
Bloemen uit Zuid-Amerika en Afrika komen aan in Nederland op kisten van 

bijvoorbeeld Martinair, Lan of Lufthansa. Vanuit het vliegtuig komen ze via 

een rollerbaansysteem in de Kuehne + Nagel loods bij Menzies binnen.  

Deze loods is temperatuurgecontroleerd en heeft daardoor de optimale 

temperatuur voor bloemen. De bloemen worden vervolgens door specialisten 

aan boord van een truck geladen die dezelfde dag nog gaat rijden richting 

eindbestemming. 
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Team J-Air timmert 
flink aan de weg

Na drie succesvolle jaren de Nederlandse en Belgische markt te hebben 
bediend, omarmt het team van GSA J-Air sinds kort ook de Scandinavische 
markt. In Noorwegen, Denemarken, Zweden en Finland verkoopt het jonge 
maar zeer ervaren team onder leiding van Managing Director Derrick Wiebers 
en COO Carola van Geffen, vrachtruimte op Japan Airlines. 
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Service as usual

Toen in 2010 de freighter operatie 

van Japan Airlines stopte, werd 

J-Air aangesteld als GSA in de 

Benelux. Na drie jaar is de totale sales 

revenu in de Benelux gestegen van 

20% naar 35%, een mooie groei. 

Doorgaans is het merkbaar in de service 

wanneer een airline overstapt naar een 

GSA maar de klanten van J-Air hebben 

nagenoeg niets van deze overgang 

gemerkt. Het hoge serviceniveau van 

Japan Airlines is naadloos voortgezet 

door J-Air. 

Dankbaar en trots
Dankbaar zijn ze bij J-Air, voor het 

vertrouwen en de support die ze de 

afgelopen drie jaar hebben gekregen van 

de agenten. De goede relatie met hun 

klanten stamt uit de Japan Airlines tijd. 

Het vertrouwen dat er toen was, is geble-

ven en daar is J-Air erg trots op. Ietwat 

poëtisch gezegd is de droom van J-Air in 

feite verwezenlijkt door de niet-aflatende 

steun van trouwe klanten. J-Air investeert 

dan ook intensief in haar goede relatie 

met zowel de mensen op de werkvloer 

als het hogere management.

J-Air richt daarin haar pijlen niet alleen 

op de grotere, global agenten maar 

besteedt evenveel aandacht aan de 

kleinere, vaak meer lokale agenten. 

Zij krijgen evengoed scherpe tarieven 

want ‘iedere kilo is er één’. En kleine 

zendingen krijgen dezelfde, toegewijde 

behandeling als grote zendingen. Dat is 

waar J-Air voor staat. 

Vleugels uitspreiden
J-Air krijgt niet alleen het vertrouwen 

van de agenten; ook Japan Airlines is 

zeer tevreden met de resultaten en de 

inzet van haar GSA in de Benelux. Dat is 

de reden waarom J-Air nu ook in Scan-

dinavië Japan Airlines vertegenwoor-

digt. J-Air krijgt het echter niet zomaar 

in haar schoot geworpen; de GSA moet 

met cijfermateriaal haar groei bewijzen. 

Plannen voor verdere expansie zijn er 

ook: Afrika lonkt en ook Zuid-Amerika 

komt in beeld. Toch wordt het uitsprei-

den van de vleugels met de nodige 

voorzichtigheid gedaan. Contracten die 

een airline met een GSA aangaat, lopen 

vaak maar 1 à 2 jaar. En de huidige eco-

nomische tijd is ook al niet gunstig om 

te gaan tenderen. Het aantrekken van 

een of meerdere nieuwe airlines bete-

kent niet alleen meer werk maar ook 

meer druk en men vraagt zich hardop 

af of dat niet ten koste van het huidige 

serviceniveau gaat. Bovendien ziet J-Air 

nog veel groeipotentieel binnen het 

Japan Airlines netwerk en dat geniet op 

dit moment de voorkeur. 

Nieuwe vloot
Ook Japan Airlines groeit en breidt 

momenteel haar vloot flink uit. Tussen 

nu en 2016 worden 787’s (dreamliners) 

ingezet in Europa. Het betreft deels 

een vervanging van de huidige 767’s 

alsmede een toevoeging van nieuwe 

kisten. 

‘Hard werken  
en met je hart 

werken’

Opmerkelijk is de vervanging van de 

B777’s door brandstofzuinige A350’s 

voor het jaar 2019. Voor het eerst in 

haar geschiedenis heeft Japan Airlines 

maar liefst 31 toestellen van Airbus 

aangeschaft. 

Bestemmingen zijn nog niet definitief 

bepaald maar dat J-Air hiervan de 

voordelen plukt is een ding dat zeker is. 

Deze vlootvervanging en –vernieuwing 

gaat beslist groeimogelijkheden creëren 

volgens Derrick Wiebers. 

Kennis is key
Doordat een deel van het J-Air team uit 

de Japan Airlines organisatie komt, is 

de operationele kennis van de airline 

en het product enorm groot. Hiermee 

heeft J-Air een streepje voor op andere 

GSA’s die de airline minder goed van 

de binnenkant kennen. Je kan stellen 

dat het ‘oude’ Japan Airlines hart nog 

steeds klopt bij de mensen van J-Air en 

dat stralen ze ook uit.

Korte lijnen, efficiënte  
communicatie
J-Air heeft korte lijnen met het 

hoofdkantoor van Japan Airlines en 

er is contact met de juiste man op de 

juiste plek. Japan Airlines luistert naar 

de mening van J-Air over bijvoorbeeld 

de keuze voor een afhandelaar of een 

trucker. Door deze goede band met 

het hoofdkantoor kan J-Air de goede 

tarieven en de beste service bieden aan 

haar klanten in zowel de Benelux als 

Scandinavië. 

In België heeft J-Air overigens een unie-

ke set-up: er is geen eigen kantoor, alles 

wordt vanuit Schiphol geregeld. Dat J-Air 

een marktaandeel heeft van 40% in 

de Belgische markt, geeft aan dat ook 

de Belgische agenten veel vertrouwen 

hebben in de GSA uit Nederland.

‘Hard werken’ en ‘met je hart werken’ 

gaan bij J-Air hand in hand. Wilt u meer 

weten over onze dienstverlening of 

wilt u ervaren wat wij voor u kunnen 

betekenen? Neem gerust contact met 

ons op; de koffie staat klaar. 

Het team van J-Air

Anchoragelaan 38

1118 LD Schiphol Zuidoost

T: 020-4059 700

F: 020-4059 699

E: sales@jairbv.com

W: www.jairbv.com



Your Claim our Care   

CARGO DAMAGE SURVEYS | CONSULTING | AVIATION DAMAGE | RECOVERY

Binnendijk-Bree Surveys
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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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De werkgever is wettelijk verplicht om de veiligheid 

van de werknemers optimaal te waarborgen. Als 

het, ondanks deze veiligheidsmaatregelen, toch mis 

gaat, dan heeft de werkgever een verzwaarde rechtspositie 

ten opzichte van de letselschade oplopende werknemer. De 

werknemer dient in dat geval de volgende elementen aan 

te tonen of aannemelijk te maken:

-  het ongeval zelf;

-  het gegeven dat door het ongeval letsel is ontstaan;

-   beargumentering, waaruit blijkt dat het ongeval ontstaan 

is door een verzuim in de veiligheidsverplichting van de 

werkgever.

Omgekeerde bewijslast werkgever
Als aan deze normen is voldaan, keert de bewijslast om 

richting werkgever, die op haar beurt het volgende moet 

aantonen:

-   het door de werknemer gestelde ongeval en het ontstaan 

van het letsel is niet opgetreden;

-   als wel sprake is van een ongeval, dan vloeit dit niet 

voort uit een verzuim in de zorgplicht ofwel heeft de 

werknemer dit grotendeels aan zichzelf te wijten;

-   als er sprake zou zijn van een ongeval door een verzuim 

in de zorgplicht, kan het letsel van de werknemer niet 

van dit voorval afkomstig zijn.

Wat als u niet slaagt in de bewijslast? 
Slaagt de werkgever niet in deze bewijslast, dan behoort hij 

de letselschade van de werknemer te vergoeden. Uiteraard 

zullen de meeste werkgevers soortgelijke kwesties direct 

onderbrengen bij hun aansprakelijkheidsverzekeraar, die zich 

buigt over de genoemde criteria.

Als bij het veroorzaken van een ongeval sprake is van 

invloed door de werknemer, dan dient de werkgever opzet/

bewuste roekeloosheid te bewijzen om de aansprakelijk-

heid af te kunnen wijzen. Vanuit de jurisprudentie is echter 

bekend dat een beroep op opzet/bewuste roekeloosheid 

zelden wordt gehonoreerd. Ook het bestaan van andere vor-

men van eigen schuld heeft geen invloed op de vergoeding 

van de schade. 

Voorbeelden van aansprakelijkheid werkgever 
De rechter gaat al vrij snel uit van aansprakelijkheid richting 

de werkgever, bijvoorbeeld:

-   als de werkgever verzuimd heeft de Arbeidsinspectie in 

te schakelen bij een ongeval met ernstig letsel en/of 

hiervan een goede registratie op te stellen;

-   als het gaat om stagiaires en zzp-ers die dezelfde arbeid 

verrichten als de werknemers in loondienst. Zij worden 

namelijk gelijk gesteld aan de laatstgenoemde categorie 

en beschikken over dezelfde rechten;

-   als personeel bij derden te werk wordt gesteld (gedeta-

cheerd) en daar een ongeval krijgt, wat te wijten is aan 

de inhuurder bij wie onder direct toezicht is gewerkt. 

In dat geval kan de werknemer de eigen werkgever en 

tegelijkertijd de inlenende werkgever aansprakelijk stel-

len;

-   als de werkgever haar veiligheidsvoorschriften niet 

regelmatig en bewijsbaar onder de aandacht brengt van 

de werknemer en evenmin kan aantonen dat zij het 

opvolgen van deze regels controleert.

Zoals bekend is de werkgever verplicht om de Arbeidsin-

spectie in te schakelen bij ongevallen met aanmerkelijk 

letsel, waarop de inspectie een strafrechtelijk onderzoek 

uitvoert. Maar zelfs áls de Arbeidsinspectie concludeert dat 

de werkgever niets te verwijten valt, kan de werknemer 

zijn werkgever toch civielrechtelijk aansprakelijk stellen. De 

civielrechtelijke interpretatie van veiligheid gaat namelijk 

veel verder dan de strafrechtelijke.

Verplichting op basis van goed werkgeverschap
Vanuit de jurisprudentie blijkt overigens ook dat werkgevers 

op basis van goed werkgeverschap verplichtingen aan de 

gewond geraakte werknemer hebben. Dat is voortgeko-

men uit verkeersongevallen van werknemers die voor hun 

beroep gebruik moeten maken van een auto. Hierbij is niet 

belangrijk of de werknemer in een eigen auto rijdt of in 

een door het bedrijf ter beschikking gestelde auto. Ook een 

ongeval dat plaatsvindt tijdens woon-werkverkeer valt bin-

nen deze verplichting.

Sta sterk in uw schoenen
Gezien bovenstaande kunnen we dan ook concluderen dat 

werkgevers sterk in de schoenen moeten staan bij ongeval-

len waarbij werknemers letselschade oplopen. Aan te raden 

is bewijsbaar zorg te dragen voor adequate veiligheidsmaat-

regelen, die regelmatig onder de aandacht van de werk-

nemers worden gebracht en waarbij streng toezicht wordt 

gehouden op het naleven van de regels. Bij verkeersonge-

vallen, die op de een of andere manier te maken hebben 

met het arbeidsproces, is het zaak om goed verzekerd zijn 

(schade-inzittendenverzekering).

Werkgevers, uw zorgplicht voor de 
veiligheid van uw werknemers!

Tekst
Marco Muis
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Thomas Rohrmeier, Regional 

Manager voor Nederland en 

Luxemburg van Lufthansa 

Cargo legt aan CargoHub Magazine 

uit waarom de airline deze relatief 

nieuwe track & trace methode heeft 

omarmd. 

Investeren in innovatie
“De track & trace methode genaamd 

Realtime Tracking past naadloos bin-

nen onze strategie Lufthansa Cargo 

2020. Wij investeren niet alleen in 

nieuwe vliegtuigen en een nieuw 

cargo center in Frankfurt maar ook 

in het verbeteren van onze IT”, zegt 

Thomas. “Voor general cargo is de 

standaard track & trace optie via de 

website een prima tool maar als het 

gaat om bijvoorbeeld spoedeisende 

zendingen dan biedt Realtime Trac-

king een behoorlijke meerwaarde.”

Geavanceerde tool
Thomas legt uit: “Het ontwik-

kelde apparaat – niet groter dan 

een mobiele telefoon – bevat op 

GSM gebaseerde technologie. Het 

werkt dus anders dan GPS. Dat heeft 

namelijk als nadeel dat de batterij 

niet zo’n lange levensduur heeft en 

dat het in bijvoorbeeld trucks of in 

een loods geen bereik heeft. De bat-

terij van een GSM apparaat gaat circa 

30 dagen mee en werkt bovendien 

ook in trucks en loodsen.” 

Een veelgestelde vraag is of het 

apparaat wel veilig is aan boord van 

een vliegtuig. Hierop wordt door 

Thomas bevestigend geantwoord: 

“Het GSM apparaat schakelt namelijk 

automatisch over naar de vliegtuig-

Realtime Tracking maakt de 
keten door-to-door transparant 
Wat doe je als expediteur om de locatie van een belangrijke of spoedeisende zending op Lufthansa Cargo te achter-
halen? Je gaat naar de track & trace tool van de airline, tikt het AWB nummer in en je ziet dat de zending ‘aan boord’ 
of ‘gearriveerd’ is. Met deze correcte maar ruim te interpreteren informatie gaat de expediteur naar zijn klant. Maar 
wat zou de verlader ervan zeggen als zijn logistieke dienstverlener tot 500 meter nauwkeurig kan aangeven waar zijn 
zending zich bevindt? 

CARGOHUB

mode net zoals een mobiele tele-

foon dus het is absoluut veilig aan 

boord en is daardoor gecertificeerd 

door de European Aviation Safety 

Agency.” 

Maximale transparantie  
door-to-door
Vanaf het moment dat een zending 

de loods van de verlader verlaat, is 

zeer nauwkeurig te bepalen waar 

de zending zich bevindt. Dat komt 

omdat de verlader zèlf het tracking-

apparaat aan of in de zending kan 

bevestigen. Op dat moment treedt 

het GSM signaal in werking waarmee 

de expediteur of verlader de goede-

ren online kan volgen. Het signaal 

verdwijnt pas op het moment dat 

de ontvanger van de goederen het 

apparaat uitschakelt. Thomas licht 

toe: “Het is track & trace op micro-

niveau. Het systeem biedt daarmee 

maximale transparantie voor zowel 

verlader als expediteur. Via de web-

site kunnen ze op elk moment van 

de dag bekijken waar de zending 

is, vanaf vertrek bij de verlader tot 

aflevering bij de klant.”

‘Wij investeren 
niet alleen  
in nieuwe  

vliegtuigen,  
maar ook in het 
verbeteren van 

onze IT’
Realtime Tracking in 
3 stappen:

1.  De klant activeert het GSM 

apparaat via een rode knop 

en registreert het AWB num-

mer op de website. 

2.  Het apparaat wordt in de 

zending gestopt of eraan 

bevestigd waarna de zending 

24/7 te volgen is. 

3.  De ontvanger houdt de rode 

knop 3 seconden ingedrukt en 

stuurt vervolgens het apparaat 

in de bijgevoegde portvrije 

envelop terug. 

Aanbieding voor lezers CargoHub Magazine

Voor de eerste 10 aanmelders stelt Lufthansa Cargo het apparaat gratis ter 

beschikking voor eenmalig gebruik. Agenten kunnen dan zelf de voordelen  

ervaren van het gebruik van Realtime Tracking voor een waardevolle zending. 

Stuur een mail met uw gegevens naar sales-ams@lufthansa-cargo.com voor meer 

informatie.  

Realtime Tracking – Keep an eye  
on your shipment at all times.

Imagine being able to track your air freight shipment with precision 

down to a few hundred meters and almost in real time – easily, 

online and from door to door. With our comprehensive Realtime 

tracking service, now you can. Simply order tracking devices and 

place them in your shipment to keep an eye on it at all times. 

Find out more at www.lufthansa-cargo.com/realtime

Realtime Tracking

LHC14065_eTracking_190x136_20140516.indd   1 16.05.14   09:17
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Hoewel ze nog maar 24 jaar 

jong is, staat Kiona van de 

Burg heel duidelijk haar man-

netje. En dat terwijl de met mooie 

cijfers in Aviation Engineering én 

Aviation Management afgestudeerde 

topper helemaal niet van plan was 

om in deze sector te gaan werken. 

“Ik had helemaal geen ervaring in 

cargo en afstuderen hierin was dan 

ook niet mijn eerste keuze. Maar toen 

mijn oorspronkelijke opdracht op het 

laatste moment niet doorging, was 

ik maar wat blij dat ik bij een grote 

luchtvaartmaatschappij terechtkon.”

Tijdens haar halfjaarlijkse afstu-

deerproject onderzocht ze hoe de 

incident- & claimafhandeling binnen 

deze organisatie in elkaar stak. Het 

verbaasde haar dat er eigenlijk nog 

zo weinig transparantie en efficiency 

was. “Al dat foutgevoelige en tijd-

rovende papierwerk dat veel kosten 

met zich meebrengt. En niet alleen bij 

deze airline speelde, maar eigenlijk 

in de gehele branche. Dat moest 

toch efficiënter en overzichtelijker 

kunnen?” Een mening die Raoul Paul 

(oprichter van CargoHub) met haar 

deelde en haar dan ook aan het eind 

van haar afstuderen vroeg om voor 

CargoHub te komen werken. 

Meer efficiency en kostenbesparing
Ze kreeg de vrijheid en het vertrou-

wen om namens deze onafhankelijke 

partij een nieuw systeem voor de 

gehele branche te ontwikkelen, op 

te zetten en uit te rollen. “Een online 

systeem, waarbij claims tussen keten-

partijen kunnen worden afgewikkeld. 

Van airline tot shipper, maar ook 

GSA’s, afhandelaren en forwarders. 

Vervolgens zorgen wij ervoor dat de 

claim bij de goede partij terechtkomt, 

opgevolgd en netjes afgehandeld 

wordt.” De voordelen zijn overdui-

delijk: één systeem in plaats van 

meerdere systemen met meerdere 

inloggegevens en afhandelingswijzen, 

meer transparantie, minder papier-

werk en daardoor meer efficiency en 

kostenbesparing. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat 

Kiona door de diverse partijen in deze 

sector met open armen ontvangen 

wordt. “Hoewel we nog helemaal 

niet zo lang bezig zijn, werken al 

meer dan 20 partijen, zowel grote 

als kleine organisaties uit diverse 

geledingen, met ons systeem. Het is 

verbazingwekkend hoe enthousiast 

de reacties zijn. Zo had ik vorige week 

een gesprek met een lokaal kantoor 

en mogen we binnenkort naar het 

hoofdkantoor om onze plannen te 

presenteren. Dat is toch geweldig?”

Haar plek in de cargosector 
gevonden 
Maar ook Kiona wordt steeds enthou-

siaster over haar werk en denkt haar 

plek in de cargosector wel gevonden 

te hebben. “Ik had vooraf nooit kun-

nen bedenken hoe leuk en bijzonder 

deze branche zou zijn. Iedereen kent 

elkaar en het wereldje is heel dyna-

misch, en afwisselend. Geen dag is 

hetzelfde en daar geniet ik met volle 

teugen van. Als je eenmaal in de 

cargo zit, kom je er niet meer uit. En 

dat geldt dus inmiddels ook voor mij.” 

Kiona van de Burg van CargoHub:   

‘Al dat tijdrovende papierwerk? 
Dat kan efficiënter, transparanter 
én voordeliger!’

Transparantie creëren, efficiency verhogen én kosten besparen. Dat is de voornaamste missie van Kiona van de Burg 
van CargoHub. Nog maar net klaar met haar bachelors, schudt ze de cargo industrie wakker met haar frisse kijk op én 
innovatieve systeem voor claim- en incidentafhandeling. Ev
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CargoHub BV

Beechavenue 54-80

1119 PW Schiphol

Tel 0031-(0)20-6586220

support@cargohub.nl

www.cargohub.nl



De luchtvrachtindustrie heeft er 

sinds januari dit jaar een  

E-commerce oplossing voor 

de gehele luchtvrachtketen bij. Via 

het wereldwijde Cargo e-Claims 

platform wordt luchtvrachtagenten 

de mogelijkheid geboden om cargo 

claims op een eenvoudige manier bij 

luchtvaartmaatschappijen in te dienen 

en op te volgen. Tegelijkertijd worden 

aangesloten luchtvaartmaatschappijen 

in staat gesteld om op makkelijke 

manier het claimproces van het begin 

tot eind op professionele wijze af te 

wikkelen.

 

Na een periode van 2 jaar intensief 

ontwikkelen en testen zijn in januari 

dit jaar diverse forwarders, lucht-

vaartmaatschappijen en GSA’s met de 

door CargoHub ontwilkkelde platform 

gaan werken. De eerste resultaten en 

ervaringen zijn zeer positief en veel 

belovend. 

E-commerce oplossing met voorde-
len voor de gehele luchtvrachtketen
De mogelijkheid om claims en cargo 

incidenten tussen ketenpartijen af 

te wikkelen binnen één platform 

biedt veel voordelen voor partijen 

in de keten. Cargo e-Claims maakt 

het mogelijk om een significante 

hoeveelheid papier te besparen en 

de tijdsbesteding voor de behande-

ling van claims wordt aanzienlijk 

vermindert. 

•  Papierloos 

•  Transparant en betrouwbaar 

•  Efficient en verbetert kwaliteit

•  Verlaagd operationele kosten

•  Verhoogd klant tevredenheid 

•  Gecentraliseerd systeem

•  Eenvoudig in gebruik 

•  24/7 online bereikbaar

De E-commerce oplossing van 

CargoHub biedt optimaal efficiency 

voordeel binnen de keten. In een 

eigen huisstyle kan voor elke partij 

een Cargo e-Claims portal beschikbaar 

worden gesteld. Verladers kunnen 

claims indienen via de portal van de 

luchtvracht agenten welke op hun 

beurt eenvoudig de claim vanuit hun 

account kunnen doorsturen naar de 

luchtvaartmaatschappij. Luchtvaart-

maatschappijen kunnen vervolgens 

hun claims opvolgen binnen hun 

eigen portal welke is gekoppeld aan 

het platform. Op deze manier wordt 

de E-commerce service volledig bin-

nen de keten geintegreerd. 

Voordelen voor freight forwarders
CargoHub biedt luchtvrachtagenten 

een volledig overzicht van uitstaande 

claims. Alle informatie, documenten, 

notities, taken en status informatie zijn 

beschikbaar binnen de account van 

de luchtvrachtagent. Op hoofdkantoor, 

buitenkantoor of afdelingsniveau kun-

nen gebruikers op eenvoudige wijze 

het totale claim process monitoren en 

deze al naar gelang in combinatie met 

verkregen autorisatie opvolgen.

•   Eenvoudig en eenduidige claim 

procedure

•   Controle op ontvangst-

bevestigingen 

•  Up to date inzicht op claim status 

•   Eenvoudige communicatie met 

business partners

•   Rapportage en analyze  

mogelijk heden 

•   Eenvoudig rapporteren naar  

verzekeraars 

•   Gecentraliseerde dossier  

informatie en communicatie

‘CargoHub introduceert 
wereldwijde Cargo 
e-Claims Portal’ 
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. 
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Monthly submission of claims (2014)
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Voordelen voor GSA’s en Airlines 
CargoHub biedt General Sales Agents 

en luchtvaartmaatschappijen een 

eigen Cargo e-Claims portal. De 

oplossing maakt het mogelijk om 

claims op een eenvoudige manier 

te beheren en op te volgen. De 

aanwezige informatie in de accounts 

maakt het mogelijk om inzicht te 

krijgen waar onregelmatigheden heb-

ben voorgedaan en bij welke klanten 

lopende claims een negatieve invloed 

kunnen hebben op de relaties.

•   Besparing op data entry tot wel 

70% 

•   Eenvoudige communicatie tools en 

templates

•   Vastleggen van root - cause analyse 

•   Automatische voortgang updates 

naar klanten

•   Eenvoudige rapportage mogelijk-

heden

•   Inzicht op station of hoofdkantoor 

niveau

Afhandelaren, transporteurs en 
verzekeraars profiteren mee 
Ook afhandelaren en transporteurs 

profiteren mee binnen het platform. 

Cargo incidenten kunnen op een 

uniforme wijze worden gerapporteerd 

aan luchtvaartmaatschappijen. Deze 

data wordt vervolgens direct voor 

de rapporterende partij beschik-

baar gesteld in een account zodat 

inzicht kan worden verkregen in 

het aantal en de aard van inciden-

ten. Onregelmatigheden zijn dus 

direct beschikbaar ten behoeve van 

interne doeleinden en kunnen vanuit 

ISO, AEO, TAPA of andere kwaliteits 

maatregelen direct aan root - cause 

analyses worden onderworpen en 

opgevolgd. 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 bij 

aan het verbeteren van kwaliteit en 

efficiency en verlaagt tegelijkertijd de 

operationele kosten. 

 

Binnen 24 uur aangesloten in de 
‘cloud’  
CargoHub biedt ketenpartijen binnen 

24 uur een eigen Cargo e-Claims 

portal zonder implementatie kosten. 

De geavanceerde software binnen 

het Cargo e-Claims portaal biedt alle 

tools die nodig zijn om claims en 

incidenten efficiënt te beheren en 

op te volgen. Een groot voordeel van 

het platform is dat de software in de 

‘cloud’ 24/7 toegankelijk is en meest 

recente updates in de applicatie direct 

voor elke aangesloten deelnemer 

beschikbaar is. Bedrijven hoeven zelf 

niet te investeren in ontwikkeling en 

de kosten voor gebruik zijn laag.  

CargoHub maakt dankbaar gebruik 

van de input van klanten, verzeke-

raars, claim managers en juristen om 

de applicatie continue te blijven ver-

beteren. CargoHub levert binnen het 

platform ook maatwerk oplossingen.

CargoHub BV

Beechavenue 54-80

1119 PW Schiphol

Tel 0031-(0)20-6586220

support@cargohub.nl

www.cargohub.nl 19
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Aangesloten verzekeraars  
beschikken binnen het platform over 
alle tools om dossiers professioneel 

op te volgen



IDEAL CONDITIONS GUARANTEED, 
EVERY TIME YOU FLY YOUR CARGO 

WITH US.

For bookings and enquiries, contact us on 

qrpharma@qatarairways.com.qa or visit qrcargo.com

QR Pharma is your solution for healthcare shipments 

because we offer the most ideal conditions, every time.

QR PHARMA — FOR PHARMACEUTICALS AND 
HEALTHCARE PRODUCTS
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Iedereen in de luchtvrachtketen kent het: ergens tussen 

het ACN Export aanleverbewijs bij vertrek en de uitslag-

bon van de Afhandelaar op de bestemmingsluchthaven 

ontstaat schade aan of verlies van goederen. Claimbehan-

deling dus. Tien jaar geleden nog een mandarijnenweten-

schap, waar je zonder juristen niet goed uitkwam. Tot in 

november 2003 het Verdrag van Montreal in werking trad. 

Een behoorlijke dejuridisering van het claimgebeuren en 

geen getouwtrek meer over wel of geen (onbeperkte) aan-

sprakelijkheid. Inmiddels is het Montrealverdrag in meer dan 

100 landen behoorlijk ingeburgerd. Zie de link hieronder.

Kortom, nauwelijks meer juridisch ge-rimram, maar de 

papierwinkel bleef: HAWB, MAWB, AVC/CMR, ACN bon, 

uitslagbon Afhandelaar, expertiserapport, Montreal protest, 

indienen claim, correspondentie, followup, termijnbewaking, 

…en voor je het wist had je een dossier van een paar centi-

meter opgebouwd. Kan dat niet sneller, efficiënter, preciezer, 

overzichtelijker en klantvriendelijker als het claimdossier in 

digitale vorm de logistieke keten zou kunnen doorlopen? 

Het antwoord is: de e-Cargo Claims portal. Digitale effici-

entie in de afwikkeling van schadeclaims in de luchtvracht 

branche, ontwikkeld door Cargohub waar ik een dagje heb 

mogen grasduinen. En daar werd ik heel vrolijk van.

Waarom?

Basis van de applicatie is het user account. Verlader, expedi-

teur, GSA, Afhandelaar, luchtvaarmaatschappij kunnen ieder 

via een eigen portal toegang krijgen tot de claims die zijzelf 

in het systeem hebben ingevoerd. Geen toegang tot data 

van anderen, behalve met hun goedvinden. Versleutelde 

dataopslag, gespiegeld op twee verschillende datalocaties 

in Nederland en dus veilig voor Amerikaanse ogen. Cargo-

hub verplicht zich tot geheimhouding. Alleen de gebruiker 

verricht data-entry, Cargohub nooit.

De database bevat vóór-gedefinieerde velden én velden die 

de gebruiker kan definiëren. Het format daarvan sluit aan bij 

de praktijk, waardoor de bediening uitermate intuïtief is: de 

branche-gebruiker kan zonder cursus meteen aan de slag. 

Er zijn veel mogelijkheden om documenten te uploaden in 

pdf of xml format , zoals expertiserapporten, bemerkingen 

op vrachtbrieven, commercial invoices en correspondentie. 

Ook trucking van luchtvracht en opvolgend luchtvervoer 

kunnen in het systeem worden ingevoerd.

Basis van iedere claim tegen de luchtvervoerder is het 

schriftelijk (Warschau of Montreal) protest: niet, niet tijdig of 

onjuist protesteren leidt tot verval van de vordering tegen 

de luchtvervoerder. Ook daarover geen zorgen: e-Cargo 

Claims genereert het schriftelijk protest, dat met een druk 

op de knop aan de luchtvervoerder wordt verzonden. De 

tekst ervan is overeenkomstig het model dat ik indertijd 

voor de branche opstelde.

De rapportage- en sorteermogelijkheden zijn enorm. Zo 

kunnen claims per carrier worden opgeroepen en met de 

bijbehorende status en rapporten gegenereerd. Rappels 

kunnen worden verzonden, al dan niet in bulk. Ook kan de 

gebruiker bijhouden wat hij wanneer aan zijn klant heeft 

gerapporteerd. Het systeem kan taken en e-mails aanma-

ken, koppelen met Outlook of in XML en telefoonnotities 

e.d. opslaan.

Samengevat: een laagdrempelig en intuïtief te bedienen 

systeem dat wérkt en veel claims-sores uit handen neemt. 

Wat mij betreft precies waar de branche behoefte aan heeft 

voor de behandeling van verreweg de meeste luchtvracht-

claims.

Meer informatie?
https://verdragenbank.overheid.nl/nl/Verdrag/

Details/009216.

www.fransvreede.nl

e-Cargo claims:  
digitale efficiëntie die wérkt

Tekst
Frans Vreede

Fotografie
Michel ter Wolbeek
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Frans Vreede 
onafhankelijk logistiek-en luchtvaartjurist  
(www.fransvreede.nl)
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Het Schiphol Animal Centre 

(SAC) zit op een unieke 

locatie met faciliteiten zowel 

aan airside als aan landside. “Sinds de 

opening van het SAC vorig jaar maart 

hebben we onze intrek genomen 

in de bovenliggende kantoren”, 

zegt Edwin Hofstede, de Managing 

Director van het bedrijf. Het SAC is 

een onafhankelijk keurpunt voor 

paarden op de luchthaven Schiphol. 

Het professionele en toegewijde team 

inclusief een in-huis dierenarts geeft 

alle paarden die de EU binnenkomen 

een VIP behandeling. Het SAC is 24/7 

geopend en zorgt voor de afhande-

ling van alle documenten voor de 

NVWA (Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit) en de Douane zodat 

de klant nergens naar om hoeft te 

kijken. De faciliteit heeft 24 ruime 

stallen verdeeld over 4 units. Er is 

permanent toezicht op de stallen en 

het keurpunt via 24 camera’s. 

Paarden en ook andere dieren
“Op dit moment doen we alleen 

paarden maar we zijn druk bezig met 

het verkrijgen van vergunningen om 

ook andere dieren af te handelen” 

vertelt Edwin. “Je kan daarbij denken 

aan dieren voor een dierentuin. Die-

ren die invliegen op luchtvaartmaat-

ECS Livestock  
onderneemt met  
Hollandse nuchterheid
Dat het kantoor van ECS Livestock op de 1e verdieping boven de paardenstallen van haar eigen Schiphol Animal Centre 
zit, is bijna niet te missen als je het gebouw betreedt. De geur van vers hooi komt je meteen tegemoet en al lopend 
naar boven kom je in het trappenhuis prachtige foto’s tegen van blinkende stallen en paarden met glimmende vachten.

CARGOHUB
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schappijen naar de EU kunnen nu 

geen tussenstop op Schiphol maken 

omdat er geen faciliteiten beschikbaar 

zijn. Het toeval wil dat Aviapartner 

eind jaren ’80 – toen nog Aeroground 

Services geheten – al een dierenhotel 

had in vrachtstation 5. De basisfaci-

liteiten liggen er nog dus mochten 

we de vereiste toestemming krijgen 

van de NVWA, dan is die locatie bij 

uitstek geschikt om opnieuw ingericht 

te worden als dierenhotel. De NVWA 

stelt vast dat bepaalde diersoorten 

niet bij elkaar geplaatst mogen 

worden tijdens keuringen. Mochten 

dieren in eerste instantie niet-EU 

waardig worden bevonden, dan kun-

nen wij deze dieren onderbrengen 

op de nieuwe locatie. Zoals gezegd 

zitten we nu middenin de procedure 

met betrekking tot de vergunningen 

en als alles goed gaat verwachten 

we nog voor het eind van dit jaar 

open te gaan.” Onderzoeken naar de 

haalbaarheid van een dierenhotel in 

vrachtstation 5 heeft ECS overigens 

zelf laten uitvoeren en daaruit bleek 

dat er beslist een grote markt voor is. 

Namen van klanten noemt Edwin uit 

privacyoverwegingen niet maar hij 

vertelt trots dat ECS het vervoer van 

de allerhoogste top spring- en dres-

suurpaarden verzorgt en afhandelt. 

De grootste markt is en blijft Amerika. 

De grootste paardenevenementen 

vinden tussen april en december in 

New York plaats en tussen oktober 

en april in Miami. China als nieuwe 

markt is in opkomst dus daar zal ECS 

ook haar pijlen op gaan richten. 

Lichte stallen, minder brandstof
In 2012 vond de 1e vlucht plaats 

met paarden in nieuwe, lichtgewicht 

stallen die ECS in samenwerking met 

Van Riemsdijk Rotterdam ontwik-

kelde en bouwde. De nieuwe stal is CARGOHUB



gemaakt van thermoplastic in plaats 

van aluminium en is daardoor 200 kg. 

lichter en minder schadegevoelig dan 

de standaard HMJ stal. “Het gewicht 

is niet het enige voordeel van deze 

stal” zegt Edwin. “Luchtvaartmaat-

schappijen kunnen maximaal EUR 

200 per stal per vlucht op kerosine 

besparen als zij paarden in deze stal 

vervoeren en dat is met het oog op 

de huidige brandstofkosten een goed 

vooruitzicht. Een ander voordeel is dat 

de stal inklapbaar is. Dit betekent dat 

de stal die niet in gebruik is, tot een 

klein pakket gevouwen kan worden 

waardoor de kostbare vrachtruimte 

aan boord niet onnodig benut wordt.” 

De kracht van ECS
Op de vraag wat kenmerkend is voor 

het bedrijf dat hij in 2002 oprichtte, 

zegt Edwin: “Alle mensen binnen ECS 

bekommeren zich om het ‘product’ – 

paarden. Het voelt voor mij persoon-

lijk niet als werken, ik ben iedere dag 

bezig met mijn hobby. Op mijn bureau 

liggen geen dikke rapporten met titels 

als strategie of lange termijn ontwik-

kelingen. Ik pak zaken aan waarvan ik 

denk dat ze bij ECS passen en kunnen 
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bijdragen aan een betere, snellere of 

simpelere operatie.” 

‘Van hobbypaard 
tot het duurste 

racepaard’

Nieuwe faciliteit met wasstraat
Een mooi voorbeeld van de nuchtere 

aanpak van Edwin is de nieuwe facili-

teit in Heerhugowaard. Onlangs vond 

daar de feestelijke opening plaats van 

de nieuwe loods die ECS heeft laten 

bouwen. “We groeiden uit ons jasje 

dus hebben we 1500 m2 loodsruimte 

bij laten bouwen. In de faciliteit in 

Heerhugowaard worden geen paar-

den gestald. Het is een opslagruimte 

voor de stallen die we hebben, er 

worden kleine reparaties uitgevoerd 

en de stallen krijgen er hun wasbeurt. 

Het pand is namelijk voorzien van een 

professionele warmwater wasinstal-

latie van Kärcher die stallen, trucks, 

opleggers, bussen en overige bedrijfs-

auto’s reinigt in ca. 45 minuten. Eind 

van dit jaar willen we de wasstraat 

ook commercieel gaan exploiteren 

zodat transportbedrijven in de regio 

een plek hebben waar ze hun auto’s 

kunnen laten reinigen.” 

Award
Dat de ondernemersgeest van Edwin 

Hofstede niet onopgemerkt blijft, 

werd afgelopen april duidelijk toen 

ECS de Cargo Award 2013 van de 

luchthaven Schiphol in ontvangst 

mocht nemen. In het juryrapport staat 

dat ECS de prijs krijgt ‘vanwege de 

initiatieven genomen in economisch 

moeilijke tijden. Daarnaast bood ECS 

op het juiste moment extra capaciteit 

voor het transport van Live animals’.

“We hopen dat de vergunningen voor 

het dierenhotel verstrekt worden 

zodat we eind van dit jaar de deuren 

kunnen openen. En welke project 

ik daarna ga oppakken? Geen idee, 

eerst dit maar tot een goed einde 

brengen”, zegt Edwin nuchter zoals 

altijd tot besluit.
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ECS Livestock B.V.

Cargo Building 5, Deur 1

Pelikaanweg 7

1118 DT Schiphol

Telefoonnummer: 020-653 0090

E-mail: ehofstede@ecsams.nl

www.ecsams.nl



Juridische 
dienstverleners
voor ondernemers, 
(semi) overheid en
particulieren

Beechavenue 178

1119 PS Schiphol-Rijk

Telefoon 020 - 3458060

Fax 020 - 3458070

e-mail offi  ce@levenbach-gerritsen.nl

Internet www.levenbach-gerritsen.nl

Levenbach & Gerritsen Advocaten is

gevestigd te Schiphol-Rijk, één van de 

belangrijkste economische knooppunten van de

randstad. Wij voeren een commerciële praktijk waarbij 

het accent sterk op het ondernemings- en civiele recht ligt. 

Ons kantoor kenmerkt zich door een sterke betrokkenheid met 

onze cliënten, gedegen branche kennis en een informele sfeer. Wij zijn 

verbonden aan Law Exchange Internationaal EESV, een netwerk van internationaal 

werkende advocatenkantoren, alsmede verbonden aan de Advocaten Unie, een netwerk 

van landelijk werkende advocatenkantoren met een duidelijke focus op het bedrijfsleven.

Dolf van Gaalen (l) en Roland Gerristen

www.lawexchange.org www.advocatenunie.nl

We houden het graag simpel

Telefoon +31 (0)20 653 05 99  
www.interportbv.com

Iedere dag rijden onze trucks van Nederland naar Spanje en 
Portugal en vice versa. Direct en zonder omwegen. En omdat 
we vanaf 1991 op dit traject rijden, kennen onze chauffeurs er 
de wegen als geen ander. Maar ook de mensen, de taal en de 
procedures. Dat is onze kracht. En de reden dat uw vracht bij 
ons in betrouwbare handen is. Wilt u uw vracht op de snelste 
en veiligste manier vervoeren tussen Nederland, Spanje en 
Portugal? Ga zonder omwegen naar www.interportbv.com 
voor meer informatie. 27
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ngCargonaut 4.0: vernieuwd 
en nog transparanter
In de afgelopen maanden heeft Cargonaut, het bedrijf dat al meer dan 25 jaar actief is op het gebied van informatie-uit-
wisseling in de luchtvrachtindustrie, hard gewerkt aan een nieuwe strategie en een eigentijdse uitstraling. Expediteurs, 
afhandelaren en luchtvaartmaatschappijen zullen vanaf deze zomer hernieuwd kennismaken met ‘Cargonaut 4.0’.

Inspelen op behoefte uit de markt

“Wij kregen steeds meer 

signalen vanuit de 

markt die wezen 

op een toenemende behoefte aan 

transparantie en toegevoegde waarde”, 

zegt Nanne Onland, algemeen directeur 

van Cargonaut. “Op aangeven van onze 

klanten zijn wij gaan onderzoeken hoe 

wij aan die behoefte kunnen voldoen. 

Omdat we niet over een nacht ijs 

wilden gaan, hebben wij een dwars-

doorsnede van ons klantenbestand 

geraadpleegd en is er ook intern veel-

vuldig overleg gepleegd. Bovendien zijn 

er gesprekken geweest met externe 

partijen zoals de koepelorganisaties 

ACN, FENEX en de EVO die eveneens 

waardevolle input opleverden voor de 

nieuwe koers van Cargonaut als kritiek 

onderdeel van de Mainport Schiphol 

Infrastructuur.” 

Geen woorden maar daden
“Het is makkelijk om te roepen dat 

je als bedrijf transparanter wil gaan 

werken maar het gaat om de manier 

waarop je die woorden omzet in 

daden”, aldus Nanne. “Er is een heel 

team van mensen met verschillende 

expertises aan de slag gegaan om 

transparantie ‘zichtbaar’ te maken. Dat 

klinkt tegenstrijdig dus Nanne legt uit: 

“Wij zijn bijvoorbeeld gekomen tot een 

nieuwe tariefstructuur voor onze klan-

ten waarmee inzicht verschaft wordt 

in de opbouw van de kosten. Door 

helder en overzichtelijk alle diensten en 

tarieven op een rijtje te zetten, creëer 

je transparantie.” Naast de tariefstruc-

tuur heeft Cargonaut haar organisatie 

aangepast en wordt er op basis van 

een nieuwe architectuur ontwikkeld. 

Dit allemaal om beter op de markt- en 

klantvraag te kunnen anticiperen en 

efficiënter nieuwe toegevoegde waarde 

diensten te kunnen leveren aan de 

Schiphol community”. 

‘Belbundel’ voor luchtvracht-
bedrijven
Om te komen tot een nieuwe tarief-

structuur heeft Cargonaut gekeken 

naar schoolvoorbeelden van andere 

industrieën. In het ‘telecommodel met 

belbundels’ vond Cargonaut een goede 

basis voor haar eigen tariefstructuur. 

Cargonaut biedt voortaan op basis van 

‘fair use policy’ verschillende bundels 

aan voor de diverse klantgroepen. 

Iedere bundel is opgebouwd uit 4 ele-

menten, te weten: basisinfrastructuur, 

community applicaties, een bepaalde 

hoeveelheid berichtgeving en specifiek 

door de klant gekozen applicaties, de 

zogenaamde ‘adds ons’. Afhankelijk van 

het bedrijfstype en -omvang van de 

klant, valt men in een van de bundels. 

‘Het gaat om de 
manier waarop je 
woorden omzet 

in daden’

Dialoog met de klant
Welke diensten moet Cargonaut voor 

het aanleggen van ‘Green Fast Lanes’ 

en ter verbetering van de hub intelli-

gentie verder gaan ontwikkelen? Welke 

thema’s zijn belangrijk voor onze markt-

plaats? “Voor het beantwoorden van die 

vragen gaan wij in dialoog met onze 

klanten. Dat doen we niet alleen op 

operationeel niveau maar even belang-

rijk zijn gesprekken op managementni-

veau. Ik nodig dan ook de betrokkenen 

binnen de luchtvrachtindustrie uit om 

hun ideeën aan ons kenbaar te maken 

en met ons samen te werken aan een 

concurrerend Schiphol”, aldus Nanne. 

Cargonaut Nederland B.V.

Flamingoweg 54

1118 EG Schiphol

Tel: 020-653 0204

sales@cargonaut.nl
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Het onderzoek naar de trends 

was onderdeel van het 

half jaar onderwijs dat de 

studenten momenteel hebben over 

het managen van het luchtvaart - en 

luchthavenbedrijf.

Hiervoor deden zij eerst een litera-

tuur- en bureaustudie om daarna 

veldonderzoek te verrichten. Het 

veldonderzoek had een kwalitatief 

karakter waarbij alle gastdocenten 

expliciet hun visie op deze trends 

hebben gegeven. 

Ook zijn er meerdere interviews 

gehouden onder specialisten binnen 

de sector, die vervolgens zijn geverifi-

eerd door deskundigen uit het werk-

veld. Daarna zijn de trends onder-

worpen aan het toets-e model, een 

model ontworpen door het lectoraat 

om onderwerpen te belichten vanuit 

belangrijke actuele invalshoeken. 

Deze bestaan uit talent, omgeving, 

ethiek, tijd, services en e-economy.

  

Het toets-e model

De opkomst van Afrika
Eén van de trends die uit het onderzoek 

naar voren is gekomen, is de opkomst 

van Afrika. Het continent krijgt steeds 

meer te besteden en hier kunnen 

airlines een graantje van meepikken 

door in deze opkomende markt te 

investeren. De vraag naar binnenlandse 

vluchten is groot omdat de bestaande 

infrastructuur nog niet aan de gewenste 

vereisten voldoet. De luchtvaartsector in 

Afrika is bezig met het wegwerken van 

de slechte reputatie die in het verleden 

is opgebouwd. 

Digitalisering, big data en social 
media 
De wensen en behoeften van klanten 

worden steeds meer bepalend in 

de luchtvaartbranche en big data is 

instrumenteel om zo efficiënt moge-

lijk op deze wensen in te spelen. 

Een voorbeeld hiervan is het gebruik 

van Google glass door het grondper-

soneel. Door effectiever gebruik te 

maken van big data kan het aanbod 

steeds beter worden afgestemd op 

de vraag. Big data en social media 

zijn nauw met elkaar verbonden. 

Zo kan social media straks worden 

gebruikt om een vlucht te boeken, in 

te checken, een stoel te selecteren 

en een maaltijd te bestellen. Bij juist 

gebruik van social media worden de 

informatievoorzieningen uitgebreid en 

is het door de luchtvaartmaatschap-

pijen te gebruiken voor persoonlijke 

aanbiedingen aan de klant. De smart 

“phone/devices” spelen hierin een 

cruciale rol. In de toekomst zullen 

meer geld- en informatiestromen 

Inholland studenten  
onderzoeken luchtvaarttrends
Wat zijn de belangrijkste trends in de luchtvaart en spelen deze over tien jaar nog een rol? Dat hebben zestien der-
dejaarsstudenten van de opleiding Logistiek en Economie van Hogeschool Inholland Haarlem onlangs onderzocht. In 
samenwerking met meerdere partijen zoals onder andere de branchevereniging Air Cargo Netherlands (ACN), de Schip-
hol groep, Aviapartner en KLM en onder begeleiding van het lectoraat Airport en Aviation van de Hogeschool Inholland 
richten zij zich op een vergroting van de kennis en kunde binnen de luchtvaartsector. 
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via mobiele apparaten verlopen. De 

uitgaven- en gedragspatronen kunnen 

worden gemonitord en luchtvaart-

maatschappijen spelen hierop in met 

passende aanbiedingen. De verwach-

ting is dat traditionele bedrijfssectoren 

stevig worden beconcurreerd door de 

nieuwe (stevig doorgroeiende) orde 

van technologiebedrijven.

Duurzaamheid, alternatieve brand-
stof en CO2

Omdat duurzaamheid steeds 

belangrijker wordt, zullen vliegtuig-

maatschappijen in samenwerking 

met verschillende instanties zoeken 

naar nieuwe mogelijkheden rondom 

de ontwikkeling van biobrandstof-

fen. Daarnaast zijn de eisen van de 

overkoepelende organisaties IATA en 

ICAO belangrijk en zal de CO
2
 uitstoot 

van vliegtuigen verminderd moeten 

worden. Wanneer niet aan deze eisen 

wordt voldaan, kunnen er financiële 

consequenties volgen, waardoor de 

concurrentiepositie van luchtvaart-

maatschappijen zal verslechteren.

Consolidatie en verticale  
ketenintegratie
Er zullen steeds meer consolidaties 

plaatsvinden tussen de luchtvaart-

maatschappijen. De toekomstverwach-

ting is dat de markt over tien jaar in 

handen is van een paar grote carriers. 

De luchtvaartmaatschappijen gaan 

op zoek naar een lager kostenniveau 

en meer (alternatieve) inkomsten. 

Verticale ketenintegratie is het gevolg 

en vindt momenteel plaats bij één 

van de grote Amerikaanse luchtvaart-

maatschappijen. Als deze vorm van 

verticale ketenintegratie effectief blijkt, 

zal dit concept straks steeds vaker te 

zien zijn bij andere maatschappijen. 

Sovereign Wealth Funds (SWF’s)
Een volgende trend is het groeiende 

aantal van Sovereign Wealth Funds. 

De belangrijkste reden hiervoor is de 

credit-crunch. Overheden zullen ande-

re manieren zoeken om belangrijke 

groeiprojecten te financieren. Hoe 

meer SWF’s er komen en hoe groter 

de betreffende fondsen worden, hoe 

groter de kans dat ook de luchtvaart 

in de betreffende landen er door 

wordt gesponsord.

De opkomst van het Midden-
Oosten
Sinds de jaren ‘90 is er in het Midden-

Oosten sprake van een forse groei in 

de luchtvaart. Luchthavens worden 

gebouwd en vernieuwd en luchtvaart-

maatschappijen staan tegenwoordig 

goed in de markt en zijn bezig met 

het (fors) uitbreiden van de vloot.  

Naast de enorme ontwikkeling van de 

hubs Abu Dhabi, Dubai en Doha zijn 

ook de maatschappijen Qatar Airways, 

Etihad Airways en Emirates Airlines 

bezig om een stevige positie te krij-

gen in de Europese en Amerikaanse 

luchtvaart. Deze maatschappijen 

nemen de rol over als centraal over-

stappunt. Voor de Europese en Ame-

rikaanse luchtvaart kan dit negatieve 

gevolgen hebben. Hooggeschoold 

personeel zal zich waarschijnlijk ver-

plaatsen richting het Midden-Oosten. 

Door goede financiële middelen en 

een goede geografische positie kan 

het Midden-Oosten zich ontwikkelen 

tot een wereldspeler van formaat. De 

verwachting is dat maatschappijen 

uit het Midden-Oosten de Europese 

luchtvaartmarkt in de komende tien 

jaar voorbij zullen streven. 

De rol van 3D-printing wereldwijd
Additive layer manufacturing, oftewel 

3D-printing, zal in de toekomst 

mogelijk van grote invloed zijn op 

de luchtvaartbranche. Ook dat is een 

trend die uit dit onderzoek naar voren 

komt. Vooral in de vliegtuigbouw 

en het onderhoud zal men waar-

schijnlijk meer gebruik gaan maken 

van deze techniek. Dit leidt mogelijk 

tot efficiëntere productie binnen de 

luchtvaarttechniek en is bovendien 

van invloed op de logistieke keten 

binnen de luchtvaart. Een voordeel 

is het kunnen produceren op locatie, 

waardoor mogelijk de vaste kosten 

verlaagd kunnen worden. Een grote 

barrière is het hoge investerings-

niveau bij de introductie van de 

3D-print techniek.

Veiligheid & synchronisatie van 
procedures
Tot slot blijkt uit dit onderzoek dat er 

een trend gaande is waarbij wereld-

wijd dezelfde procedures betreffende 

douaneactiviteiten worden gevolgd. Op 

de luchthavens gaat de beveiliging cen-

traliseren. De veiligheidsontwikkelingen 

zullen samenhangen met technologi-

sche ontwikkelingen ten behoeve van 

de wensen van de passagiers.

CARGOHUB

Meer informatie en het  

opvragen van digitale rapporten: 

giovanni.douven@inholland.nl. 
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ACC3
In 2011 werd het ACC3 systeem aangekondigd, waarbij 

luchtvaartmaatschappijen het laatste vertrekpunt naar 

Europa (last point of departure) moeten laten valideren 

door een EU Aviation Security Validator. In 2012 hebben alle 

luchtvaartmaatschappijen voor hun laatste vertrekpunten 

een tijdelijke ACC3 status gekregen die geldig is tot 1 juli 

2014. Voor deze datum dient er een validatierapport te 

worden opgesteld door een EU Validator voor de goedkeu-

ring en verlenging van de ACC3 status na 1 juli 2014. Deze 

goedkeuring en verlenging kan alleen door de bevoegde 

autoriteit van een EU Lidstaat worden toegekend. 

De ACC3 status voor een luchtvaartmaatschappij kan alleen 

verkregen worden wanneer luchtvracht op de juiste wijze 

geaccepteerd, gecontroleerd en beveiligd wordt tot en met 

het laden van het vliegtuig. Dit betekent dat de afhandelaar 

onlosmakelijk verbonden is met het verkrijgen van de ACC3 

status door de airline. De afhandelaar kan gezamenlijk met 

de luchtvaartmaatschappij of onafhankelijk gevalideerd 

worden als een RA3 (third country regulated agent).

EU Validated Supply Chain
In meer dan 95% van de landen buiten Europa wordt de 

luchtvracht onveilig aangeleverd en gecontroleerd door de 

afhandelaar en begint de secured supply chain pas bij de 

afhandelaar. Wanneer deze gevalideerd is (onder de vlag 

van ACC3 of apart als RA3), dan is de luchtvracht veilig voor 

transport naar Europa vanuit het desbetreffende land. 

In de overige landen (minder dan 5%) is er een secured 

supply chain die begint bij de expediteur. Deze expediteur 

is erkend door de lokale overheid, veelal gebaseerd op de 

ICAO standaarden die de luchtvracht controleert en veilig 

verklaart. 

RA3
De nieuwe EU wijzigingen geven aan dat alle luchtvracht 

bestemd voor Europa gecontroleerd moet worden, tenzij 

de luchtvracht als veilig wordt geaccepteerd vanuit een 

EU validated supply chain. Dit betekent dat de expediteurs 

ook een RA3 status moeten verkrijgen door gevalideerd te 

worden door een EU validator om de luchtvracht veilig aan 

te leveren bij de afhandelaar die ook al RA3 is. 

‘Eind 2013 zijn de eerste  
validaties uitgevoerd en 

sindsdien draait de  
validatie-industrie op volle 

toeren’
 

Vanaf 1 juli 2014 worden er voor EU luchtvracht extra 

screeningskosten doorbelast door de RA3 afhandelaren. 

Mede hierdoor is een toenemend aantal expediteurs bezig 

met de RA3 validatie of is dit aan het onderzoeken, om op 

die manier prijsafspraken met klanten te kunnen handhaven 

en de concurrentie een stap voor te blijven. 

Sander de Man
EU Aviation Security Validator | NL/0002/NL/3000

Veiligheid boven alles 
Cargo Security 2014: ACC3 / RA3 

IMPROVING AVIATION SECURITY  
WORLDWIDE

E-mail: info@euasv.com
Tel.: 06-4151 5411
www.euasv.com

Voor meer informatie over RA3 / ACC3 validatie 
of advies over hoe uw bedrijf een RA3 / ACC3 kan 
worden, kunt u contact opnemen met Sander de 
Man van EUASV.

Naar aanleiding van de Jemen incidenten op 29 oktober 2010, is de scope van air cargo security in 2011 uitgebreid. 
Waarbij voorheen de focus uitsluitend op export luchtvracht lag, zijn er aanvullende eisen voor luchttransport naar 
Europa (import). Dit ACC3 systeem (Air Cargo or Mail Carrier operating into the Union from a Third Country Airport) is met 
ingang van 1 juli 2014 een feit. Eind 2013 zijn de eerste validaties uitgevoerd en sindsdien draait de ‘validatie-industrie’ 
op volle toeren en vliegen de validators letterlijk de hele wereld over.  
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Verpakkingen bepalen het lot van gevaarlijke stoffen 

tijdens het transport en de opslag, maar ook dat 

van werknemers die er door lekkage mee in contact 

komen. Om dit te voorkomen, zijn er lang geleden al voor-

schriften op UN niveau vastgelegd. In de praktijk blijkt de 

sector de rol van verpakkingen op de veiligheid van zendin-

gen met gevaarlijke stoffen echter te onderschatten. 

In de sector bestaan drie verpakkingsmethoden, waarvan 

die voor UN verpakkingen de meest gebruikte is. Maar voor 

de gevallen waarin het niet mogelijk is om de verpakking 

op de bedoelde/geteste manier te gebruiken, zijn er twee 

alternatieven. De mogelijkheden voor “Limited Quantity” 

en “Excepted Quantity” verpakkingen zijn slechts in de 

hoeveelheidsbeperking wezenlijk anders maar zeker niet als 

het gaat om de verpakkingskwaliteit. 

UN specificatie verpakkingen                                                                                                                                     
Bij een UN verpakking moet vooraf een heel traject worden 

afgelegd. Een unieke verpakkingsmethode voor het te 

versturen product wordt ontwikkeld om vervolgens bij een 

erkend testinstituut te worden beproefd door onafhankelijke 

wetenschappers. Afhankelijk van het gebruik van de verpak-

king speelt hierbij onder meer de val-test een bepalende rol:

Testeisen Verpak-
kingsgroep

(Valhoogte beproe-
ving)

Codering op  
UN-Verpakking

Voorbeeld positie 
letter:

(UN 1A1/Y 
1.3/200/14/NL/

VL43)

Geschikt te gebrui-
ken voor Verpak-

kingsgroepen

(Mate van gevaar 
product)

I = Zeer gevaarlijk
II = Gevaarlijk
III = Minder 
gevaarlijk

I        (1.8 meter) X I, II en III

II        (1.2 meter) Y II en III

III      (0.8 meter) Z III 

Daarnaast moet een prototypeverpakking worden onder-

worpen aan een stapeltest, waarbij een kracht, gelijkwaar-

dig aan een drie meter hoge stapel identieke verpakkingen, 

voor een periode van 24 uur moet worden gebruikt.

Limited en Excepted Quantity verpakkingen
Als we de eisen voor de alternatieve methodes vergelijken 

met de kwaliteitseisen voor UN verpakkingen dan blijkt 

eigenlijk dat dezelfde kwaliteitseisen van toepassing zijn. 

Naast de overige algemene-, en specifieke verpakkingsvoor-

waarden moet elke gebruikte/aangeboden verpakkingsme-

thode uiteindelijk zijn beproefd met ten minste een val- en 

stapeltest. Het verschil met UN verpakkingen is echter dat 

de gebruiker dit zelf kan doen. 

Naast de beperking slechts een combinatieverpakking te 

kunnen gebruiken (binnen-, buitenverpakking), moet het 

prototype bij Limited Quantity verpakkingen een valtest 

vanaf een hoogte 1.2 meter kunnen overleven, op een 

zijde die het meest waarschijnlijk schade zal opleveren. De 

valhoogte voor het prototype in het geval van de Excep-

ted Quantity methode bedraagt maar liefst 1.8 meter. De 

stapeltesten zijn in beide gevallen gelijk aan die bij de UN 

verpakking. Tot zover de theorie die bij zendingen vanaf een 

fabrikant of in de oorspronkelijke fabrieksverpakking aardig 

overeenkomt met de praktijk.

Maar in het geval van luchtvracht in een kleinere hoeveel-

heid (monsters van producten), en dus niet altijd in de 

oorspronkelijk beproefde verpakking, gaat het vaak mis. Een 

verpakking met een UN opdruk wordt bemachtigd en men 

denkt daardoor aan alle voorschriften te voldoen. De rest 

van de keten vraagt niet naar een UN testrapport en beoor-

deelt slechts aan de hand van de aangebrachte merken en 

etiketten. En zo is er dus niemand die zich afvraagt of de 

kwaliteit correspondeert met de gestelde eisen!

De rol van verpakkingen 
gevaarlijke stoffen onderschat? 

Tekst
Gilbert 
De Chauvigny
De Blot

Fotografie
Michel ter Wolbeek
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en Skyjob: uitzendbureau voor 
een ‘hemelse’ baan
Wie op zoek is naar een ‘tijdelijke baan’ in de dynamische wereld van luchthaven Schiphol is bij Skyjob aan het juiste 
adres. Het bedrijf, opgericht in 1994, voormalig dochteronderneming van Martinair en gevestigd op Schiphol Oost, is 
gespecialiseerd in luchtvaart- en logistiek gerelateerde functies.

CargoHub Magazine sprak met 

John van Hartevelt van kantoor 

Schiphol. 

John werkt 8 jaar bij het bedrijf en 

heeft door zijn werkervaring – 10 

jaar KLM en 18 jaar Martinair – zeer 

veel kennis van de luchtvaartmarkt. 

Net als zijn collega’s spreekt hij de 

taal van de klant en dat werkt wel zo 

makkelijk. 

Graadmeter
De uitzendbranche is een goede 

graadmeter voor de economie: als er 

meer vraag is naar uitzendkrachten 

wijst dat op een verbetering van de 

economie in het algemeen.

“De markt trekt gelukkig aan”, vertelt 

John. “Wij merken een toenemende 

vraag naar specialistische functies 

op het gebied van logistiek, aviation, 

commercie, hospitality en project- en 

office management en dat is een 

positieve ontwikkeling”. 

Ken je klant, ken je markt
Elk type bedrijf heeft zijn eigen eisen 

als het gaat om inhuur van personeel. 

Wat John merkt is dat de zogehe-

ten ‘klik’ tussen opdrachtgever en 

kandidaat steeds belangrijker wordt. 

“Daarom stellen we niet zomaar 

iedere beschikbare kandidaat uit ons 

bestand voor aan een opdrachtge-

ver” zegt John. “Wij gaan niet voor 

massaproductie maar voor maatwerk. 

Een kandidaat moet aan alle eisen 

voldoen en alleen dan stellen wij 

hem of haar voor”. 

De klanten van Skyjob zijn veelal 

luchtvaartgerelateerd, zowel binnen 

de passagetak als de vrachtbranche. 

“Wij zetten vakspecialisten weg, denk 

aan import- en exportspecialisten, 

declaranten en ook personeel voor 

platformafhandeling”.

Tekst
Esther Kort-Boreas

Fotografie
Michel ter Wolbeek
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Flexibel schil wordt groter
In het verleden had ongeveer 90% 

van de medewerkers bij een afhan-

delaar een vast contract maar dat is 

in de afgelopen jaren omgebogen. 

De flexibele schil wordt steeds groter 

mede door een toename in piektijden 

bij klanten. “Op vrijdagavond heb-

ben we te maken met een aantal 

piekuren en zijn er dus extra mensen 

nodig om die piek op te vangen”, 

vertelt John. Op andere momenten 

in de week is het een stuk rustiger 

en kan men met minder mensen de 

werkzaamheden uitvoeren. Skyjob 

voorziet in deze piek- en dalbehoefte 

van bedrijven.

‘Geen massa-
productie maar 

maatwerk’

Weekenddienst
Waar andere uitzendbureaus op 

vrijdagmiddag hun deuren sluiten 

om deze pas op maandagochtend 

weer te openen, is Skyjob ook in 

het weekend geopend. Op zaterdag 

en zondag is altijd een intercedent/

planner aanwezig die meteen in actie 

komt op het moment dat een klant 

belt. “De weekenddienst is heilig 

bij Skyjob; daarin onderscheiden wij 

ons van andere bureaus en zit onze 

toegevoegde waarde. Klanten geven 

aan, onze beschikbaarheid en bereik-

baarheid in het weekend bijzonder 

te waarderen en daar doen we het 

voor”, zegt John met enige trots. 

Ontzorgen van de klant
Dat een opdrachtgever nergens naar 

om hoeft te kijken als hij zaken doet 

met Skyjob is een ding dat zeker is. 

De vereiste screening van de kandida-

ten gebeurt door Skyjob. Benodigde 

opleidingen voor uitzendkrachten in 

de luchtvaart worden door de eigen 

opleiders van Skyjob gegeven waar-

door de klant kan rekenen op een 

uitzendkracht die meteen inzetbaar is. 

John vertelt: “Onze opleiders verzor-

gen trainingen op specifieke gebieden 

zoals platform equipment en syste-

men voor de afhandeling. De uitzend-

kracht gaat dan ook goed voorbereid 

bij onze klant aan de slag.” 

De klant hoeft zelfs niet voor de in de 

loods en op het platform verplichte 

veiligheidskleding te zorgen. “Wij 

hebben ons eigen kleding- en 

schoenendepot op Schiphol Oost. 

Veiligheidsschoenen, jassen met 

reflecterende banden, high visibility 

hesjes; we hebben het allemaal en 

ieder item is uiteraard voorzien van 

ons eigen logo”, aldus John. 

Kwaliteitspredikaat
Zoals de meeste uitzendbureaus is 

Skyjob aangesloten bij de NBBU – de 

Nederlandse Bond van Bemidde-

lings- en Uitzendondernemingen. 

Wat echter veel meer zegt over de 

kwaliteit van Skyjob is het feit dat 

het bedrijf NEN4400-1 gecertificeerd 

is. De toekenning van dit certificaat 

verzekert klanten van het zakendoen 

met een betrouwbare partner. “Wij 

worden twee keer per jaar ge-audit 

om te kijken of we nog steeds aan 

de eisen voldoen. Het is dan ook een 

behoorlijk zwaarwegend certificaat”, 

vertelt John. 

Mede door de NEN4400-1 certificering 

doet Skyjob inmiddels zaken met 

een groot aantal gerenommeerde 

bedrijven, waaronder multinationals 

en airlines. Voor hen verzorgt Skyjob 

o.a. de flexibele inzet van cockpit- 

en cabinepersoneel, maar Skyjob 

beschikt ook over een grote flexpool 

van representatieve receptionistes/

telefonistes die op afroep beschik-

baar zijn. Deze dames worden zelfs 

landelijk ingezet.

Sky is the limit?
“Wij zien nog zoveel mogelijkheden 

en kansen op Schiphol dat we nog 

lang niet aan onze limiet zitten”, zegt 

John lachend. “Natuurlijk willen we 

groeien maar wat wij belangrijker 

vinden is het bestaande kwaliteits-

niveau handhaven. Dat verwachten 

onze uitzendkrachten en onze klanten 

van ons.”

CARGOHUB

Skyjob Uitzendbureau

John van Hartevelt 

j.vanhartevelt@skyjob.nl

Gebouw Tristar 2

Stationsplein 979  

1117 CE Schiphol Oost

Tel: 088-2358378
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Bescherm het netwerk, 
sloop het hekwerk

Guido de Vos
Luchtrechtadvocaat bij AKD advocaten en notarissen.

Terwijl Lufthansa Cargo de uitkomst van haar hoger 

beroep bij de Raad van State over de geweigerde 

bloemenvluchten op Schiphol nog afwacht, laait 

de discussie over de beperkte toegang van buitenlandse 

luchtvaartmaatschappijen tot de Nederlandse luchtvracht-

markt weer op. In dit artikel leg ik uit waarom de over-

heid wat meer in kansen zou moeten denken en minder 

risicomijdend gedrag moet vertonen bij een aanvraag voor 

landingsrechten voor vrachtvluchten op Schiphol.

Wat is er in de afgelopen weken gebeurd? Een krant bericht 

dat AF/KLM haar vrachtvloot verder terugbrengt van 14 naar 

nog slechts 10 full freighters. In dezelfde krant pleit EVO in 

een ingezonden stuk voor de komst van extra vrachtvluch-

ten op Schiphol. De Staatssecretaris geeft daar volgens EVO 

echter geen toestemming voor, omdat Nederland de vluchten 

niet van toegevoegde waarde acht. Verladers zouden op dit 

moment noodgedwongen uitwijken naar andere luchthavens. 

Ook distributiecentra zouden niet in Nederland, maar in het 

buitenland worden opgezet. Reden genoeg voor Ton Elias om 

hier in de Tweede Kamer vragen over te stellen. Zoals dat 

vaker gebeurt, weet Staatssecretaris Mansveld vakkundig de 

angel uit de vragen te halen zonder echt de discussie aan te 

gaan. Tijd voor een juridische analyse van de situatie.

In een volledig vrije markt bepalen vraag en aanbod welke 

luchtvaartmaatschappijen vluchten uitvoeren vanaf de lucht-

haven Schiphol. In de internationale luchtvaart geldt echter 

een ander vertrekpunt. Het is verboden om passagiers of 

vracht op Nederlandse luchthavens te laden en te lossen, 

tenzij de Nederlandse overheid daar toestemming voor 

heeft verleend.

Van oudsher heeft Nederland ten behoeve van haar natio-

nale luchtvaartmaatschappijen met andere staten onderhan-

deld over toegang tot de markt. Min of meer op basis van 

eerlijk oversteken werden verkeersrechten uitgewisseld en 

afspraken gemaakt over de door ieders nationale luchtvaart-

maatschappij te bedienen routes en routepunten, de in te 

zetten capaciteit, vluchtfrequenties en tarieven. Met dank 

aan een actief en liberaal Nederlands overheidsbeleid heeft 

KLM een groot internationaal netwerk kunnen opzetten, 

waaraan de luchthaven Schiphol haar rol als hub groten-

deels te danken heeft.

‘Met dank aan een actief en 
liberaal Nederlands  

overheidsbeleid heeft KLM 
een groot internationaal 

netwerk kunnen opzetten’

Het belang van die hub-functie van Schiphol is uitvoerig 

onderzocht. Uit alle onderzoeken komt naar voren dat 

het verlies van een home-carrier en haar netwerk met 

directe verbindingen een grote impact zal hebben op de 

werkgelegenheid en de economie. Het beschermen van 

de hub-functie van Schiphol staat dan ook centraal in het 

overheidsbeleid. 

Omdat toestemming voor de uitvoer van een vlucht vereist 

is, kan de overheid de markt sturen met een toegangsbe-

leid. Die mogelijkheden moeten echter niet worden over-

schat. In de laatste decennia heeft de overheid de ruimte 

voor protectionisch beleid aanzienlijk beperkt. Zo is het 

Europese luchtruim voor het intra-communautaire vervoer 

volledig geliberaliseerd. Met het EU-VS “open skies” verdrag 

als blauwdruk worden ook derde landen aangespoord om 

Europese carriers vrije toegang tot hun luchtruim te verle-

nen. Dit alles geeft Europese luchtvaartmaatschappijen meer 

mogelijkheden om ook andere markten dan hun thuismarkt 
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te bedienen. De lusten van de globalisering komen helaas 

niet zonder de lasten. Op grond van verplichtingen die 

Nederland in Europees of bilateraal verband is aangegaan, 

moet Nederland steeds vaker vluchten van buitenlandse 

luchtvaartmaatschappijen toestaan, dus ook wanneer deze 

de belangen van AF/KLM op Schiphol raken.

Dan zijn er ook nog beginselen van Europees recht die de 

overheid moet respecteren, zoals het verbod op discrimina-

tie naar nationaliteit. Recent haalde het Hof van Justitie een 

streep door een Duitse maatregel, op grond waarvan Duitse 

luchtvaartmaatschappijen voorrang kregen bij de uitvoering 

van chartervluchten tussen bestemmingen in Duitsland en 

buiten de EU. Een Oostenrijkse carrier beriep zich in deze 

zaak met succes op het Europese discriminatieverbod. Hoe-

wel Duitsland nog aangevoerde dat de wettelijke maatregel 

noodzakelijk was ter bescherming van de Duitse nationale 

economie, was het Hof overduidelijk…. De bescherming van 

zuiver economische belangen kan geen rechtvaardiging vor-

men voor het nemen van maatregelen die in de Europese 

Unie gevestigde luchtvaartmaatschappijen discrimineren ten 

opzichte van nationale luchtvaartmaatschappijen.

Met het bovenstaande is niet gezegd dat Nederland de 

bescherming van het bestaande netwerk van passagiers-

bestemmingen op Schiphol maar beter kan opgeven. Het 

geeft wel aan dat het in een internationale context voor 

Nederland steeds moeilijker wordt om de hub-functie van 

Schiphol te waarborgen met het voeren van een selectief 

toegangsbeleid. Het creëren van de juiste randvoorwaarden 

geeft bovendien geen garantie dat de home-carrier ook 

optimaal gebruik maakt van haar mogelijkheden om de 

markt via Schiphol te bedienen. Of dat laatste gebeurt, is 

immers mede afhankelijk van besluiten die in Parijs worden 

genomen. Kortom, de invloed van de overheid is uiteindelijk 

vrij beperkt en dan laat ik externe factoren zoals de opkomst 

van hubs in het Midden-Oosten nog buiten beschouwing.

Of luchtvaartmaatschappijen wel staan te springen om met 

freighters naar Schiphol te vliegen, laat ik hier ook even in 

het midden. Gelet op de terugtrekkende beweging van AF/

KLM op de vrachtmarkt en de recente oproep vanuit de EVO, 

zou de overheid niet op één paard moeten wedden, maar 

ook andere luchtvaartmaatschappijen ruimte geven om de 

luchtvrachtsector op en rond Schiphol verder te ontwikkelen.

Dan resteert nog de vraag of nieuwe vrachtvluchten 

daadwerkelijk het bestaande netwerk van rechtstreekse ver-

bindingen op Schiphol bedreigen. Het is duidelijk dat deze 

hub vooral drijft op transferpassagiers. De exacte effecten 

van een extra vrachtvlucht op de rentabiliteit van bestaande 

passagiersvluchten laten zich maar moeilijk meten. Ja, de 

aanwezigheid van bellyvracht kan het verschil maken tussen 

een rendabele of een onrendabele passagiersvlucht. Maar 

lang niet alle vracht kan in de belly van passagierstoestellen 

worden vervoerd en op sommige vrachtbestemmingen is 

helemaal geen markt voor passagiers. Bellycapaciteit zal in 

de regel ook goedkoper aangeboden kunnen worden dan 

de main deckcapaciteit op een freighter.

Al met al lijkt de kans dat passagiersbestemmingen worden 

geschrapt vanwege een verleende toestemming voor de 

uitvoering van een extra vrachtvlucht beperkt tot bijzondere 

situaties. De overheid moet zich bij het beoordelen van 

aanvragen voor vrachtvluchten dan ook niet gedragen als 

een overbezorgde ouder. Ouders die te beschermend zijn, 

zorgen immers voor kwetsbare kinderen die onnodig in hun 

ontwikkeling worden geremd.

Meer informatie?

gdevos@akd.nl

‘Het wordt voor Nederland 
steeds moeilijker om de 

hub-functie van Schiphol 
te waarborgen met een 

selectief toegangsbeleid’  
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Dr. Dewulf (UAntwerpen) analyseert 
strategieën luchtvrachtindustrie   

‘Focus op luchtvracht heeft 
invloed op winstgevendheid 
luchtvaartmaatschappij’ 

De voorbije jaren evolueerde de luchtvrachtindustrie van 
een ‘bijproduct’ tot een mature industrie. Dr. Wouter Dewulf 
(UAntwerpen) analyseerde de mogelijke strategieën van 
luchtvaartmaatschappijen die vracht meenemen. Zijn conclu-
sie? ‘’De gekozen strategie heeft een significante invloed op 
de winstgevendheid.”

CARGOHUB
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Luchtvracht werd traditioneel 

beschouwd als een bijproduct 

van het passagierstransport 

bij luchtvaartmaatschappijen. De 

prijszetting in de luchtvrachtmarkt 

was eerder gebaseerd op een mar-

ginale kosten-plusstructuur, waarbij 

de winstbijdrage mooi meegenomen 

was. De laatste jaren kijken heel wat 

luchtvaartmaatschappijen hier funda-

menteel anders tegenaan. Lucht-

vracht wordt steeds meer beschouwd 

als een product waarmee ze hun 

inkomsten en winstgevendheid aan-

zienlijk kunnen beïnvloeden.

“De luchtvrachtindustrie is nu een 

mature industrie geworden, waarin 

strategieën een steeds grotere rol 

spelen”, vertelt Dr. Wouter Dewulf, 

verbonden aan de Faculteit Toege-

paste Economische Wetenschappen. 

“In 2012 bedroeg de directe omzet 

in de luchtvrachtindustrie bijna 60 

miljard dollar. Indien men rekening 

houdt met de gerelateerde logistieke 

dienstverlening ligt die omzet nog 

een stuk hoger.” 

Zeven mogelijke strategiemodellen
Dewulf analyseerde de strategische 

aanpak van luchtvaartmaatschap-

pijen die luchtvracht vervoeren, op 

reguliere passagiersvluchten of in 

vrachtvliegtuigen, of combinaties van 

beiden. Uit zijn onderzoek blijkt dat 

er zeven mogelijke strategiemodellen 

voor luchtvracht bestaan, waar elke 

luchtvaartmaatschappij op basis van 

haar kenmerken binnen een passend 

strategiemodel geplaatst kan worden. 

Een dataset van 47 luchtvaartmaat-

schappijen, die in totaal driekwart van 

de wereldwijd vervoerde luchtvracht 

uitmaken, werd hiervoor gebruikt.

Carpet Sellers 
De volgende strategieclusters werden 

geïdentificeerd: de ‘Carpet Sellers’, 

de ‘Basic Cargo Operators’, de ‘Strong 

Regionals’, de ‘Large Wide-body 

Passenger Operators’, de ‘Huge 

Americans’, de ‘Premium Cargo 

Operators’ en de ‘Cargo Stars’. Elk 

hebben ze typerende kenmerken en 

onderlinge gelijkenissen en verschil-

len die Dewulf in zijn proefschrift 

verder onderzocht. Brussels Airlines, 

Ethiopian Airlines en de meeste 

all-cargo operatoren behoren tot de 

cluster ‘Carpet Sellers’. “Dit zijn vooral 

kleinere maatschappijen die op een 

nicheproduct of -markt focussen. 

Het aangeboden cargoproduct mikt 

eerder capaciteits- dan margegedre-

ven, eerder snel dan doordacht, op 

‘de beschikbare ruimte verkopen’, 

vandaar de naam ‘Carpet Sellers’.” 

De ‘Basic Cargo Operators’, zoals 

Korean Air en Qatar Airways, focussen 

vooral op het vervoeren van grote 

luchtvrachtvolumes op een snelle en 

betrouwbare manier doorheen het 

uitgebreide netwerk. Een aantal rela-

tief kleinere, maar sterke, regionale 

luchtvaartmaatschappijen oftewel de 

‘Strong Regionals’ bouwen met een 

gemiddelde vloot een sterk regionaal 

netwerk uit vanuit een kleinere 

lokale passagiers- en cargo hub. Dit 

netwerk sluit aan op een langeaf-

standsnetwerk, gevoed door korte en 

middellange afstandsroutes. Swiss, 

Jet Airways en all-cargo operator 

Cargolux behoren onder andere tot 

deze cluster. 

Het strategiemodel van de twee erg 

grote, dominante en wereldwijd ope-

rerende spelers American Airlines en 

Delta Airlines binnen de cluster recht-

vaardigt het bestaan van een speci-

ale cluster ‘Huge Americans’. Deze 

Amerikaanse luchtvaartmaatschap-

pijen hebben een erg grote vloot van 

wide-body passagiers-vliegtuigen 

waarmee ze vooral op internationale 

routes behoorlijk wat vracht vervoe-

ren. Binnen de Verenigde Staten is 

de luchtvrachtmarkt vooral in handen 

van de integrators. 

Large Passenger Wide-body en 
Premium Cargo Operators
Een vijfde cluster groep kan 

geïdentificeerd worden als de ‘Large 

Passenger Wide-body Operators’. 

Deze maatschappijen, zoals British 

Airways en China Southern, zijn grote, 

wereldwijd opererende operatoren 

van wide-body passagiersvliegtuigen, 

met een grote beschikbare vrachtca-

paciteit. KLM en Singapore Airlines 

daarentegen behoren tot de ‘Pre-

mium Cargo Operators’. “Van oudsher 

focust KLM en dochterbedrijf Martinair 

meer op luchtvracht. Onder andere 

door een grotere productdifferentiatie 

en een beter capaciteitsmanagement 

voor de luchtvracht behaalt KLM 

betere resultaten. 

Een laatste cluster wordt de ‘Cargo 

Stars’ genoemd, met als leden de 

erg grote passagiers- en vrachtmaat-

schappijen Lufthansa en Emirates. 

Hun cargodivisie zet een separaat en 

gedifferentieerd cargoproduct in de 

markt, relatief onafhankelijk van de 

passagiers-luchtvaartmaatschappij 

waarvan het de vrachtcapaciteit 

vermarkt. De separate, professionele 

aanpak van de vrachttraffiek toont 

aan dat de cargostrategie een cruciaal 

element vormt in de globale strategie 

van de luchtvaartmaatschappijen in 

deze cluster. De cargodivisie zet een 

separaat en gedifferentieerd cargo-

product in de markt, onafhankelijk 

van de passagiers-luchtvaartmaat-

schappij waarvan het de vrachtcapaci-

teit vermarkt.” 

Belangrijkste succesfactoren
De resultaten van dit onderzoek tonen 

het bestaan van verschillende model-

len inzake luchtvrachtstrategie aan. 

De belangrijkste succesfactoren bij de 

strategie van ‘winnende strategieën’ 

werden verder onderzocht. Hieruit 

blijkt dat de volgende succesfacto-

ren determinerend zijn: een brede 

productdifferentiatie van het cargo-

product, een professioneel capaci-

teitsmanagement, de omvang van de 

luchtvaartmaatschappij, de grootte 

van de cargo hub, het kostprijsleider-

schap voor het vervoer van cargo en 

een evenwichtige vlootsamenstelling 

met een mix van wide-body passa-

giersvliegtuigen en vrachtvliegtuigen.

Dewulf onderzocht ook welke cargo 

strategiemodellen er beter in slagen 

de stakeholdersobjectieven van 

winst-, omzet-, marktaandeel- en 

welzijnsmaximalisatie én kostprijs-

leiderschap te behalen. “Uit dit 

onderzoek blijkt dat het ‘Cargo Stars’ 

strategiemodel het meest succesvolle 

model is bij luchtvaartmaatschappijen 

met een omzet van ongeveer 20 mil-

jard USD. Bij een omzet van ongeveer 

10 miljard USD is het ‘Premium Cargo 

Operator’ strategiemodel en bij een 

omzet onder 5 miljard USD lijkt het 

model van de ‘Strong Regionals’ het 

meest succesvolle strategiemodel 

om de objectieven, gesteld door de 

stakeholders, te behalen.”

Meer informatie?

Dr. Wouter Dewulf (UAntwerpen): 

wouter.dewulf@studiumadscal-

dim.be 

Tekst
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Descartes verbindt  
mensen en techniek  
in de logistiek
Het Canadese bedrijf Descartes presenteert zich als de wereldwijde marktleider op het gebied van softwaresystemen 
voor de logistieke sector. Vanuit de kantoren in Amersfoort en Woerden wordt de Nederlandse markt bediend. Fred van 
der Heide, Vice-President Product Strategy binnen het bedrijf, vertelt over de verbindende kracht van Descartes.

Global and Local

“Wij noemen onze 

strategie ‘Global and 

Local’. Onze klanten 

werken in wereldwijde supply chains 

waar wij op aansluiten met onze 

diensten en producten. Maar dat doen 

we op een manier die recht doet aan 

regionale kenmerken”, zegt Fred. “De 

situatie is namelijk overal anders. Met 

lokale aanwezigheid van zowel ons 

bedrijf als van onze partners hebben 

we in de afgelopen jaren een enorme 

groei gerealiseerd.”

Groei door overnames
Fred legt uit op welke manier Des-

cartes gegroeid is. “Via overnames. Je 

kunt niet in een paar jaar tijd zo hard 

groeien en tegelijkertijd je klanten 

goed bedienen zonder overnames. 

Iedere overname voegt een stukje 

expertise toe met als doel klanten het 

totale ICT plaatje te kunnen bieden. 

Logistiek is een ‘empirical art’, de 

kunst van het kijken en vernieuwen. 

We kopen vooral ervaring, mensen 

die hun ervaring inzetten voor het 

bedenken van oplossingen voor de 

klant.”

Descartes heeft door de overnames 

haar product- en dienstportfolio aan-

zienlijk uitgebreid. Er zijn bedrijven 

toegevoegd met expertise op het 

gebied van douaneafhandeling bij de 

havens, rittenplanning en fleetma-

nagement, transportmanagement en 

B2B-berichtenuitwisseling.

Zonder netwerk geen logistiek
In geen enkele sector is een netwerk 

zo belangrijk als in de logistiek. Hoe 

meer bedrijven op elkaar kunnen 

aansluiten hoe beter. Dat is de kern 

van het ‘cloudbased’ ICT platform Glo-

bal Logistics Network (GLN). “Binnen 

de logistiek moeten veel mensen met 

elkaar communiceren en dat kan niet 

altijd op basis van gestructureerde 

data. Het is ons doel om via het 

netwerk partijen bij elkaar te brengen CARGOHUB
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zodat bedrijven en medewerkers 

informatie op een gestandaardiseerde 

manier kunnen uitwisselen. Het 

maakt daarbij niet uit of het om ver-

voerders uit bijvoorbeeld Oost-Europa 

gaat of om leveranciers in Azië. Om 

dit te bewerkstelligen bieden wij onze 

klanten oplossingen binnen diverse 

servicegebieden”, aldus Fred.

Servicegebieden
Descartes onderscheidt meerdere 

servicegebieden. De eerste is Routing, 

Mobile & Telematics met als doel 

het wagenpark van een bedrijf te 

optimaliseren. De oplossingen binnen 

dit gebied ondersteunen het volledige 

proces van routeplanning, uitvoering 

van routes, inclusief e-fulfillment, 

en het meten van prestaties van 

chauffeurs en voertuigen. Door een 

combinatie van geoptimaliseerde 

routeplanning, GPS-tracering, mobiele 

apparatuur en toepassingen, en 

prestatieanalyses van voertuig en 

chauffeur krijgen bedrijven volledige 

controle over deze activiteiten. Het 

doel is om voertuigen en mobiele 

middelen efficiënter in te zetten, 

nieuwe of verbeterde diensten aan te 

bieden en de overheidsregelgeving 

na te leven.

Customs & Regulatory Compliance 
is het tweede servicegebied. Of het 

nu om lucht-, weg- of zeevervoer 

gaat, de oplossingen van Descartes 

voor douaneafhandeling en naleving 

van regelgeving zorgen voor een 

probleemloos transport van goederen 

over de grenzen. Dit servicegebied 

helpt de informatiekloof tussen 

handelspartners en regelgevende 

instanties te overbruggen om 

veiligheidscontroles, douaneaangif-

ten en naleving van de regelgeving 

efficiënter te maken. De oplossingen 

zijn gebaseerd op meer dan 30 jaar 

ervaring van Descartes, op technologi-

sche innovaties en op de uitgebreide 

samenwerking met de logistieke 

branche.

De basis voor het uitwisselen van 

elektronische informatie valt onder 

Network Services, het derde ser-

vicegebied. Global Logistics Network 

(GLN) voorziet in de multimo-

dale uitwisseling van elektronische 

gegevens en documenten tussen 

bedrijven. Bij de ontwikkeling van 

het GLN is rekening gehouden met 

uiteenlopende logistieke activiteiten. 

Zowel het beheer van gegevens 

en de aflevering van berichten als 

de mogelijkheid om met draadloze 

technologieën te werken zijn uniek. 

Het GLN van Descartes biedt bedrij-

ven de flexibiliteit om op hun eigen 

manier samen te werken met andere 

partijen. Een voortdurend groeiende 

gemeenschap (ruim 172.000 organi-

saties in meer dan 160 landen) maakt 

in toenemende mate gebruik van dit 

platform van Descartes.

Het vierde en laatste servicegebied 

Transportation Management gaat over 

effectief management en beheer 

van het transportproces. Het maakt 

niet uit of de supply chain van een 

bedrijf internationaal of lokaal is, het 

effectief managen en beheren van 

het transportproces is essentieel in 

het verminderen van complexiteit en 

kosten en de controle te verbeteren. 

De kracht van verbinden
“ICT gaat in de basis over ‘nullen en 

enen’ maar de kracht van Descartes 

zit hem in het praktisch toepassen 

van de binaire getallen om mensen 

met elkaar te verbinden”, zegt Fred 

tot besluit. 

CARGOHUB

Descartes Systems Group

Uraniumweg 44   

3812 RK Amersfoort (NL) 

+31 (0)33 460 6270

Duwijckstraat 17 

2500 Lier (BE)

info@descartes.com

www.descartes.com

Descartes in cijfers:
Omzet ca. 150 miljoen Euro 

waarvan 45% in Europa.

Aantal wereldwijde handelsrela-

ties verbonden via ICT platform: 

172.000.

Aantal medewerkers in Europa: 

meer dan 250.

Aantal overnames in Europa 

sinds 2010: 7 in 5 landen.
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gaat de  
uitdaging aan
Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen maar werken in de luchtvracht en het beoefenen van squash 
hebben wel degelijk iets gemeen. CargoHub Magazine nodigde Jeroen Giling, accountmanager voor Airbridge 
Cargo bij Menzies Aviation, uit voor een squashclinic onder leiding van squashtalent Donny van Hal om te 
ontdekken waar de parallellen liggen en om zijn techniek fijn te slijpen. 

CARGOHUB
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Gevarieerd en indrukwekkend CV
Het was helemaal niet de bedoeling 

dat Jeroen ‘in de luchtvracht ging’. 

Hij had in 1984 net zijn opleiding tot 

internationaal vrachtwagenchauffeur 

succesvol afgerond toen zijn moeder 

van iemand van Finnair hoorde dat 

Japan Airlines (JAL) een operationeel 

medewerker zocht. Jeroen sollici-

teerde, werd aangenomen en bleef 

bijna 20 jaar bij de Japanse carrier 

in dienst. “Bij de JAL heb ik het hele 

vrachtproces doorlopen; van offerte 

tot factuur en alles wat daartussen 

zit, op commercieel, operationeel en 

administratief gebied”, zegt Jeroen. 

“Toen ik bij de JAL begon, waren 

we met z’n drieën en behandelden 

we twee vluchten per week. Op het 

moment dat ik wegging in 2003 was 

het aantal medewerkers verviervou-

digd en deden we een dagelijkse 

paxkist en 3 tot 4 freightervluchten 

per week. De opleiding was een 

O.J.T., on the job training. Je moest 

niet alleen zelf de drive hebben om 

een ontdekkingsreis te maken naar 

je eigen kwaliteiten en vaardigheden 

maar je moest ook een manager heb-

ben die dat stimuleerde. En die had ik 

gelukkig. Ik kreeg alle vrijheid van de 

man die ik mijn mentor noem, Pim 

de Goederen. In 2003 werd ik door 

afhandelaar Skylink gevraagd om 

directeur te worden, een uitdaging 

die ik met beide handen aangreep.”

Dat er een behoorlijk verschil zit in 

de bedrijfsvoering van een airline 

en van een afhandelaar werd al 

snel duidelijk. Bij een airline ligt de 

focus op inkomsten, op een zo goed 

en gezond mogelijke manier geld 

verdienen. “Als buitenstation van een 

airline lag de nadruk niet zozeer op 

winst maar meer op het behalen van 

de targets. Een afhandelaar heeft juist 

veel belang bij het maken van winst 

waardoor er dus ook naar de kosten-

kant wordt gekeken. Ik moest dan 

ook bij Skylink aan meerdere knoppen 

tegelijk draaien. Wat ik er geleerd 

heb? Veel over ondernemerschap, 

een strategie volgen met een team 

en het boeken van direct resultaat na 

een inspanning”, aldus Jeroen.

‘Luchtvracht 
zit in DNA’ 

De bestaande klantenportfolio werd 

gekoesterd, vrachtmaatschappij 

Kalitta werd binnengehaald maar 

toch verliet Jeroen eind 2011 Skylink 

om kort daarna in dienst te treden 

bij afhandelaar Menzies. Jeroen werd 

door Menzies benaderd vanwege zijn 

brede luchtvrachtachtergrond. “Het 

ging niet alleen om mijn ervaring 

bij een airline en afhandelaar. Ook 

het feit dat ik penningmeester was 

geweest van de ACAN (nu ACN), de 

functie van voorzitter vervulde bij de 

sectorraad afhandelaren, in diverse 

werkgroepen heb gezeten en veel 

sturing en inbreng gaf met betrek-

king tot de Ready for Carriage criteria, 

gaven aanleiding om mij te bena-

deren voor de functie van account-

manager voor Airbridge Cargo bij 

Menzies. Inmiddels stuur ik ook het 

freighterteam aan dat laad- en losac-

tiviteiten op het platform uitvoert. Tja, 

luchtvracht zit in mijn DNA, ik kan het 

niet ontkennen”, zegt Jeroen. 

Donny van Hal is pas 16 jaar en één van de toptalenten in Nederland. Donny 

squasht op nationaal en internationaal niveau en maakt tevens deel uit van 

het Nederlandse jeugdteam. Trainen doet hij bij Meersquash in Hoofddorp 

en volgt daar de squash academy. Dit alles wordt zoveel mogelijk financi-

eel ondersteund door sponsors waar Cargohub er één van is. Onlangs is hij 

Nederlands Kampioen dubbel geworden. Bij het ter perse gaan van dit maga-

zine hoopt hij te weten of hij zijn examen aan het Haarlemmermeer Lyceum 

met goed gevolg heeft afgelegd. Met zijn diploma op zak begint hij, als het 

goed is, na de zomervakantie aan de opleiding marketingcommunicatie & 

eventorganisatie aan het Johan Cruijff college. Deze school is speciaal bedoeld 

voor jongeren die topsport bedrijven en tegelijkertijd een opleiding willen 

volgen. Het lesrooster is afgestemd op training- en wedstrijduren en dagen. 

“Het leuke van squashen is de veelzijdigheid van de sport”, zegt Donny. 

“Het gaat om je techniek in combinatie met inzicht. Je moet vooruit kunnen 

denken binnen een honderdste van een seconde. Je kan je hoofd helemaal 

leegmaken en je moet vooral lichamelijk in topconditie zijn.” Donny maakte 

zo’n 7 jaar geleden via de gratis Sportpas van de gemeente Haarlemmermeer 

kennis met squash en sindsdien is hij letterlijk niet meer van de squashbaan 

weg te slaan. 

Over Jeroen zegt Donny: “Hij is erg fanatiek en druk, net een Duracell 

konijntje dat niet stopt. Hij heeft een goede conditie maar ik merkte wel dat 

hij geen training heeft gehad. Ik heb hem een aantal tips gegeven die hij 

meteen in praktijk bracht waardoor de ballen bijvoorbeeld beter in de hoeken 

terecht kwamen. Ik adviseer hem om lekker te blijven sporten zolang zijn 

lichaam het aankan.” En met een glimlach: “Hij moet zijn baan in de lucht-

vracht vooral niet opzeggen voor een squashcarrière”. 
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Toekomst
Aan een strakke carrièreplanning 

heeft Jeroen nooit gedaan. Dat begint 

al met het feit dat hij per toeval in de 

luchtvracht terecht kwam. “Voor mij 

is het belangrijkste om iedere dag 

‘er tegenaan te gaan’ met een leuk 

en enthousiast team. Plezier in mijn 

werk hebben staat bij mij voorop. 

Natuurlijk zijn emolumenten als een 

mooi salaris belangrijk maar wat heb 

je aan een goed gevulde bankreke-

ning als je met tegenzin naar je werk 

gaat? Dan zit ik bij wijze van spreken 

liever op de vrachtwagen tussen 

Amsterdam en Milaan”, aldus een 

nuchtere Jeroen.

‘Plezier in werk 
staat voorop’ 

Squash is net luchtvracht
Op de stelling aan het begin van het 

artikel over de overeenkomst tussen 

werken in de luchtvracht en het 

beoefenen van squash wil Jeroen na 

de clinic die hij kreeg van Donny van 

Hal het volgende zeggen: “Het zit 

hem in de uitdaging, het snel kunnen 

schakelen. Geen dag is hetzelfde 

binnen luchtvracht, je staat steeds 

weer bloot aan veranderingen waar 

je direct op moet inspelen. Dat zie ik 

ook op de squashbaan. De bal gaat 

steeds een andere kant op, afhanke-

lijk van de stand van je voeten of de 

hoek waarin je je racket vasthoudt. 

Op de baan moet je in een ‘split-

second’ een beslissing nemen die 

ervoor zorgt dat je een wedstrijd wint 

of verliest. En dat is in feite ook zo in 

de luchtvracht.” 
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Bedrijven die gebruik maken van luchtvervoer betalen 

hiervoor de hoofdprijs terwijl de kwaliteit en de 

transparantie achterblijft. De luchtvrachtindustrie 

moet daarom hoognodig moderniseren. Doet de sector dat 

niet, dan stappen bedrijven uiteindelijk over naar andere 

vervoersmogelijkheden, zoals spoor- en zeevracht.

 

Vooral voor producenten en handelaren van hoogwaardige 

goederen, zoals medicijnen, is luchtvracht een essenti-

eel onderdeel van hun supplychainstrategie. Toch blijft 

de dienstverlening van de luchtvrachtsector achter bij de 

wensen van deze bedrijven. Terwijl het voor veel logistieke 

dienstverleners een ‘must’ is om naar de behoeftes en de 

wensen van de klant te luisteren, houdt de luchtvrachtin-

dustrie al dertig jaar lang vrijwel alle ouderwetse processen 

in stand.

 

Steeds meer handels- en productiebedrijven keren daarom, 

geholpen door de economische crisis, de luchtvrachtindus-

trie de rug toe. Uit recent onderzoek blijkt dat bedrijven hun 

goederen steeds vaker door spoorvervoerders en contai-

nerlijnvaartrederijen laten vervoeren. En dat is begrijpelijk. 

Veel bedrijven hekelen het gebrek aan transparantie over de 

tarieven en de geleverde prestaties. Voor iedere luchtvracht-

zending is het namelijk een gok wat de totaalkosten zijn. De 

onduidelijkheid komt door de toeslagen, die luchtvaartmaat-

schappijen onafhankelijk bepalen. Zo kan het voorkomen dat 

een bedrijf tariefafspraken maakt, maar zes maanden later 

een significante stijging van de kosten ziet doordat de bere-

keningsmethode van de toeslagen is veranderd. Grote bedrij-

ven betalen zelfs alleen nog maar brandstof- en veiligheids-

toeslagen; het vrachttarief is nul of zelfs negatief. Het is zelfs 

een gok of de bestelde extra diensten, zoals een snellere of 

gekoelde vlucht, überhaupt geleverd worden. Dat kon dertig 

jaar geleden al niet, maar anno 2014 is dit onacceptabel.

 

De procedures in de luchtvrachtindustrie zijn de afgelopen 

dertig jaar niet veranderd – of het moet de recente verdwij-

ning van de telex zijn. Moderniseringsslagen zijn echter wel 

degelijk mogelijk voor de luchtvrachtindustrie. De markt 

voor passagiers werkt al tien jaar vrijwel volledig papier-

loos. Van papieren tickets zijn de luchtvaartmaatschappijen 

overgestapt naar e-tickets. Ondertussen is het bij vrachtbe-

drijven van diezelfde maatschappijen geen uitzondering dat 

een vracht van vijftig kilo vergezeld wordt door meerdere 

kilo’s papier. E-freight, een door de industrie zelf ontwik-

kelde standaard vrachtdocumenten tussen verladers en 

expediteurs te digitaliseren, is een belangrijke stap in de 

goede richting.

 

Ook als het gaat om internationale standaarden loopt de 

luchtvrachtindustrie helaas achter de feiten aan. Vooral op het 

gebied van veiligheid en douaneprocedures, niet onbelang-

rijk, is er een lappendekken van antiterreurmaatregelen ont-

staan. Zo hebben zowel de Verenigde Staten als de Europese 

Unie besloten dat hun veiligheidsmaatregelen ook van kracht 

zijn buiten de eigen landsgrenzen. Voor het verzenden van 

luchtvracht moeten bedrijven daarom aan drie verschillende 

reglementen voldoen voordat de goederen daadwerkelijk 

de lucht in mogen. Een efficiënte én veilige goederenstroom 

vereist internationaal afgestemde regelgeving. In handelsak-

koorden moet de sector hier dan ook uniforme afspraken over 

maken.

 

Als de klant koning is, weet de luchtvrachtindustrie wat haar 

te doen staat. Want haar klanten hebben duidelijke wensen. 

Bedrijven willen transparantie over de geleverde kosten en 

bijbehorende diensten en de vrachtdocumentatie elektronisch 

afhandelen. Moderniseert de sector niet, dan laten bedrijven 

hun goederen door andere transportmodaliteiten vervoeren 

en zal de vraag naar luchtvrachtruimte verder afnemen. Het 

is 5 voor 12.

Klant geen 
koning voor  
luchtvrachtindustrie
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Joost J. van Doesburg 
Beleidsadviseur Lucht- en Expresvervoer bij EVO 
en Air-freight policy manager bij de European Shippers’ 
Council
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Explosive Trace Detection: 
het spoor bijster

De inzet van ETD en EDD voor het controleren van 

luchtvracht en luchtpost vindt zijn grondslag in de 

EG-verordening 185/2010, die oplegt dat de aard 

van de zending mede bepaald welke controlemethode moet 

worden toegepast. In diverse Besluiten worden o.a. ETD en 

EDD als toegestane methoden benoemd. Tevens wordt in 

deze besluiten de wijze waarop de methoden dienen te 

worden gehanteerd omschreven. Beide Besluiten hebben de 

status vertrouwelijk, maar wat er in ieder geval niet in staat, 

is dat voor EDD of ETD de zending geopend dient te worden.

Zowel EDD als ETD zijn gebaseerd op het vinden van sporen 

van explosieve stoffen. Beide systemen geven een melding 

als er sporen worden aangetroffen. In het geval van EDD 

is de melding dat een hond gaat zitten in de buurt van de 

bron van de luchtsporen. Bij ETD geeft het apparaat een 

alarmmelding als op de genomen monsters sporen worden 

gedetecteerd. ETD voert als extra nog een analyse van de 

gevonden sporen uit, zodat bekend is met welke explosieve 

stof(fen) we te maken hebben.

We volgen verschillende sporen
EDD en ETD zoeken naar sporen- en/of dampdeeltjes. We 

hebben het dan over drie verschillende vormen van sporen:

1a.  Onder sporendeeltjes verstaan we minuscuul kleine 

deeltjes, afkomstig van een vaste stof die zich door 

overdracht c.q. besmetting verspreiden Hoe meer een 

bepaalde plaats door mensenhanden wordt aangeraakt, 

des te groter de besmetting met vaste deeltjes. Vandaar 

dat er bij het sporen verzamelen veel aandacht uitgaat 

naar plaatsen die veel door mensen aangeraakt worden 

bij verpakken, sluiten en vervoeren van de zending.

1b.  Onder sporendeeltjes worden ook de vaste deeltjes 

verstaan, die in de lucht rondom de vaste stof zweven 

en uiteindelijk neerslaan in de omgeving. Deze deeltjes 

zijn afkomstig van de vaste stof, denk aan heel kleine 

schilfertjes die door stoten, wrijven, bewegen van de 

stof of luchtcirculatie langs de stof vrijkomen en licht 

genoeg zijn om door de lucht voortbewogen te worden. 

De zwevende deeltjes kunnen door kieren en naden 

naar buiten treden en slaan neer in de omgeving. Van-

daar dat er met ETD ook sporen verzameld worden daar 

waar de luchtstroom van de binnenzijde van  verpakking 

in vrij contact met de buitenlucht staat. 

2.   Naast deze twee vormen waarop vaste deeltjes zich 

verspreiden is er ook nog de verspreiding in dampvorm. 

Dit zijn moleculen van de stof, die zijn overgegaan van 

de vaste fase naar de gasfase van de stof (sublimatie) 

of eerst van de vaste fase naar de vloeibare en vervol-

gens de gasfase overgaan (verdamping). Deze sporen 

bewegen zich vrijelijk door de lucht en kunnen ook door 

kieren, naden of andere openingen door de verpakking 

naar buiten treden.

Sporen verzamelen
De methode van sporen verzamelen met EDD richt zich op 

zwevende vaste deeltjes en dampsporen, ETD gebruikt de 

drie voorkomende sporen voor het detecteren van explo-

sieven.

Belangrijk is hoe we deze sporen gaan verzamelen. Een 

apparaat kan in het laboratorium misschien een stof in hele 

kleine hoeveelheden perfect identificeren, maar als je de 

sporen niet naar het apparaat brengt, kan zelfs het beste 

apparaat geen sporen ontdekken. En ook voor de speurhond 

geldt, dat we de hond wel in de buurt van de zending moe-

ten brengen, want anders valt er niks te ruiken.

Bij ETD kunnen de vaste deeltjes die door besmetting 

worden overgedragen, net als de zwevende vaste deeltjes 

die op de buitenkant van de verpakking zijn neergeslagen 

met een doekje worden opgeveegd. De nog in de lucht 

zwevende vaste deeltje moeten, net als de dampmonsters, 

via een speciaal filter afgezogen worden. 

Bij de inzet van EDD lopen speurhond en geleider langs de 

opgestelde vracht om zo ieder plekje ‘af te snuffelen’ op 

zoek naar luchtsporen. De geleider speelt hierbij een zeer 

belangrijke rol. Allereerst moet hij/zij ervoor zorgen dat de 

hond tijdens zijn snuffelronde bezig is met speuren. Het is 

ook de taak van de geleider erop toe te zien dat alle delen 

van de vracht worden afgezocht. Vanzelfsprekend kan een 

hond niet 8 uur achter elkaar aan het speuren blijven, van-

daar dat er op gezette tijden gerust moet worden.

Sporen camoufleren
Het opzettelijk aanbrengen van andere sterk geurende stof-

fen zoals peper of koffie, helpt niet om de explosieve sporen 

te camoufleren. Voor ETD heeft deze methode geen zin, er 

wordt naast explosieve stof ook koffie gevonden tijdens de 

analyse. Dit maakt voor de conclusie ‘er is een explosieve 

stof aanwezig’ geen verschil. De speurhonden worden zeer 

intensief en regelmatig getraind op het niet reageren op 

opzettelijk aangebrachte afleidende geuren.

Indien we de twee sporenkanalen die zich door de lucht ver-

spreiden uitsluiten (zwevende deeltjes en dampsporen) door 

de zending luchtdicht te verpakken, heeft dit een even grote 

impact op ETD en EDD. Voor ETD blijft dan nog wel de moge-

lijkheid tot het verzamelen van vaste deeltjes over, maar de 

stelregel om luchtdicht verpakte zendingen uit te sluiten van 

ETD en EDD controles lijkt een zeer verstandige maatregel.

Sporen verdampen
Of het allemaal nog niet gecompliceerd genoeg is, moeten we 

nog een ander aspect bekijken: de dampdruk van verschil-
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Sinds 2004 houdt PMT Cargo Smartpoint zich bezig met de controle van lucht-
vracht en gebruikt daarbij apparatuur voor luchtsporenonderzoek (ETD). Als 
enige bedrijf op Schiphol heeft PMT alle toegestane methode van screening in 
eigen beheer (ETD, EDD, X-ray). Dit geeft PMT een optimale keuzevrijheid, om 
bij controles de methode in te zetten, die voor een zending het meest geschikt 
is. Maar daar lijkt volgens Dick Meijaard van PMT nu een eind aan te komen. “In 
2014 heeft de overheid laten weten, dat voor de toepassing van ETD de zending 
open moet! Na 10 jaar trouwe dienst, komt hierdoor een beproefd en betrouw-
baar middel voor de controle van vracht buiten spel te staan.”

Tekst
Dick Meijaard

Fotografie
Michel ter Wolbeek
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lende explosieve stoffen en de invloed van temperatuur hierop. 

Explosieve stoffen hebben de eigenschap dat ze extreem wei-

nig verdampen bij kamertemperatuur. ETD en EDD hebben hier 

in dezelfde mate last van, hoewel beide methoden hebben 

aangetoond voldoende gevoeligheid te bezitten.

 

Uit de grafiek blijkt dat de stijging in temperatuur van zeer 

grote invloed is op de verdamping van met name de plastic 

explosieven. Dit kan in concentratie soms oplopen van 

duizend tot miljoen maal meer aanwezige deeltjes om te 

detecteren. In de huidige regelgeving komt temperatuur als 

criterium bij de keuze van controlemethode echter niet voor!

Ondanks deze lage concentraties hebben zowel EDD als 

ETD last van een soms te grote gevoeligheid, die voor een 

positieve valsmelding zorgt. Dit houdt in dat er terecht 

alarm gegeven wordt, maar dat dit niet afkomstig is van 

een IED in de verpakking, maar bijvoorbeeld van sporen 

die via besmetting op de doos zijn terechtgekomen. De 

gevoeligheid van  ETD ligt op het niveau van picogrammen 

(10-12 gram!).

Conclusie
Er is dus een groot aantal overeenkomsten tussen ETD en 

EDD. Er is eigenlijk geen tegenstelling, slechts enkele aan-

vulling die het ene systeem heeft en het andere systeem 

niet. Zo kun je met EDD een grotere hoeveelheid vracht con-

troleren dan met ETD in dezelfde tijd en geeft ETD behalve 

een alarm, ook informatie over de stof die gevonden is 

terwijl de speurhond daar nog wel even op zal moeten stu-

deren. De vrachtzending moet bepalen welke methode het 

best ingezet kan worden. Qua gevoeligheid voldoen beide 

methoden aan de criteria.

Dreigen we te ontsporen?
Explosive Trace Detection (ETD) heeft als nadeel dat het voor 

de buitenstaander niet makkelijk te volgen is wat er precies 

gebeurt. Je veegt met een doekje over de buitenkant van 

een doos of koffer en hoe kan dat nu iets zeggen over 

de aanwezigheid van explosieven in die doos of koffer? 

Explosieven speurhonden (EDD)  worden voor hetzelfde doel 

ingezet maar van speurhonden weet iedereen dat die goed 

kunnen ruiken. Als je die aan de buitenkant van een doos 

of koffer laat snuffelen weet ook iedereen dat er gezocht 

wordt naar geuren van explosieven. Natuurlijk kunnen de 

honden dwars door de doos heen ruiken. Waarom is dit nu 

voor de hond zo vanzelfsprekend en voor ETD-apparatuur zo 

moeilijk te begrijpen? Moet de doos bij ETD open en bij EDD 

niet? 

Volgens de overheid is het antwoord op deze vraag sim-

pelweg ja! Maar in de praktijk betekent dit dat ETD als con-

trolemiddel voor luchtvracht niet meer toepasbaar is (denk 

aan snelheid van werken, briefgeheim, aansprakelijkheid 

voor schades en diefstal, vervallen van garanties en risico’s 

voor de controleur). Daar komt bij dat de EU-regelgeving 

wel aangeeft dat er voor ETD sporen van de inhoud van 

de zending genomen moeten worden, maar NIET dat de 

zending daarvoor geopend dient te worden. Zowel ETD als 

EDD werken op de verspreiding van sporen die zich binnen 

in de zending bevinden via de lucht naar buiten de zending. 

Anders viel er voor de speurhond immers niets te ruiken en 

voor ETD niets te verzamelen. 

Er is geen enkel onderzoek bekend dat resultaten van 

ETD en EDD met elkaar vergelijkt, laat staan dat ergens is 

gebleken dat één van beide methoden ‘beter’ werkt dan de 

andere. Blijft  de grote vraag, waarom de zending voor ETD 

wel open moet en voor EDD niet, terwijl beide methodes 

exact dezelfde sporen gebruiken voor het opsporen van 

explosieve stoffen. Een betrouwbare en beproefde methode 

staat momenteel buitenspel.

Bron: D. S. Moore, Recent Advances in Trace Explosives Detection 

Instrumentation, Sensing and Imaging An International Journal 01/2007; 

8(1):9-38

Dick Meijaard dmeijaard@cargosecurity.nl  is verbonden 

aan PMT Cargo Smartpoint.

Meer informatie: www.cargosecurity.nl
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Expediteurs opgelet….

Alleen regelen en niet  
vervoeren, ook niet op papier!

Frans Vonk
Directeur Binnendijk-Bree Surveys B.V.

“Gaat het hier om expeditie of vervoer?” Bij de 

afhandeling van schadeclaims in de logistieke 

keten wordt deze vraag steeds vaker gesteld. 

Vooral voor expediteurs ligt hier een groot probleem op de 

loer. In deze column leg ik uit waarom. 

Van tijd tot tijd raak ik wel eens met een groep medewer-

kers van expeditiebedrijven in gesprek en stel dan altijd de 

vraag of zij alleen expediteur zijn of ook wel eens vervoer-

der. In eerste instantie geeft vrijwel iedereen aan uitslui-

tend expeditiewerkzaamheden te verrichten. Een enkeling 

twijfelt en meldt dat zij een bestelbusje hebben, waarmee 

niet alleen documenten worden opgehaald, maar ook wel 

eens een kleine zending. In dat laatste geval realiseert men 

zich wel dat het vervoer betreft, maar “dat komt niet zo 

vaak voor”.

‘Expediteurs bij wegvervoer 
weten vrij goed wanneer 
ze vervoerder worden. Bij 

lucht- en zeevracht ligt dat 
vaak anders’

Mijn volgende vraag is dan of wel eens onder eigen naam 

documenten worden uitgegeven. Als antwoord gaan dan 

meestal de nodige vingers omhoog. Bij nader doorvragen 

blijkt inderdaad dat de betreffende expediteurs in die geval-

len als vervoerder optreden. Is dat dan erg? Nee, dat hoeft 

niet, mits je je ervan bewust bent als vervoerder op te tre-

den en daarvan de mogelijke gevolgen overziet, met name 

die op het gebied van aansprakelijkheid. Het is dan van 

belang om na te gaan of de aansprakelijkheidsverzekering 

alleen expediteurswerkzaamheden dekt of ook vervoerders-

aansprakelijkheid. 

In het algemeen weten expediteurs bij wegvervoer vrij 

goed wanneer ze de stap naar vervoerder maken, of zoals 

het Duits zo mooi zegt: Selbsteintritt. Bij luchtvracht en 

zeevracht ligt dat vaak anders. Veel expediteurs geven een 

zogeheten House Bill of Lading of House Air Waybill af. Wat 

daar bij mis kan gaan moge het volgende voorbeeld uit de 

praktijk illustreren.

Expediteur De Bruin uit Hoofddorp (naam en plaats zijn 

gefingeerd) is een klein expeditiebedrijf met een paar vaste 

klanten. Op een dag ontvangt De Bruin het verzoek van een 

kennis om haar inboedel te vervoeren naar Auckland, Nieuw 

Zeeland. Haar man is overleden en nu wil ze bij haar zus 

gaan wonen en of De Bruin het vervoer kan regelen. Dat wil 

De Bruin wel en hij boekt een container bij een rederij.

Hij haalt een Bill of Lading formulier van internet, waarin 

hij zijn logo en adresgegevens plakt. Verder vult hij de 

ladinggegevens, het containernummer en het schip waarop 

de container was geboekt, in. Na ondertekening van het 

document overhandigt hij dat aan zijn cliënte met het 

advies dit in te leveren bij de intussen door hem in Auckland 

benoemde agent.

Onderweg gaat er echter iets goed mis. Het schip verliest 

in zware storm twintig containers, waaronder die met de 

inboedel. Gelukkig had mevrouw een verzekering afgesloten 

bij een Nederlandse Verzekeringsmaatschappij, die ook een 

kantoor in Auckland heeft…. Na betaling van de schade 

neemt de verzekeraar vanuit zijn kantoor in Auckland regres 

en verhaalt de schade op Expeditie De Bruin op basis van 

het door hem afgegeven cognossement.

De Bruin ontvangt diverse brieven die in de Engelse taal 

gesteld zijn. Omdat hij het Engels niet machtig is, heeft 

hij ze, zo verklaart hij later, maar weggegooid. Uiteindelijk 

ontvangt De Bruin een in het Nederlands opgestelde brief. 

Als hij op grond daarvan advies vraagt, blijkt dat Expeditie 
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De Bruin door de Rechtbank in Auckland bij verstek is ver-

oordeeld. Op grond van een rechtshulpverdrag met Nieuw 

Zeeland gaat de rechter in Haarlem over tot executie. Daar 

is weinig meer aan te doen. Gezien de verstreken tijd is 

verhaal halen op de daadwerkelijke vervoerder, van wie De 

Bruin nog een prachtig cognossement in zijn bezit heeft, 

niet meer mogelijk. De hoofdsom, vermeerderd met rente 

en kosten, is te veel voor het kleine bedrijf en deze legt het 

loodje. 

Hoe zijn de regels? Hij die een vervoersdocument afgeeft, is 

vervoerder inclusief alle lusten en lasten. Zo mag het bedrijf 

bijvoorbeeld vrachtpenningen innen, maar moet het ook 

aansprakelijkheid dragen die de beperkingen uit de expe-

ditieovereenkomst nogal te boven gaan. Bij luchtvervoer 

bedraagt de limiet volgens het Verdrag van Montreal zelfs 

SDR 19, waarbij de luchtvervoerder al snel aansprakelijk 

wordt geacht.

‘Het verstrekken van  
voorwaarden is niet  

voldoende; het vervoers- 
document is leidend!’

Sommige expediteurs menen dat, wanneer zij een FIATA Bill 

of Lading afgeven, zij niet als vervoerder aangemerkt kun-

nen worden. Dat is een misverstand, wat wellicht komt door 

het gebruik van de Engelse term Forwarder voor vervoerder 

en Agent voor expediteur. De FIATA Multimodal Transport Bill 

of Lading meldt aan de voorzijde “Received by the Carrier 

from the Shipper…..” Hier manifesteert de expediteur, die 

zijn gegevens rechtsboven op het document laat drukken, 

zich duidelijk als vervoerder. Het Legal Handbook van de 

FIATA legt dat ook nader uit: “If the freight forwarder issued 

an FBL he would expressly have assumed liability as carrier.” 

En verder: “If a forwarder issued a document covering the 

transport, the terms of that document generally govern the 

forwarder’s liability for carriage of the goods.” Aanvullend 

hierop geldt nog dat het verstrekken van voorwaarden, 

zoals de expeditievoorwaarden, niet voldoende is om aan 

te geven dat men als expediteur handelt; het vervoersdocu-

ment is leidend!

Wat zou de expediteur dan moeten doen, als hij om welke 

reden dan ook een document wil of moet afgeven? In ieder 

geval een zodanig document gebruiken waaruit blijkt dat hij 

optreedt als expediteur. Dat zou het FIATA FCT (Forwarders 

Certificate of Transport) kunnen zijn. Daarin staat helder dat 

“The undersigned do not act as Carrier but as Forwarders. 

In consequence they are only responsible for the careful 

selection of third parties, instructed by them….” Daarnaast 

zou de Nederlandse Luchtvrachtexpediteur ook gebruik kun-

nen maken van het model Forwarder’s House Air Waybill, 

waarin de Nederlandse Expeditie Voorwaarden van toepas-

sing worden verklaard. Dus: alleen en goed regelen en niet 

vervoeren, ook niet op papier!

Meer informatie?

Frans@bbsurveys.nl

‘Verhaal halen op de  
daadwerkelijke vervoerder 

blijkt niet meer mogelijk en 
het kleine bedrijf legt het 

loodje’
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an Realtime toezicht met 

innovatieve pilot  
Schiphol SmartGate Cargo
Rhenus scant de door de Douane geselecteerde vrachtzendingen zelf via de eigen x-ray en stelt deze scanbeelden 
vervolgens realtime aan de Douane beschikbaar. De Douane draagt zorg voor het op afstand ontvangen, uitlezen en 
analyseren van scanbeelden. Dit bevordert een snelle, efficiënte en veilige vrachtafhandeling voor zowel bedrijfsleven 
als de overheid. De faciliteiten voor remote scan is onderdeel van het programma Schiphol SmartGate Cargo, een van de 
eerste internationale publiek-private samenwerkingsprojecten in de luchtvrachtsector. Zo sloegen de Douane, Amster-
dam Airport Schiphol, brancheorganisatie voor de luchtvrachtindustrie Air Cargo Netherlands en KLM Cargo, de handen 
ineen. Het gaat om een uniek, innovatief partnerschap tussen de particuliere sector en overheidsinstanties die verant-
woordelijk zijn voor handhaving van de douanewetgeving. Het doel is om gezamenlijk te werken aan een betrouwbare, 
snellere, efficiëntere en goedkopere vrachtafhandeling in de logistieke keten.

Het bedrijf Rhenus Logistics, 

logistiek dienstverlener op 

Schiphol, maakt als eerste 

bedrijf gebruik van deze mogelijkheid. 

De mening van diverse betrokkenen 

die werken aan het innovatieve 

programma.

Renate de Vries, Programmamanager 

Schiphol SmartGate Cargo namens 

de overheid: “Het remote scanpro-

ces is smart georganiseerd. Douane 

bepaalt en geeft aan: deze zending 

moet geselecteerd en gecontroleerd 

worden en de vracht wordt realtime 

afgehandeld. Vervolgens zegt Douane 

of de zending mag doorgaan. Remote 

scan past in de doelstellingen van 

SmartGate: een snel, efficiënt en 

veilig vrachtproces.”

Daniël van den Dries, Program-

mamanager Schiphol SmartGate 

Cargo, namens het bedrijfsleven: “De 

samenwerking is nog nooit vertoond 

in de wereld. Een uniek publiek-

privaat samenwerkingsverband 

maakt dat we met remote scan een 

prachtig product voortbrengen. Met 

de inbreng van Nationaal Coördinator 

Terrorismebestrijding en Veiligheid en 

de Koninklijke Marechaussee is het 

veiligheidsaspect gewaarborgd. Ik heb 

veel vertrouwen in de samenwerking. 

Remote scan is het eerste prachtige 

product.”  

Willem Homburg, General Manager 

Rhenus Airfreight Handling: “Rhenus 

scant zelf met een eigen x-ray scan 

de vracht die geëxporteerd moet 

worden. Rhenus levert zeer nauwkeu-

rige en uiterst scherpe beelden aan 

bij de Douane. De werkwijze levert 

ons enorme tijdswinst op door het op 

afstand verrichten van de ecs-controle 

door de Douane.“

Peter Pasman, COO Airfreight Europe 

van de Rhenus Groep: “We maken 

met remote scan het logistiek proces 

eenvoudiger, slimmer en sneller. 

Jan Kamp, directeur kantoor Douane Schiphol Cargo.

Peter Pasman, COO Airfreight Europe van de 

Rhenus Groep. 
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Klanten kiezen voor snel transport.We 

zijn blij dat de Nederlandse Douane 

ons heeft uitgekozen om aan de pilot 

mee te werken. Rhenus beschouwt 

deze ontwikkeling als een nieuwe 

stap voorwaarts naar een efficiënter 

en veiliger logistiek proces.”

Jan Kamp, directeur kantoor Douane 

Schiphol Cargo: “Remote scan past 

goed in onze ambitie van innovatieve 

douanedienst en draagt bij aan een 

snel en soepel verlopend logistiek 

proces voor het bedrijfsleven en 

bewerkstelligen we een efficiënte en 

betrouwbare vrachtafhandeling. We 

zijn hiermee de logistieke keten ter 

wille: enerzijds voert de Douane zijn 

handhavingstaak uit en anderzijds 

faciliteren we het bedrijfsleven in de 

logistiek.”

Joint Inspection Center (JIC)
Om de fysieke controles te kunnen 

uitvoeren, komt een gebouw, het 

zogeheten Joint Inspection Center 

(JIC), waarin de verschillende handha-

vers en inspectiediensten gezamen-

lijk werken aan het zogenaamde 

one-stop-shop model: controles 

worden zoveel mogelijk geïntegreerd 

uitgevoerd op rustmomenten in de 

logistieke stroom. Goederen kunnen 

in de totale keten worden gevolgd 

en gecontroleerd en dat bepaalt ook 

de aard van het toezicht. In het JIC 

kunnen de goederen op verschil-

lende wijzen worden gecontroleerd. 

De eerste paal van het JIC wordt op 

1 november 2014 geslagen. Naast 

de centrale voorzieningen voor het 

controleren van vracht in het JIC 

zijn Remote scan en mobiele scans 

ontwikkeld. De mobiele scans Back-

scatter, Mobix en de scanmobiel zijn 

onderdeel van het Smartgate concept.

Meer informatie?

Zie de website  

www.schiphol-smartgate.nl

Artist impression van het JIC.  

De eerste paal wordt geslagen in november van dit jaar.

‘Remote scan past in de doelstellingen  
van SmartGate: een snel, efficiënt en veilig 
vrachtproces’

Douanier Ronald van Deventer geeft in de 

loods van Rhenus Logistics uitleg over de 

werking van Remote scan.
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Ontwikkelingen in zeevracht
Dat luchtvracht en zeevracht naast elkaar kunnen bestaan is een ding dat zeker is. Voor zendingen die haast hebben 
wordt voor vervoer door de lucht gekozen; minder urgente zendingen vinden hun bestemming per boot. Het verschil in 
snelheid waarmee de vracht aankomt bij de ontvanger verklaart ook het verschil in vrachttarieven voor transport door 
de lucht of over water. Raymon Barbier, directeur van Global Marine Forwarding in Rotterdam, bespreekt enkele ontwik-
kelingen in zeevracht en de mogelijke consequenties daarvan. 

1. EU Sulphur Directive

Per 1 januari 2015 treedt de EU  

Sulphur Directive in werking. Dat 

betekent dat vanaf die datum alle 

boten die varen op de Baltische zee, 

Noordzee en het Kanaal maximaal 

0,1% sulfur mogen uitstoten. Dat ligt 

een stuk lager dan de huidige norm 

van 1,0%. 

Rederijen en andere booteigenaren 

hebben 3 mogelijkheden om de 

sulfur uitstoot te verminderen. 

1 Overstappen naar Marine Gas Oil

2 Installeren Scrubbers

3  Overstappen op LNG (Liquefied 

Natural Gas)

Ad 1. De zogeheten Marine Gas Oil is 

schoner dan de Heavy Fuel Oil maar is 

ook meer dan twee keer zo duur. En 

doordat de vraag naar deze brandstof 

sterk zal stijgen gaat dit eenzelfde 

effect hebben op de prijs van deze 

brandstof. 

Ad 2. Een scrubber is een installatie 

welke op de uitlaat wordt geinstal-

leerd op de motor van een schip en 

is te vergelijken met een katalysator 

in een auto die voor schonere uitstoot 

zorgt. De kosten voor één scrubber 

inclusief inbouwen liggen tussen de 

1,3 en 1,5 miljoen dollar per motor 

en als je bedenkt dat elke boot meer-

dere motoren heeft dan wordt dit een 

zeer kostbaar verhaal. 

Ad 3. Deze brandstof is schoon, en 

is misschien wel de brandstof van 

de toekomst, echter is bijna alleen 

toepasbaar op nieuw te bouwen 

schepen. Om een schip nu om te 

bouwen naar LNG betekent wederom 

een hoop kosten en als tweede grote 

nadeel moet het schip ook nog veel 

ruimte inleveren voor de tanks van 

deze brandstof, en deze ruimte moet 

dan gewonnen worden in de laad-

ruimte van een schip.

Kortom al deze bovenstaande 

“oplossingen” gaan een hoop geld 

kosten voor de rederij en dit gaat 

uiteraard zijn doorslag hebben op de 

vrachtprijs.

2. Verplicht wegen van containers

Er gaan geluiden op om medio 2016 

het wegen van containers voordat 

ze aan boord van een schip gaan, 

verplicht te stellen. De reden waarom 

de veiligheidscommissie van de 

International Maritime Organization 

(IMO) hiermee instemt is het toene-

mend aantal containers dat jaarlijks 

overboord slaat. Nederlandse trans-

portorganisaties stellen daarentegen 

dat niet te zwaar geladen containers 

daar de oorzaak van zijn. Volgens 

hen komt het doordat containers niet 

goed genoeg worden vastgezet of op 

een verkeerde plaats worden neerge-

zet aan boord waardoor de ‘weight & 

balance’ niet klopt. 

Invoering van deze weegmaatregel 

betekent wederom extra kosten en 

een veel langere doorlooptijd op de 

terminal, welke uiteraard doorbelast 

moeten gaan worden aan de klant.

De zogeheten  
Marine Gas Oil is 
schoner dan de 
Heavy Fuel Oil 
maar is ook meer 
dan twee keer zo 
duur.

Conclusie: De zeevrachtkosten gaan 

aanzienlijk stijgen de kostenvoor-

sprong van zeevracht ten opzichte 

van luchtvracht zal zeker niet verdwij-

nen, maar kan door bovenstaande 

maatregelen wel kleiner worden.

Global Marine Forwarding BV 

Vareseweg 113 

3047 AT  Rotterdam 

T +31 10 4373770 

E raymon.barbier@gmfnl.com 

E info@gmfnl.com 

www.gmfnl.com
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Esther Kort-Boreas

Fotografie
Michel ter Wolbeek

Global Marine Forwarding BV 

is een expediteur welke met 

name scheepsonderdelen 

vervoert. Met een ervaren team 

van medewerkers staan zij 

klaar om elke zending via elke 

modaliteit op de juiste tijd op de 

juiste bestemming te krijgen.

CARGOHUB
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UW PARTNER VOOR LOGISTIEKE VAKMENSEN!
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Global Marine Forwarding b.v.

Global Marine Forwarding b.v.

Global Marine Forwarding is a company which has a 
mainfocus  on the forwarding of ship spares. 
We feel that with our services we are creating the 
necessary ability for our customers to concentrate 
completely on their core business. That means that we 
are taking over full control of the logistics coupled with 
the capability of our customers to be fully informed of 
the progress and whereabouts of their orders. 

Vareseweg 113 | 3047 AT Rotterdam | The Netherlands
T +31 (0) 10 437 37 70 | F +31 (0) 10 437 55 53

info@gmfnl.com | www.gmfnl.com
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www.wfsholland.com

Anchoragelaan 38
1118 LD Schiphol
The Netherlands
 
Telefoon:  020 - 655 42 00 
Fax:  020 - 796 92 38
E-Mail:  info@wfsholland.com
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Solide basis

Meer dan 30 jaar ervaring in de transportsector 

bij uiteenlopende bedrijven heeft Ulrich op zijn 

CV staan. Deze solide basis werd gevormd bij 

gerenommeerde expeditiebedrijven. Omdat Ulrich al langer 

met de gedachte speelde om zijn eigen bedrijf te starten, 

besloot hij in april 2012 de daad bij het woord te voegen. 

Hij schreef JK Logistics in bij de Kamer van Koophandel en 

vanaf toen was zijn eigen expeditiebedrijf een feit. 

Expediteur met hoge gunfactor
“Ik merkte dat mensen mij de handel gunden en voordat ik 

het wist had ik zo’n 50 klanten waarvoor ik de transporten 

mocht verzorgen. Omdat ik in de loop der jaren een groot 

netwerk heb opgebouwd binnen zeevracht ligt daar op 

dit moment het zwaartepunt van mijn onderneming; zo’n 

70% van mijn zendingen is zeevracht en 30% gaat door de 

lucht”, zegt Ulrich. 

Gemiddeld drie dagen per week is Ulrich op kantoor te 

vinden; de overige dagen is hij onderweg. “Uiteindelijk wil 

ik vijf dagen per week naar klanten toe maar dan moet ik 

eerst iemand in dienst nemen om het kantoor te runnen. Op 

dit moment ben ik bezig met het aannemen van mensen 

dus het zal niet lang meer duren voordat ik mij volledig kan 

focussen op klantbezoeken”, aldus Ulrich.

Passie voor mensen
Wat maakt de logistieke sector nou zo leuk? Is het ‘t spel 

van lading boeken voor een zo laag mogelijke prijs? Of gaat 

het om het contact met mensen? 

Met enige realiteitszin zegt Ulrich: “Natuurlijk ben ik niet 

de enige supplier die diensten aanbiedt in de logistieke 

sector. De concurrentie is wat dat betreft moordend.” Waar 

JK Logistics zich met name in onderscheidt is de passie 

voor mensen. “Wanneer ik een klant bezoek, gaat het 

nooit direct over de business. Ik heb oprechte interesse in 

iemands leven. Mensen vertrouwen mij zeer persoonlijke 

dingen toe. We praten veelal over privézaken en pas aan 

het eind van een gesprek gaat het over zendingen, contai-

ners of documenten.” 

Het Traject
Bij JK Logistics speelt het Traject een centrale rol. Het gaat 

daarbij om veel meer dan alleen de fysieke weg die een 

pakket aflegt van A naar B. In het Traject gaat het vooral om 

de relatie met mensen, het opbouwen van een band met 

de klant waardoor er uiteindelijk offerteaanvragen worden 

gedaan en zendingen worden geboekt. In het Traject is niet 

de prijs maar de mens leidend. “Ik wil geen vluchtig contact 

met mijn klanten”, aldus Ulrich. “Ik ga voor langdurige rela-

ties waarin sprake is van wederzijds vertrouwen. Dat is voor 

mij de basis van succesvol zakendoen”. 

Wilt u (hernieuwd) kennismaken met Ulrich Davis van JK 

Logistics? Stuur hem een berichtje of bel hem en hij neemt 

alle tijd voor u.

JK Logistics, waar business 
en passie samenkomen 
Zeevracht-, wegtransport of luchtvrachtzendingen verzorgen, dat is wat de gemiddelde expediteur doet. Ulrich Davis, de 
Managing Director van JK Logistics gaat een stap verder. Hij doet zaken in de logistiek vanuit zijn passie voor mensen. 
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JK Logistics

Waterlandlaan 81, K.210

1441 RS Purmerend

Tel: 0299-606 358 / 06-2676 6556

info@JKlogistics.eu 

www.jklogistics.nl
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t Piraterij en Nederland

Van de vrijbuiters die de Griekse en Romeinse olijfolietransporten overvielen, via de hoogtijdagen van de piraterij in de 
VOC-tijd met bekende namen als Barbarossa en Blackbeard, tot aan de huidige kapingen voor de kusten van Somalië: 
piraterij lijkt altijd bestaan te hebben. Het is een bron van fascinatie voor velen, getuige onder meer het beroemde boek 
Treasure Island van Robert Louis Stevenson en het grote succes van de Pirates of the Caribbean-films. De praktijk blijkt 
minder romantisch. Zeevaarders die gegijzeld worden voor losgeld vinden de dood als het bedrag niet op tijd wordt 
betaald

Piraterij lijkt de laatste tijd minder 

in de belangstelling te staan dan 

in voorgaande jaren. Dat neemt 

niet weg dat het gevaar nog steeds 

werkelijk aanwezig is. Eind april 2014 

werd nog een Japanse olietanker 

door piraten gekaapt in de Straat 

van Malacca en in Somalië worden 

nog steeds ongeveer 40 beman-

ningsleden van verschillende schepen 

vastgehouden. Ook de politiek houdt 

zich bezig met het probleem dat de 

Nederlandse koopvaardij jaarlijks 

honderden miljoenen kost. De discus-

sie of er gewapende beveiligers aan 

boord gestationeerd mogen worden, 

speelt al sinds de uitbraak van het 

piratenprobleem in 2009. Helaas 

werd zeer recent een wetsvoorstel 

met die strekking weggestemd door 

de Tweede Kamer. 

Onder Nederlands recht bestaat er 

momenteel geen mogelijkheid voor 

reders om een private security com-

pany (PSC) in te huren. Aangezien 

het geweldsmonopolie aan de staat 

is voorbehouden, is het verboden 

om civiel personeel met wapens aan 

boord te hebben van schepen onder 

Nederlandse vlag.

De oplossing die de overheid aandraagt 

bestaat uit Vessel Protection Detach-

ments: teams van mariniers die aan 

boord komen van een schip voor de 

gehele reis of een deel daarvan. Nade-

len zijn echter de zeer hoge bijdragen 

die van de reders worden gevraagd en 

de beperkte capaciteit van de marine: 

voor 2013 konden slechts 175 reizen 

voorzien worden van bescherming 

door mariniers; slechts een fractie van 

het totale aantal. 

Sinds 2008/2009 zijn verschillende 

missies op touw gezet om een einde 

te maken aan piraterij. De Europese 

Unie stuurde de missie Atalanta (offi-

cieel: EU NAVFOR) en ook de door de 

NAVO georganiseerde operatie Ocean 

Shield heeft actief bijgedragen aan 

de daling van het aantal overvallen 

door piraten in de hoorn van Afrika. 

Deze vooruitgang kwam echter wel 

met een prijs. De organisatie Oceans 

Beyond Piracy berekende dat de 

tussenkomst in een piratenaanval 

de gezamenlijke overheden bijna 83 

miljoen US Dollar per keer kost.

 

 

 

In tijden van druk op de overheids-

begroting is het standpunt van de 

Tweede Kamer daarom nog opmerke-

lijker, als men bedenkt dat een PSC-

team voor een fractie van dat bedrag 

ingezet kan worden.

Een eventuele oplossing onder Neder-

lands recht zou wellicht gevonden 

kunnen worden in het hulpverlenings-

recht. Van oudsher bestaan internatio-

nale afspraken omtrent hulpverlening. 

De regels die tegenwoordig in de 

International Convention on Salvage 

1989 (Salvage Convention) staan, 

wijken nauwelijks af van de afspraken 

die bestonden in de Romeinse tijd. 

Het komt erop neer dat een mari-

tieme hulpverlener die succesvol een 

ander schip in nood redt, recht heeft 

op een vergoeding. Die vergoeding is 

een percentage van de waarde van 

het geredde schip en haar lading, 

afhankelijk van bijvoorbeeld het 

gevaar en de moeilijkheidsgraad van 

de reddingsoperatie. Het doel is om 

reddingsmaatschappijen te stimuleren 

schepen in nood bij te staan, omdat 

hulpverlening zeer risicovol kan zijn 

voor de hulpverleners en er grote 

kosten mee gepaard kunnen gaan.
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Er is sprake van hulpverlening als er 

aan vier voorwaarden is voldaan: 

de reddingsoperatie moet het doel 

hebben te assisteren in geval van 

nood, het te redden object moet een 

vaartuig zijn, de plaats van de red-

dingsoperatie moet een bevaarbaar 

water zijn en tenslotte moet het schip 

dat gered wordt in gevaar zijn. Over 

de eerste drie voorwaarden bestaat 

eigenlijk geen discussie. Een schip 

op zee is natuurlijk een vaartuig op 

bevaarbaar water en een reddings-

operatie heeft uiteraard tot doel te 

assisteren in geval van nood. Over het 

begrip gevaar kan wel getwist wor-

den. In de klassieke betekenis wordt 

vaak gedacht aan bijvoorbeeld brand 

aan boord of schade aan de motoren. 

Het idee dat een overval door piraten 

ook als gevaar gezien kan worden, 

is niet meteen voor de hand liggend 

in dit verband. In de praktijk is dat 

natuurlijk weldegelijk een gevaar. 

‘Onder Nederlands 
recht bestaat er 
geen mogelijkheid 
om een private  
security company in 
te huren’

Als een (Nederlandse) rechter een 

overval door piraten als gevaar accep-

teert, zou dat er zo uit kunnen zien: 

Een schip is onderweg van Azië naar 

Rotterdam en ziet in de Golf van Aden 

aan de horizon een aantal bootjes 

met piraten opdoemen. Ze stuurt een 

noodsignaal uit dat wordt opgevangen 

door een reddingsmaatschappij in de 

buurt. Die organisatie stuurt een team 

om het schip te redden en dat team 

verjaagt vervolgens de piraten. Een 

dergelijke hulpverlener kan natuurlijk 

niet zomaar geweld gebruiken, maar 

zou moeten opereren in overeenstem-

ming met de Code of Conduct en de 

Rules on the Use of Force, zoals die 

internationaal zijn afgesproken, zodat 

er niet disproportioneel hard zal wor-

den opgetreden. Het schip dat ze net 

hebben gered is een vaartuig, de Golf 

van Aden is een bevaarbaar water 

en het doel van deze hulpverleners 

is het schip uit haar benarde situatie 

halen. Ervan uitgaande dat de rechter 

piraterij als gevaar erkent, is dan aan 

alle voorwaarden voor hulpverlening 

voldaan en komen de redders in 

aanmerking voor een beloning.

Deze toepassing van het hulpverle-

ningsrecht heeft in de praktijk nog 

niet plaatsgevonden. Het is zelfs de 

vraag of een rechter wel mee zou 

gaan in redenering. Theoretisch is 

deze uitleg te verdedigen, maar de 

vraag is of deze reddingsoperaties in 

de praktijk niet zullen worden uitge-

voerd door schietgrage cowboys die 

zich niet te veel aantrekken van de 

verschillende Codes of Conduct. 

De makkelijkste oplossing zou daarom 

toch zijn dat de Nederlandse overheid 

PSC-teams toestaat aan boord van 

Nederlandse schepen. 

Philip van den Nieuwenhof werkt bij Codex 

Mulder advocaten. Codex Mulder is een in 

Amsterdam gevestigd advocatenkantoor 

gespecialiseerd in internationale handel, 

transport, logistiek, verzekering en aanspra-

kelijkheid. Met bijna 50 jaar ervaring op deze 

rechtsgebieden is het kantoor uniek in de 

markt. Door een sterk internationaal netwerk 

worden cliënten bijgestaan in gerechtelijke 

en arbitrale procedures, alsmede beslagleg-

gingen over de hele wereld. Philip studeerde 

af aan de Universiteit van Amsterdam met 

een scriptie over piraterij en hulpverlening, 

die gepubliceerd werd in het Nederlandse 

Tijdschrift voor Vervoer en Recht.



Bijna negen jaar nadat een T-1 document te laat werd 

gezuiverd, heeft het Hof van Justitie vorige maand 

bepaald welke gevolgen die verlate zuivering moet 

hebben. De lange doorlooptijd komt voor een deel doordat 

zowel de Advocaat Generaal bij de Hoge Raad, als de 

Advocaat Generaal bij het Hof van Justitie de zaak hebben 

beoordeeld. Er is dus wel iets aan de hand met die zaak.

Dat een geschil zo lang loopt, is overigens niet ongebruike-

lijk. Ik geloof dat mijn oudste, nog lopende zaak betrek-

king heeft op aangiften ten invoer uit 2002 en 2003. Maar 

goed, ik ga het hier niet hebben over doorlooptijden in de 

rechtspraak. 

Deze recente uitspraak gaat over goederen die onder douane-

toezicht (T1) werden vervoerd, en abusievelijk rechtstreeks 

bij de geadresseerde werden afgeleverd, terwijl de goederen 

eerst bij het kantoor van bestemming hadden moeten 

worden aangebracht. De vergissing werd twee weken later 

ontdekt, waarna de goederen alsnog bij het douanekantoor 

werden aangebracht. De vraag is of de goederen daarmee 

aan het douanetoezicht zijn onttrokken, waardoor invoerrech-

ten en BTW kunnen worden nagevorderd? 

Nee, zou je zeggen want het vervoer is uiteindelijk wel 

gezuiverd, maar de jurisprudentie van het hof van Justitie 

over het begrip onttrekking aan het douanetoezicht is ont-

zettend streng, net zoals overigens de jurisprudentie van het 

Hof over “ delen en toebehoren” en over het vertrouwen 

dat volgens het Hof kan worden ontleend aan preferentiële 

oorsprongscertificaten. Volgens het Hof is élk handelen, en 

élk nalaten dat tot gevolg heeft dat de douane, al is het 

maar tijdelijk, geen toegang heeft tot de transit goederen, 

een onttrekking. Dat heeft dan tot gevolg dat degene die 

het document heeft opgemaakt invoerrecht en invoer-BTW 

moet betalen.

Nu oordeelt het Hof gelukkig dat als feitelijk vast staat dat 

goederen niet in het vrije verkeer terecht zijn gekomen, 

géén sprake is van een onttrekking. Dat is een opsteker 

voor alle discussies over problemen bij de zuivering van 

douanevervoer, waarbij de goederen feitelijk niet in het vrije 

verkeer terecht zijn gekomen. 

Volgens het Hof van Justitie kan dan overigens nog steeds 

een douaneschuld ontstaan op grond van artikel 204 CDW 

als niet is voldaan aan de verplichtingen van een bepaalde 

douaneregeling, tenzij vaststaat dat het verzuim zonder 

werkelijke gevolgen is gebleven. Het verzuim is zonder 

werkelijke gevolgen als de vertraging is te wijten aan over-

macht, of als de goederen niettemin binnen een redelijke 

termijn bij het kantoor van bestemming zijn aangebracht. 

Nergens in het douanerecht wordt uitgelegd wat een 

redelijke termijn is, en daarom ben ik wel benieuwd of de 

rechter twee weken vertraging nog als ‘redelijk’ bestem-

peld. Uit de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 4:13) kan 

worden afgeleid dat 8 weken nog steeds redelijk is, en als 

je kijkt naar de totale duur van de procedure dan lijkt mij 

twee weken zeer zeker redelijk.

Aan het eind van het arrest komt Hof van Justitie dan nog 

met een opmerkelijk oordeel, omdat het Hof beslist dat 

ook als de douaneschuld is ontstaan op grond van artikel 

204 CDW wegens schending van die verplichtingen uit 

een douaneregeling, toch óók invoer -BTW verschuldigd 

is. Daardoor wordt alsnog belang of die BTW moet worden 

geheven degene die het document heeft opgemaakt, dan 

wel van geadresseerde op van de verlegging uit artikel 23 

Wet OB , en natuurlijk welke partij recht heeft op aftrek van 

die invoer-BTW. Misschien moeten partijen daar ook wel 

over procederen.

Andringa Caljé & De Jager Advocaten

mr. R. Andringa  

T. + 31 (0)10 30 70 171

Problemen bij zuivering  
van douane-vervoer 

Tekst
R. Andringa

Ju
ri

sp
ru

de
nt

ie

62
CARGOHUB

Colofon

CargoHub | Magazine 

Speenkruid 20

2408 LL Alphen aan den Rijn

info@cargohub.nl

www.cargohub.nl

Bladmanagement

Raoul Paul en Esther Kort

Redactie en interviews

Esther Kort, Sandra Zuiderduin en 

PR diverse bedrijven en organisaties

Advertentieverkoop

Ruud Blaazer 

(tel 020 - 658 62 20)

Vormgeving en opmaak

SD Communicatie, Rotterdam (IZI Publish)

Fotografie

De Beeldredacteur, Oscar van Wijk, Michel ter Wolbeek , 

Justa van Bergen, Dimmy Olijerhoek, Paula van der Post, Ken 

Laurence en PR diverse bedrijven en organisaties

Foto cover

Michel ter Wolbeek

Oplage

4.000 exemplaren

Ontvangst Magazine & adreswijzigingen

De aanmelding voor de ontvangst van ons  magazine of 

adreswijzigen kunt u doorgeven per email naar:

magazine@cargohub.nl     

De Engelse versie van CargoHub Magazine is online 

beschikbaar op www.cargomagazine.nl

© CargoHub Magazine, uitgave nr. 3 juni 2014

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of 

openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, film of 

op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toe-

stemming van de uitgever. De uitgever is niet aansprakelijk 

voor eventuele onjuistheden in deze uitgave en niet verant-

woordelijk voor handelingen van derden welke mogelijker-

wijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave.

www.cargomagazine.nl

CARGOHUB
Your gateway to Europe

MAGAZINE

MAGAZINE

Your gateway to Europe

CARGOHUB
Your gateway to Europe

UW BEDRIJF 
IN DE PICTURE?

 

HET KAN AL VANAF 
SLECHTS € 50,-

Informeer naar de mogelijkheden

magazine@cargohub.nl
of bel: 020 - 658 62 20

J A A R G A N G  1   N U M M E R  2

Y O U R  G A T E W A Y  T O  E U R O P E
V A K T I J D S C H R I F T  V Ó Ó R  E N  D Ó Ó R  D E  C A R G O - I N D U S T R I E

2CARGOH
UB

Your gateway to Europe

MAGAZIN
E

MAGAZIN
E

Your gateway to Europe

CARGOH
UB

Your gateway to Europe

CARGOH
UB

Your gateway to Europe

MAGAZIN
E

MAGAZIN
E

Your gateway to Europe

CARGOH
UB

Your gateway to Europe

International 

Airfreight Associates: 

‘Never say no’ 

ENGLISH VERSION ONLINE AVAILABLE 

WWW.CARGOMAGAZINE.NL

Dael Security: bewezen betrouwbaarheid I KLM: no-show fee | CargoHub: Claims en Incidents

J A A R G A N G  2   N U M M E R  3

Y O U R  G A T E W A Y  T O  E U R O P E
V A K T I J D S C H R I F T  V Ó Ó R  E N  D Ó Ó R  D E  C A R G O - I N D U S T R I E

CARGOHUBYour gateway to Europe

MAGAZINE

MAGAZINE

Your gateway to Europe

CARGOHUBYour gateway to Europe

CARGOHUBYour gateway to Europe

MAGAZINE

MAGAZINE

Your gateway to Europe

CARGOHUBYour gateway to Europe

Edwin Hofstede, de Managing Director van ECSBetrokkenheid loont 

ENGLISH VERSION ONLINE AVAILABLE WWW.CARGOMAGAZINE.NL

Realtime Tracking  |  Luchtvaartstrategieën (Dr. Dewulf)  |  Kuehne + Nagel 

CARGOHUB
Your gateway to Europe

MAGAZINE

MAGAZINE

Your gateway to Europe

CARGOHUB
Your gateway to Europe

Logo advertenties



INTERNATIONAL AIRFREIGHT ASSOCIATES BV


