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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  
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Verbondenheid  
in logistiek
Met nog enkele dagen te gaan naar de uitgave van CargoHub Magazine 
nummer 4 en het zicht op een nieuw jaar kijken wij terug op hoe het 
allemaal begon.

In januari 2013 kwam dankzij de hulp van oud-redacteur Luchtvracht 
Micha Ouwendijk een speciale editie van CargoHub Magazine tot stand. 
Alhoewel het draagvlak voor een nieuw magazine na het verschijnen van 
de eerste speciale editie nog zeer onduidelijk was, besloten wij om de 
gok te wagen en er toch een vervolg aan te geven. Het was een uitdaging 
om de juiste vorm te vinden en het vertrouwen in de markt te winnen 
om met elkaar een podium te creëren waarin de verbondenheid van onze 
cargo community kon worden uitgedrukt. Twee jaar later, mede dankzij 
veel hulp van betrokken personen en bedrijven, durven wij te stellen dat 
CargoHub Magazine inmiddels in deze behoefte voorziet.

Tegelijkertijd blikken wij terug op het afgelopen jaar. Onze industrie 
werd op verschillende manieren zwaar getroffen. We hebben helaas veel 
te vroeg afscheid moeten nemen van Mark de Jongh van ACN en ook de 
vliegramp met de MH17 staat voorgoed in ieders geheugen gegrift. Deze 
gebeurtenissen hebben niet alleen diepe sporen nagelaten maar hebben 
ook aangetoond dat onze industrie gekenmerkt wordt door veerkracht en 
vooral verbondenheid.

Het is dan ook de verbondenheid waar wij een bijdrage aan willen leveren. 
Dit doen wij door u een magazine aan te bieden waarmee kennisdeling 
wordt bevorderd en het uitdragen van onze gemeenschappelijke cargo 
identiteit wordt versterkt.

Wij zijn dan ook bijzonder dankbaar voor de support van betrokken per-
sonen en bedrijven in de 4e editie op rij van CargoHub Magazine dat wij u 
hierbij met gepaste trots presenteren.

Wij wensen u veel leesplezier en een gezond 2015!

Esther Kort-Boreas en Raoul Paul
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Limburgse luchthaven met internationale allure

Maastricht Aachen Airport

Wanneer je de A2 richting België neemt kom je er langs. Je ziet de verkeerstoren, je hoort de 
vliegtuigmotoren draaien en je rijdt langs gebouwen waar de namen van expediteurs op prij-
ken. Maastricht Aachen Airport draait weer als vanouds. CargoHub Magazine sprak met Wiel 
Dohmen, Managing Director a.i. van Maastricht Aachen Airport en met Gé Waeijen, bestuurs-
strateeg bij de Provincie Limburg.

InHolland verricht vervolg-onderzoek naar eLink

InHolland

De luchtvrachtindustrie wil graag een efficiënter en effectiever afhandelingsproces op Schip
hol realiseren. Daarom verricht de sectie Logistiek en Economie van de Hogeschool InHol-
land Haarlem in opdracht van Air Cargo Netherlands (ACN) zes maanden onderzoek bij de 
afhandelaren op Schiphol als KLM Cargo, Menzies, AviaPartner, WFS, Skylink en Swissport. 
Centraal in het onderzoek staat het gebruik van eLink, een tool die zorgt voor procesoptimali-
satie van exportzendingen op de luchthaven. Hiermee kunnen bedrijven de efficiency binnen 
de luchtvrachtvrachtsector vergroten door verdere digitalisering.

Cargo Claims: Eén jaar ouder, één jaar wijzer

CargoHub 

Na een jaar geleden van start te zijn gegaan met Cargo Claims kunnen we de balans opmaken hoe 
wij onze opgedane kennis in de praktijk hebben gebracht. Ook werd het tijd om poolshoogte te 
nemen hoe onze klanten het platform ervaren, graag delen wij deze ervaringen met de lezers van 
het CargoHub Magazine.

Ketendigitalisering en de freight forwarder

Minerba

Ketenintegratie door middel van digitale data-uitwisseling tussen de logistiek partijen. Schip-
hol doet ‘het’ door middel van green fast-lanes en de Rotterdamse haven onder meer met la-
dinginformatie 2.0. Een stap verder dan deze keteninitiatieven is het NLIP (Neutraal Logistiek 
Informatie Platform) een initiatief dat een platform faciliteert dat de verschillende landelijke 
informatiesystemen op gebied van logistiek met elkaar laat communiceren. Maar voordat het 
eenmaal zover is…..

“Betere kwaliteit door slimmer samenwerken”

Schiphol SmartGate Cargo 

Op 11 november 2014 werd de eerste paal van het Joint Inspection Center (JIC) in de grond 
geslagen. Het JIC is onderdeel van Schiphol SmartGate Cargo, een uniek en innovatief sa-
menwerkingsverband van de Douane, Luchthaven Schiphol, brancheorganisatie Air Cargo 
Netherlands (ACN) en KLM Cargo.

ICT en Logistiek: twee zijden van dezelfde munt

Prof. Dr. Albert Veenstra

ICT en logistiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is tenminste hoe ik opgevoed 
ben in de jaren dat ik op de Erasmus Universiteit Rotterdam universitair docent was bij de 
Faculteit Bedrijfskunde, onder de bezielende leiding van prof Jo van Nunen. In de logistiek 
zijn een goede informatievoorziening, slimme planning ondersteund met computers, en een 
goede vastlegging van wat er is gebeurd de sleutels voor succes.
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Remco Buurman van
Nederland Distributieland: 

“Wij hebben een flinke 
voorsprong 

op andere landen 
als het gaat om 

bijvoorbeeld  
innovatiekracht,  

kennis en logistiek”

Wilt u voor de volgende editie van CargoHub Magazine het voorwoord 

schrijven? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkhe-

den (magazine@cargohub.nl).

De redactie
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Nederland Distributieland (NDL/HIDC): 

Logistieke matchmaker en 
promotor Nederland over 
landsgrenzen heen

De missie van Nederland Distributieland (NDL/HIDC) kan in een zin worden samengevat: ‘het promoten en vermarkten 
van Nederland als distributieland in het buitenland’. NDL is een vereniging die al ruim 27 jaar bestaat. Sinds maart van 
dit jaar staat Remco Buurman aan het roer. CargoHub Magazine sprak met hem over de ijzersterke missie van NDL en 
over zijn toewijding om de aantrekkelijkheid van Nederland als distributieland verder uit te bouwen. 

Remco trad aan als algemeen 

directeur met de nodige 

kennis van zaken op het 

gebied van logistiek en promotie van 

Nederland in het buitenland. Hij was 

o.a. managing director van Rotterdam 

Investment Agency en Area Director 

voor NFIA, The Netherlands Foreign 

Investment Agency in San Francisco. 

Ook werkte hij enkele jaren als con-

sultant in de logistiek. 

“Nederland heeft heel veel te bieden 

aan bedrijven in het buitenland. 

Wij hebben een flinke voorsprong 

op andere landen als het gaat om 

bijvoorbeeld innovatiekracht, kennis 

en logistiek”, zegt Remco. “NDL wil 

ervoor zorgen dat zoveel mogelijk 

logistieke stromen van bedrijven uit 

het buitenland via Nederland lopen. 

Wij willen logistieke activiteiten naar 

Nederland trekken en laten zien dat 

Nederland een uitstekend vestigings-

klimaat heeft.”

Kennis delen en samen optrekken
NDL heeft momenteel ruim 300 

leden van uiteenlopende pluimage: 

van logistieke dienstverleners tot 

ICT-specialisten en van overheden 

tot financiële instellingen. Het is de 

logistiek die hen met elkaar verbindt 

en de drive om de Nederlandse 

logistieke sector in het buitenland 

te promoten. Alle bedrijven komen 

samen binnen NDL die ons land als 

‘Your logistics gateway to Europe’ in 

het buitenland presenteert. 

Het kenniscentrum van NDL is ver-

schoven naar Dinalog, het Dutch Insti-

tute for Advanced Logistics waarmee 

nauw wordt samengewerkt. 

In het topsectorenbeleid van de over-

heid staat buitenlandpromotie hoog 

op de agenda. Arthur van Dijk, de 

voorzitter van Transport en Logistiek 

Nederland, is de aanjager van het 

zogeheten ‘Platform Buitenland-

promotie Logistiek’ (PBL). Het PBL 

selecteert programma’s, die worden 

uitgevoerd door NFIA, NDL en Dina-

log. NDL heeft geen eigen mensen 

in het buitenland gestationeerd maar 

onderhoudt nauwe banden met de 

mensen van NFIA in de verschil-

lende landen. Zij hebben vaak het 

eerste contact met de bedrijven die 

aangeven interesse in Nederland te 

hebben.   

Voorsprong door 
innovatiekracht, 

kennis en logistiek

Nieuwe koers, tweesporenbeleid
Bij NDL staat van oudsher netwerken 

hoog in het vaandel. De vereniging is 

sterk in het tot stand komen van ver-

bindingen tussen en met partners. Die 

kracht wordt verder uitgebouwd en 

NDL wil nog meer dan voorheen een 

schakel, een matchmaker zijn tussen 

uiteenlopende partijen die hetzelfde 

nastreven. Daarnaast wil NDL een 

verdiepingsslag maken door een sec-

torgerichte en geïntegreerde aanpak. 

Dat betekent dat gekozen wordt voor 

een bepaald segment bijvoorbeeld 

lifescience & health. “Binnen dat 

segment wordt geformuleerd wat we 

willen bereiken, wat de mogelijkhe-

den zijn en wat Nederland daarin te 

bieden heeft. We bekijken dat vanuit 

de gehele keten, samen met alle 

partners in die keten, en verkopen 

vervolgens deze propositie in vooraf 

bepaalde landen of aan specifieke 

bedrijven”, legt Remco uit. “Neder-

land maakt een efficiencyslag door op 

deze manier samen te werken. Soms 

liepen acquisitietrajecten dwars door 

elkaar heen. Met de sectorgerichte 

aanpak is dat verleden tijd. Dat is 

trouwens de trend die wij waarne-

men en ook uitdragen: samenwerken 

met alle relevante partijen om een 

gezamenlijk doel te bereiken.”

Samenwerken om 
gezamenlijk doel te 

bereiken

Aanpak 
Wanneer NDL benaderd wordt door 

een buitenlandse verlader met 

een concrete – logistieke – vraag, 

dan wordt gekeken welke leden 

het beste aan deze vraag voldoen. 

Van alle leden heeft NDL logistieke 

profielen. Daarin staat wat een bedrijf 

doet, een eventuele specialisatie en 

andere bedrijfsspecifieke kenmerken. 

Verladers uit het buitenland moeten 

een vragenlijst invullen en informatie 

geven over bijvoorbeeld bestemmin-

gen, eisen, volumes, waarde van goe-

deren etc. NDL maakt vervolgens de 

match aan de hand van de profielen 

van leden. Een shortlist van bedrijven 

met de beste match wordt benaderd 

en mag intekenen, niet altijd wetend 

om welke verlader het gaat. Via deze 

aanpak worden zo’n 100 contracten 

op jaarbasis afgesloten.

Waarom zou een bedrijf lid moeten 
worden van NDL?
Remco somt op: “Lidmaatschap van 

NDL levert een bedrijf concrete leads 

op waar handel uit voortvloeit. We 

delen kennis over de ontwikkelingen 

op het gebied van vestigingskli-

maat en kansen in de verschillende 

regio’s. Leden zijn onderdeel van 

een netwerk dat elkaar versterkt en 

met elkaar verbonden wordt. Wij 

sluiten bedrijven aan op netwerken 

in het buitenland die voor individuele 

partijen lastig toegankelijk zijn. NDL 

heeft het overzicht van alle partijen, 

noem het een helikopterblik. Ik nodig 

de lezers van CargoHub Magazine 

dan ook uit om vrijblijvend contact 

met ons op te nemen voor nadere 

informatie.” 

CARGOHUB

Nederland Distributieland 

Louis Pasteurlaan 6

2719 EE Zoetermeer

Tel. 079-343 8110

www.ndl.nl

Tekst
Esther Kort-Boreas

Fotografie
NDL

6
CARGOHUB

yourlogisticsgateway.nlyourlogisticsgateway.nl

NDL/HIDC

Remco Buurman
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Tekst
Esther Kort-Boreas

Fotografie
Michel ter Wolbeek

8
CARGOHUB

Een oude bekende in een nieuw jasje:

DGM Netherlands 
is back in business!
Wie al wat langer in de luchtvrachtindustrie rondloopt, heeft ongetwijfeld zaken gedaan met DGM als het gaat om de 
behandeling en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Nadat de Nederlandse vestiging het DGM netwerk verliet, kwam al 
snel de vraag vanuit de markt én het DGM netwerk, om een nieuwe vestiging in Nederland te openen, die inmiddels in 
Hoofddorp, op een steenworp afstand van Schiphol volledig operationeel is. Sinds 1 december jl. staat Rik Wormgoor – 
DG-Man in hart en nieren – aan het roer van de operationele afdeling.

DGM, dat staat voor Dange-

rous Goods Management, is 

onderdeel van een wereld-

wijde franchise organisatie die ruim 

50 vestigingen in 30 landen heeft. 

Wat velen wellicht niet weten is dat 

het DGM-concept zoals dat nu bestaat, 

ontstaan is in Nederland. In 1987 zag 

wijlen Frank Pétillon een kans in het 

wereldwijd benaderen van de DG 

Materie, wat in 1988 resulteerde in 

de eerste zogeheten E-Erkenning in 

Nederland. DGM anno nu werkt nog 

steeds volgens de visie van Frank. 

Alle modaliteiten
“Onze core business is niet alleen 

voor luchtvracht het verzendklaar 

maken van zendingen gevaarlijke 

stoffen”, zegt Rik. “Vanzelfsprekend 

zijn wij ook werkzaam binnen andere 

vervoersmodaliteiten zoals zeevracht 

en wegtransport, en ook advisering 

met betrekking tot loodsinrichting, 

vergunningen, op- en overslag 

behoren tot ons portfolio. De laatste 

jaren zien wij een verschuiving tus-

sen de diverse modaliteiten en wij 

hebben ingespeeld op die zogeheten 

modal shift. Het veilig vervoeren van 

gevaarlijke stoffen beperkt zich nou 

eenmaal niet tot transport door de 

lucht. Ook aan boord van een schip 

of truck moeten gevaarlijke stof-

fen goed en deskundig verpakt en 

gedocumenteerd zijn”, aldus Rik. Niet 

alleen Nederland is het werkgebied 

van DGM; ook internationale verladers 

weten hun weg naar het mondiale 

netwerk te vinden wanneer ze DG 

versturen. 

Internationaal netwerk met buying 
power
DGM is al 25 jaar marktleider op 

het gebied van ompakken, trainen 

en consultancy met betrekking tot 

gevaarlijke stoffen. Met zo’n interna-

tionaal netwerk beperkt de expertise 

zich niet louter tot de Nederlandse 

markt, maar beschikt het bedrijf 

tevens over kennis van de lokale 

regelgeving in andere landen. Eén 

maal per jaar komen vertegenwoordi-

gers van alle kantoren bij elkaar voor 

een meeting. Daarnaast zijn er meer-

dere regionale bijeenkomsten waarbij 

volop informatie wordt uitgewisseld 

en de kennis wordt gedeeld. Alle kan-

toren maken samen gebruik van één 

en dezelfde verzekering (Comprehen-

sive General Liability Insurance), die 

uniek is in de wereld.

‘Autoriteit
op gebied van 

gevaarlijke
stoffen’

Eerste E-licentie in Nederland
Terugblikkend vertelt Rik dat in 1988 

de allereerste E-licentie in Neder-

land werd uitgereikt aan DGM door 

toenmalig minister van Verkeer 

en Waterstaat, Neelie Smit Kroes. 

Houders van deze licentie mogen uit 

naam van derden gevaarlijke stoffen 

verzendklaar maken en de bijbeho-

rende documenten opmaken waarbij 

zij alle verantwoordelijkheden van de 

afzender overnemen. 

Rik: “In tegenstelling tot A-licentie 

houders die alleen hun eigen gevaar-

lijke stoffen verzendklaar mogen 

maken, mag een E-Erkenning houder 

dit voor een derde partij verzorgen. 

Wij zijn er trots op dat DGM de eerste 

E-Erkenning in Nederland kreeg.

We hebben niet voor niets de letter E 

in ons logo laten verwerken.” 

Bedrijven met een E-licentie krijgen 

regelmatig inspecties vanuit IL&T 

(Inspectie Leefomgeving & Transport), 

gemeente en brandweer, die toezicht 

houden op de naleving van de eisen 

met betrekking tot veiligheid, milieu 

en luchtvaart. Hierbij wordt getoetst 

of het bedrijf aan alle gestelde 

voorwaarden voldoet en of de betref-

fende vergunningen en erkenningen 

behouden mogen worden.

(redactie: zie elders in CargoHub 

Magazine nadere uitleg over de 

verschillende licenties)

Sparren met IATA
Waarin onderscheidt DGM zich van 

andere bedrijven die zich bezighou-

den met gevaarlijke stoffen? “Wij 

zijn een sparring partner van onder 

andere IATA, de International Air 

Transport Association”, zegt Rik. 

DGM staat bekend als een autoriteit 

daar waar het gaat om het ompak-

ken, checken en documenteren 



11
CARGOHUB

van zendingen gevaarlijke stoffen. 

Niemand is erbij gebaat dat zijn 

zending in de vervoersketen vertra-

ging oploopt omdat deze niet aan 

de regelgeving voldoet, maar zowel 

ompakken als controleren kost tijd en 

dat is iets wat nauw luistert bij trans-

port waarbij doorgaans alles haast 

heeft. “Door ervaring en efficiency 

werken wij snel, echter die snelheid 

gaat nooit ten koste van onze nauw-

keurigheid. Omdat onze kennis altijd 

up-to-date is, is uw zending bij ons in 

goede handen.” 

Sterke ‘backoffice’
DGM Support is het overkoepelende 

orgaan dat voor alle vestigingen 

wereldwijd de overlappende zaken 

behandelt; denk daarbij bijvoorbeeld 

aan de genoemde verzekering maar 

ook aan de communicatie met onder 

andere IATA, ICAO en FIATA*. Daar-

naast werken alle kantoren met het-

zelfde softwarepakket dat ontwikkeld 

is door de eigen IT-tak van DGM. Het 

doel hiervan is om de eigen expertise 

te vermarkten en daarmee de klant 

te ontzorgen. 

Deze web-based software is profes-

sioneler, geavanceerder en minder 

foutgevoelig dan bijvoorbeeld een 

excel- of wordtemplate, waar veel 

afzenders nog mee werken. Rik legt 

uit: “IT beslaat het hele proces, niet 

alleen luchtvracht. Stel je eens voor 

hoeveel imagoschade bedrijven 

zouden kunnen ondervinden op het 

moment dat er iets misgaat met een 

van hun zendingen.” 

Daarnaast heeft DGM Support een 

Safety & Quality Manual opgesteld 

waar elke DGM vestiging aan moet 

voldoen. DGM Support controleert 

dat jaarlijks door middel van een 

audit. Zodoende is het kennis- en 

kwaliteitsniveau van elke vestiging 

gewaarborgd.

DGM: Taking the 
danger out of

dangerous goods

Kennis en ervaring
De collega’s van Rik zijn héél blij met 

zijn komst. Zij roemen zijn enorme 

kennis binnen het vakgebied en 

zijn zeer klantgerichte houding. Hij 

is oplossingsgericht, denkt met de 

klant mee, en kent – door zijn lange 

staat van dienst – het klappen van de 

zweep. “Of het nu gaat om ompak-

ken, documenteren of gecompli-

ceerde vraagstukken, Rik is op alle 

vlakken een versterking van DGM’s 

gedreven team.”

Onuitputtelijke dienstverlening
Op dit moment faciliteert DGM alleen 

in-house trainingen bij klanten. 

Binnenkort verschijnen op het 

programma opleidingen met open 

inschrijving in DGM’s eigen trainings-

ruimte. Daarnaast wordt gewerkt aan 

het opzetten van een webshop waar 

alle benodigdheden (verpakkingen, 

labels, handboeken, persoonlijke 

beschermingsmiddelen etc.) online 

aangeschaft kunnen worden. “Ons 

portfolio bevat zoveel meer dan de 

hier genoemde diensten”, zegt Rik tot 

besluit. “Een compleet overzicht is te 

vinden op onze website en natuurlijk 

kunnen bedrijven ons altijd benade-

ren voor meer informatie.”

* ICAO: International Civil Aviation 

Organization 

FIATA: The International Federation of 

Freight Forwarders Associations 

DGM Netherlands

Zandsteen 46

2132 MR Hoofddorp

Tel:  023-303 3470

Fax: 023-303 3479

info@dgmnetherlands.nl

www.dgmnetherlands.nl

‘Airfreight is not just about 
cargo, it’s about caring’

cargoholland.com

Air-, ocean- and road transport 
solutions for your cargo

Marc, Sander, Edwin, Menno
Hoeksteen 149

2132 MX  Hoofddorp
e info@cargoholland.com

t 020-705 8080

CargoHolland advertentie.indd   1 04-12-14   12:37
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Maastricht Aachen Airport:    

Limburgse luchthaven 
met internationale allure

Wanneer je de A2 richting België neemt kom je er langs. Je ziet de verkeerstoren, je hoort de vliegtuigmotoren draaien 
en je rijdt langs gebouwen waar de namen van expediteurs op prijken. Maastricht Aachen Airport draait weer als  
vanouds. CargoHub Magazine sprak met Wiel Dohmen, Managing Director a.i. van Maastricht Aachen Airport en met
Gé Waeijen, bestuursstrateeg bij de Provincie Limburg.

Gé was net na de eeuwwisse-

ling betrokken bij het project 

rondom de privatisering van 

de luchthaven. Toen in 2013 duidelijk 

werd dat Omniport, de grootste 

aandeelhouder, eruit wilde stappen, 

werd aan Gé gevraagd of hij – door 

zijn ervaringen met het proces – ook 

deze fase wilde leiden. 

In juli 2014 zijn de aandelen voor 

het symbolische bedrag van EUR 1,- 

teruggekocht waardoor de Provincie 

Limburg nu 100% eigenaar is van 

Maastricht Aachen Airport (MAA). 

Hiermee is de toekomst van de 

Limburgse luchthaven veiligge-

steld. De kosten van de - voor een 

luchthaven onontbeerlijke - dien-

sten op het gebied van security en 

brandweer zijn gedekt; op jaarbasis is 

hiervoor 3 miljoen euro beschikbaar 

gesteld. “Het is de bedoeling dat de 

exploitatie van de luchthaven uiterlijk 

eind 2015 in particuliere handen 

overgaat. Daartoe wordt binnenkort 

middels een Europese aanbesteding 

een bidprocedure opgestart waarbij 

elke partij met serieuze interesse kan 

reageren”, zegt Gé. 

Wiel Dohmen is als luchtvaartman pur 

sang door de Provincie op interim-

basis aangesteld om alles weer op 

de rit te krijgen. Omdat marktpar-

tijen zien dat de luchthaven door 

de overname door de Provincie een 

mooie toekomst heeft, merkt Wiel 

dat er meteen interesse is vanuit het 

bedrijfsleven om te participeren. “We 

hebben natuurlijk een prachtige lucht-

haven die veel potentieel heeft. Het 

is een onlosmakelijk onderdeel van 

de Limburgse gemeenschap met een 

internationale allure”, aldus Wiel die 

met veel passie over MAA spreekt. 

Vracht is de motor
Maastricht Aachen Airport kent 

4 aandachtsgebieden: passage, 

vracht, general aviation en mainte-

nance. Vracht is de motor waarop de 

luchthaven draait maar de andere 

gebieden zijn minstens zo belangrijk. 

Wiel vertelt: “Wij zijn er trots op dat 

Cargolux al ruim 16 jaar onze klant is 

met vluchten vanuit Zuid-Amerika en 

Nairobi. Turkish Airlines startte hier in 

1994 en vliegt dagelijks op Istanbul. 

En de stretch Amman – Maastricht 

wordt 5x per week door Royal Jorda-

nian uitgevoerd.”

State-of-the-art faciliteiten
MAA heeft uitstekende faciliteiten om 

ook speciale vracht af te handelen. 

Zo is er een loods van 750 m2 met 

32 stallen waarin 50 dieren kunnen 

worden ondergebracht. “Qatar Airways 

en Volga-Dnepr doen regelmatig met 

een charter met levende have onze 

luchthaven aan”, vertelt Wiel. “Ook 

hebben we een loods met koelfaci-

liteiten geschikt voor perishables en 

zijn we bezig met het ontwikkelen van 

een GDP-loods voor pharmaceuticals”. 

GDP staat voor Good Distribution Prac-

tice en verwijst naar de richtlijnen voor 

de correcte distributie van medicijnen 

en aanverwante producten. 

Vanuit zijn kantoor heeft Wiel uitzicht 

op de start- en landingsbaan. Aan 

de overkant van de baan is de 

luchthaven een nieuwe loods aan het 

bouwen van in totaal 9000 m2 met 12 

ladingdocks. 

Anders dan andere luchthavens
Als het gaat om de snelheid van 

afhandelen dan gaat er geen kostbare 

tijd verloren door onnodige wachttij-

den of ellenlange procedures. “Bloe-

men zitten bijvoorbeeld binnen 2 uur 

na landing al in een truck op weg 

naar hun eindbestemming. Ook als 

het gaat om export dan werken we 

met hele korte aanlevertijden. Als een 

kist om 6 uur in de ochtend vertrekt, 

mag de vracht om 2 uur aangeleverd 

worden. In 4 uur tijd kunnen wij 40 

ton opbouwen”, zegt Wiel. 

Wat ook een voordeel genoemd mag 

worden is het feit dat MAA zelf de 

inklaring kan verzorgen. Nog voordat 

de vracht aankomt staat alles al in het 

systeem. Er zijn korte lijnen met de 

verschillende overheden waaronder 

de Douane. 

MAA coördineert bovendien de 

inzet van snuffelhonden en de x-ray 

machine. Op die manier ontzorgt MAA 

de expediteurs die zendingen boeken 

op airlines die op de Limburgse lucht-

haven vliegen. Expediteurs van het 

eerste uur zijn Panalpina, Air Express 

en Roadair (het huidige Rhenus). Op 

dit moment zijn er zo’n 15 agenten 

met een vestiging op de luchtha-

ven. Import is met name perisha-

bles, export is general cargo. Op de 

eerdergenoemde charters zitten o.a. 

levende have en oil equipment. 

Toekomstplannen
“We willen Maastricht Aachen Airport 

weer op de kaart zetten; dat is onze 

ambitie voor het komende jaar. We 

investeren in nieuwe loodsen en 

bezoeken de hoofdkantoren van air-

lines om MAA onder de aandacht te 

brengen. Onze luchthaven moet weer 

de allure krijgen waar niemand meer 

omheen kan”, zegt Wiel tot besluit. 

CARGOHUB
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Wiel Dohmen, Managing Director a.i. van 

Maastricht Aachen Airport
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Afhandelaar Menzies heeft in de afgelopen 4 jaar haar klantenportfolio uitgebreid met drie grote core business klanten. 
In oktober 2011 verwelkomden ze Airbridge Cargo, in januari 2013 Emirates en een jaar later de eveneens uit het 
Midden-Oosten afkomstige carrier Etihad. Het zijn mooie voorbeelden van de manier waarop Menzies ‘on the move’ is. 
De toegevoegde luchtvaartmaatschappijen zijn geen vervanging; het betreft puur uitbreiding. Daarmee heeft Menzies 
een betere spreiding in de portfolio gecreëerd voor een gezonde bedrijfsvoering.
Jeroen Giling, accountmanager voor Airbridge Cargo bij Menzies, vertelt over de plannen die de afhandelaar voor de 
toekomst maakt. 

Innoverend de toekomst in
“Menzies is innoverend bezig op 

verschillende vlakken. Wij trekken 

bijvoorbeeld enorm aan het project 

‘MilkRun’. Dit project was al een keer 

eerder gestart maar zonder volume 

en duidelijke regie. Het is innovatief 

en vaart onder de vlag van ACN. 

Als het aanslaat, gaan ook andere 

afhandelaren meedoen. Menzies 

heeft hierin nu de leiding en de 

regie genomen. Het is in mijn ogen 

een mooi voorbeeld van de manier 

waarop Menzies de toekomst in wil 

gaan”, zegt Jeroen.

‘MilkRun’ behelst in het kort het 

inzetten van een voertuig dat langs 

meerdere adressen (klanten) rijdt 

om importvracht af te leveren. Dit is 

efficiënter en goedkoper dan de meer 

traditionele werkwijze waarbij iedere 

expediteur bij Menzies zijn eigen 

importvracht komt afhalen (veel 

bewegingen met een lage beladings-

graad). Het project zorgt bovendien 

voor beduidend minder truckbewe-

gingen; het is dus ook nog eens zeer 

milieuvriendelijk.

Uitdagend de toekomst in
Martinair Cargo zit al jaren bij Menzies 

in de afhandeling en is zelfs een van 

haar grootste klanten. Onlangs heeft 

Martinair Cargo kenbaar gemaakt 

dat ze haar vloot gaat reduceren. Dat 

gaat een uitdagend effect hebben op 

Menzies, op de langere termijn. Een 

van de onmiddellijke consequenties 

hiervan is namelijk een reductie 

in tonnage met alle gevolgen van 

dien voor de bedrijfsvoering van de 

afhandelaar. 

Jeroen: “Wij zien de toekomst uitda-

gend en tegelijkertijd met vertouwen 

tegemoet. Menzies leunt niet achter-

over, wachtend op wat er komen gaat 

maar is juist proactief bezig om zowel 

intern als extern, reducties in tonnage 

op te vangen. Op dit moment zijn wij 

al bezig met verschillende scenario’s 

voor de toekomst, onder leiding van 

een in het leven geroepen Taskforce. 

Deze Taskforce moet Menzies leiden 

naar een solide 2016. Dat wordt 

namelijk het jaar, zoals aangekondigd, 

dat de gehele MD-11 vrachtvloot van 

Martinair Cargo uitgefaseerd zal zijn.”

De Menzies manier
Op de vraag hoe Menzies zichzelf pre-

senteert bij klanten, antwoordt Jeroen: 

“Menzies kent een enorm klantgerich-

te afhandeling. Die is heel breed. Zelfs 

zo breed dat wij onderdelen kunnen 

aanbieden die niet standaard ‘op onze 

menukaart’ staan. Wanneer een klant 

bijvoorbeeld om statistische informatie 

vraagt die wij niet automatisch voor-

handen hebben, dan gaan we ervoor 

zorgen dat de klant de gevraagde 

informatie van ons krijgt. Onze klant-

benadering is altijd heel persoonlijk. 

Dat spreekt de luchtvaartmaatschap-

pijen enorm aan en is medebepalend 

voor de klanttevredenheid die constant 

gemeten wordt.

Wij zitten zeer regelmatig met onze 

klanten om de tafel waarbij resultaten 

gedeeld worden. Van beide kanten 

wordt kenbaar gemaakt wat er in de 

periode ervoor goed ging en welke 

punten aandacht nodig hebben. 

Alleen op die manier bereik je een 

vorm van ‘partnership’ met je klant. 

Zonder zweverig te willen klinken 

draait het in de relatie om balans en 

gelijkwaardigheid. Zodra de weeg-

schaal spreekwoordelijk doorslaat 

naar één kant is er sprake van een 

underdogsituatie en dat is in onze 

ogen geen goed uitgangspunt voor 

stabiliteit en continuïteit in de relatie.” 

Afhandeling…en meer
De core business van Menzies is en 

blijft afhandeling voor luchtvaartmaat-

schappijen. Toch kijkt het bedrijf ook 

naar activiteiten buiten deze scope. 

Menzies biedt bijvoorbeeld ook dien-

sten voor expediteurs aan zoals het 

eerdergenoemde ‘MilkRun’ project. 

Daarnaast kijkt Menzies op verzoek 

van de verladers hoe zij ondersteund 

kunnen worden, bijvoorbeeld bij het 

opbouwen van de exportlading. 

De afhandelaar ondersteunt de ‘E’ 

projecten in luchtvracht zoals e-link 

en e-cargo receipt en is voorstander 

van het zoveel mogelijk verban-

nen van papier. Een stap die daarin 

nu genomen wordt, is het digitaal 

versturen van facturen.

Vol vertrouwen de toekomst in
2015 is voor Menzies het jaar waarin 

veel gaat gebeuren. Zo is het bedrijf 

voornemens om over te stappen op 

een nieuw plannings systeem. “In 

het kader van de uitdagingen voor 

de toekomst is ook op dit vlak een 

vernieuwing noodzakelijk zodat we 

onze processen nog efficiënter kun-

nen inrichten”, zegt Jeroen. “We gaan 

toe naar een focus op een bepaalde 

commodity: de perishables. En omdat 

wij met onze aarde en het milieu 

begaan zijn, kijken we ook naar ener-

giebesparende initiatieven. Zoals ik al 

zei, er gaat veel gebeuren binnen ons 

bedrijf. Wat echter nooit verandert is 

onze kwaliteit, onze betrouwbaarheid 

en de partnershiprelatie met onze 

klanten. De toekomst is geen gevaar 

maar een uitdaging die we graag aan 

gaan”, zegt hij tot besluit. 

CARGOHUB

Menzies Aviation

Anchoragelaan 50

1118 LE Schiphol

T 020-405 7333

www.menziesaviation.com

Tekst
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Fotografie
 Michel ter Wolbeek
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in de luchtvrachtmarkt
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Het Twickelerveld zet 
speurhonden in voor 100% 
kwaliteit en 0% vertraging
Als één van de oudste particulier gespecialiseerde opsporingsbedrijven met behulp van speurhonden heeft Het Twic-
kelerveld European Detection Dog Service natuurlijk een naam hoog te houden. Hier geen ellenlange wachttijden en 
oponthoud, maar supersnelle én kwalitatief hoogstaande controles van lucht- en zeevracht met behulp van een breed 
scala aan gespecialiseerde speurhonden. Waarom? “We willen geen zand voor goud verkopen”, legt oprichter Martin 
Lipsius uit. “Daarom moeten we het 100% goed doen én voorkomen dat de vracht vertraagt.” 

Op locatie bij Aviapartner voor 

wie Het Twickelerveld Euro-

pean Detection Dog Service 

alle controles en opsporingen verricht 

ontvangt Martin Lipsius me allerhar-

telijkst. “Wat we hier doen?”, reageert 

de managing director direct op mijn 

zoekende blik. “Alle afhandeling van 

lucht- en zeevracht met een breed 

scala aan type honden. Dat doen we 

met een landelijke dekking vanuit ons 

hoofdkantoor Schiphol en dependan-

ces in Eindhoven en Rotterdam. Je zou 

kunnen zeggen dat we de orde en 

veiligheid in diverse facetten van de 

maatschappij waarborgen.”

Inmiddels is het gesneden koek voor 

hem, maar toen Lipsius in 2005 als 

ondernemer begon, was dat het aller-

minst. “Het was toen nog helemaal 

niet gebruikelijk om speurhonden ook 

voor de particuliere sector in te zet-

ten.” Maar inmiddels is dat het wel. 

Wat hij begon met één speurhond 

en één hond voor het opsporen van 

explosieven, heeft zich door de jaren 

heen dan ook aardig uitgebreid. 

Bovendien is het bedrijf nu ISO-9001 

en VCA gecertificeerd. “Nu werken we 

met 16 geleiders en 38 honden met 

ieder hun eigen specialiteit. Samen 

worden ze ingezet om explosieven, 

medicijnen, drugs, geld en vreemde 

geuren als tabak op te sporen.”

Geen beveiliging, maar opsporing
En dat is de expertise. Geen beveili-

ging, maar puur en alleen opsporing 

met speurhonden en eventueel een 

tweede beproefde controlemethode 

zoals een infraroodcamera of X-ray. 

“Doordat we ons alleen daarop rich-

ten, zijn we ook echt specialist op het 

gebied van opsporing. De geleiders, 

die overigens allemaal ex-overheids-

mensen zijn, zijn daardoor in staat om 

boven de materie te staan, waardoor 

zij hun hond beter kunnen lezen.” Dit 

in combinatie met een stukje regel-

matig terugkerende teambuilding is 

belangrijk want in de vaste teams 

waarin iedere geleider twee honden 

heeft, moet nauw met elkaar worden 

samengewerkt. 

‘Die vracht moet 
gewoon vliegen’

Lipsius legt hiervoor de reden uit: “We 

vinden het belangrijk om de continuï-

teit voor onze klanten te waarborgen. 

Want wat wij willen, is voorkomen 

dat vracht vertraagt. Daarom hebben 

we zo’n 7 geleiders per 24 uur op 

Schiphol lopen. Daarom proberen we 

altijd met de klant en haar proces-

sen mee te denken en is het onze 

uitdaging daar zo goed mogelijk mee 

om te gaan en voor zo min mogelijk 

vertraging te zorgen. Door goed 

samen te werken met de werkvloer 

lukt dat ook en is die vertraging, 

zowel bij vaste als bij spoedzendin-

gen, nagenoeg nihil.”

Naast bomchecks, ook vuurwerk en 
vuurwapens
Naast de gebruikelijke bomchecks 

bij evenementen en in pakketjes 

speuren de 26 honden met expertise 

in explosieven ook steeds vaker naar 

vuurwapens, munitie en vuurwerk. 

“Zo komen we steeds vaker bij voet-

balwedstrijden waarbij de honden 

controleren of mensen vuurwerk bij 

zich dragen.” Daarnaast is Het Twicke-

lerveld ook een steeds vaker en graag 

geziene gast bij televisieprogramma’s 

als Utopia, Domino D-day, De Gouden 

Kooi en The Voice of Holland en bij de 

vracht voor cruiseschepen of de top 

van Shell of Rabobank die bij elkaar 

komt.

Maar ook wat de controles op 

verdovende middelen betreft gaat 

het hard. “Zo hebben we inmiddels 

8 ‘verdovende middelenhonden’ 

die steeds vaker ingezet worden bij 

evenementen en horeca, scholen, de 

transportsector, bij bedrijfscontroles 

en gevangenissen. Of we vliegen met 

onze helikopter naar booreilanden 

om daar op drugs te controleren.” En 

dan zijn er nog de vier speciaal daarin 

getrainde honden die tabak, verbo-

den medicijnen zoals illegale Viagra 

en zelfs geld uit de oude sok van een 

overleden familielid kunnen traceren.

‘Want wat wij 
willen, is  

voorkomen dat 
vracht vertraagt’

Internationale uitbreiding
Tja, met zoveel groei, kwaliteit en 

positiviteit kan het dan ook niet anders 

dan dat Lipsius rooskleurig naar de 

toekomst kijkt. “We zijn momenteel 

druk bezig met het bouwen van ken-

nels en een eigen opleidingscentrum 

in Mijdrecht. Om de kwaliteit van 

onze dienstverlening te waarborgen, 

proberen we onze opleidingen zoveel 

mogelijk intern te doen.” Maar ook 

een uitbreiding naar het buitenland 

wordt niet uitgesloten. “België of Italië, 

die mogelijkheden zijn we nu aan het 

onderzoeken voor volgend jaar.”

Als Lipsius terugkijkt naar de afge-

lopen 9 jaar kan hij niet anders dan 

trots zijn op waar het bedrijf nu staat. 

“Ik heb nooit concessies willen doen 

aan de kwaliteit en dat werpt nu 

zijn vruchten af. Kwaliteitszorg loopt 

dan ook als een rode draad door ons 

bedrijf. De kwaliteit wordt continu 

gemonitord; er worden steekproeven, 

testen en hertesten gedaan, er wor-

den jaarlijkse examens, regelmatige 

trainingen en bijscholingen afgeno-

men en soms zelfs honden gereset 

en opnieuw opgeleid. Waarom? 

Omdat we het 100% goed en met zo 

min mogelijk vertraging willen doen. 

Want of het nu een grote of kleine 

klant is, met het ene of het andere 

proces werken, ze hebben allemaal 

hetzelfde belang: die vracht moet 

gewoon vliegen.”

CARGOHUB

Het Twickelerveld  

European Detection Dog Service

Pelikaanweg 1

1118 DT Schiphol

T 088-7738746

I www.detectiondog.nl 
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InHolland verricht vervolg-
onderzoek naar eLink
De luchtvrachtindustrie wil graag een efficiënter en effectiever afhandelingsproces op Schiphol realiseren. Daarom ver-
richt de sectie Logistiek en Economie van de Hogeschool InHolland Haarlem in opdracht van Air Cargo Netherlands (ACN) 
zes maanden onderzoek bij de afhandelaren op Schiphol als KLM Cargo, Menzies, AviaPartner, WFS, Skylink en Swissport. 
Centraal in het onderzoek staat het gebruik van eLink, een tool die zorgt voor procesoptimalisatie van exportzendingen 
op de luchthaven. Hiermee kunnen bedrijven de efficiency binnen de luchtvrachtvrachtsector vergroten door verdere 
digitalisering.

eLink maakt het aanleverproces eenvoudiger, overzich-

telijker en beter voorspelbaar. Het geeft ‘real time’ 

inzicht in de status van de zending en of deze voldoet 

aan de voorwaarden van de overheid. Hierdoor zorgt eLink 

voor versnelling, versoepeling en zo min mogelijk papier in 

de afhandeling van exportvracht. Een wens vanuit de Schip-

hol cargo community én de internationale luchtvaart om 

onderscheidend te zijn. Het gaat goed met eLink en steeds 

meer partijen sluiten zich aan. Was de participatiegraad 

begin 2014 nog 6%, inmiddels bedraagt dit nu al meer dan 

32%! 

eLink, het onderzoek 
Binnen het project eLink werken ACN, Cargonaut, Schiphol 

Cargo, SADC, SmartLoxs en InHolland samen. Het onder-

zoek vindt plaats met subsidie van het Europees Fonds 

voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Momenteel nemen 

de studenten Daan Lute en Lennard Schaap een kijkje in 

de keuken bij AviaPartner. De studenten Lisa Jane Hoole en 

Corniels Wassenaar onderzoeken het proces bij Swissport. 

Het onderzoek vindt plaats onder begeleiding van docent/

onderzoeker Giovanni Douven, lector Don Ropes (Intel-

lectual Capital) en student/projectmanager Justin de Vries. 

Het team van InHolland wordt actief ondersteund door de 

afhandelaren, maar ook door Cargonaut en ACN.

Het onderzoek zal inzicht geven in de (financiële) conse-

quenties van de invoering van eLink op Schiphol airport. 

Vooraf heeft InHolland onderzoek gedaan door middel van 

desk research, field research en interviews met mede-

werkers van alle betrokken partijen. De eerste fase heeft 

plaatsgevonden bij KLM Cargo en Menzies World Cargo 

op Schiphol. Het onderzoek is uitsluitend gericht op het 

aanleverproces van de exportvracht bij de afhandelaren. 

Allereerst wordt per afhandelaar in kaart gebracht wat de 

huidige situatie is en waar deze naartoe wil. De gewenste 

situatie: een papierloze aanlevering en het overslaan van 

de balie. 

Door de huidige - en gewenste situatie met elkaar te 

vergelijken is duidelijk geworden wat de verschillen tus-

sen deze situaties zijn. Vervolgens zijn uit deze verschillen 

zowel actiepunten als adviezen naar voren gekomen. Op 

basis daarvan is een voorbeeldberekening gegeven van de 

noodzakelijke vervolginvesteringen om de gewenste situatie 

te realiseren.

Omdat de aangeleverde vracht bij de afhandelaar (goede-

renstroom) altijd gekoppeld is aan documentatie (informa-

tiestroom, al dan niet in digitale vorm) moeten deze eerst 

worden gecontroleerd alvorens de aangeleverde vracht bij 

de afhandelaar gelost mag worden. eLink biedt hierin een 

oplossing door deze documentatiecontroles ‘onder water’ 

uit te voeren. De basis werkt, maar de industrie heeft tien 

verbeterpunten aangedragen die nu worden gerealiseerd. 

In de onderzoeksfase is allereerst de situatie op Schiphol in 

kaart gebracht om een indruk te krijgen van de aanlevering 

van luchtvrachtzendingen. Het proces is geanalyseerd naar 

documentatie- en fysieke goederenstroom. Na de proces-

analyse is een omgevingsanalyse uitgevoerd waaruit een 

aantal aandachtspunten naar voren is gekomen.

eLink, de gewenste situatie
Door eLink is het straks mogelijk dat een chauffeur direct 

bij de toegangspoort een verwijzing naar een loods krijgt. 

De meest ideale situatie is als volgt: bij het aanleveren van 

de exportvracht komt een vrachtwagenchauffeur met zijn 

vracht aan de poort bij één van de afhandelaren. Vervolgens 

houdt hij zijn ACN pas voor de Smartloxs kaartlezer. Op het 

scherm ziet de chauffeur of hij door mag rijden naar een 

dock om zijn vracht te lossen (Proceed to dock) óf hij ziet 

dat hij zich moet melden bij de servicebalie, omdat er iets 

nog niet in orde is (Proceed to servicedesk). Dit aanmeld-

proces dient optimaal ingericht te worden. Dit vraagt om 

een aantal randvoorwaarden waar meerdere partijen binnen 

de luchtvrachtketen op Schiphol aan moeten voldoen. Het 

gaat daarbij onder meer om securityeisen en een akkoord 

van de Douane om de goederen daadwerkelijk uit te voeren 

(de zgn. export-overeenstemmingscontrole). 

Om voornoemde situatie te realiseren is een gedegen en 

integer afhandelingsproces vereist. De data in eLink moeten 

vanaf het begin in de keten correct zijn. Bij voorkeur wordt 

met de oorspronkelijke data gewerkt om overbodige extra 

handelingen verderop in de keten te voorkomen. Dit bete-

kent dat het Warehouse Management Systeem (WMS) in 

permanente verbinding moet staan met het eLink systeem. 

Een koppeling tussen beide systemen is nodig om knelpun-

ten tijdig te signaleren en daarop te anticiperen. Verder is 

voldoende afhandelingscapaciteit in de loods belangrijk om 

alles vlot te laten verlopen.

eLink, een versneld afhandelingsproces
Het afhandelingsproces van goederen kan dus sneller 

verlopen als de vrachtwagenchauffeur direct naar de loods 

rijdt voor het lossen van zijn vracht. Hierdoor zullen minder 

wachttijden optreden. Deze stap in het proces heeft wel-

licht gevolgen voor de inrichting van de werklocaties en 

de manier van werken bij de documentatiebalie. InHolland 

adviseert hiervoor een plan op te stellen om de eventuele 

veranderingen die zich voordoen te verduidelijken, om de 

betrokkenheid bij het eLink project verder te verhogen en 

de medewerkers hiervan op de hoogte te houden. 

Als er meer inzicht komt in het aanleveren van vracht voor 

de export kan een betere en duidelijkere aanvoerplanning 

worden gemaakt. Meer zicht op aankomsttijden van trucks 

en betrouwbaardere informatie zou dan bij de afhandelaar 

kunnen resulteren in actief losdockmanagement. Aan de 

hand van een softwaresysteem kan automatisch een dock 

worden aangewezen aan de chauffeur. Ook zouden de 

expediteurs wellicht de mogelijkheid kunnen krijgen om 

tijdslots te gaan reserveren in een dergelijk systeem.

Een bijkomstig voordeel om het nieuwe proces aan te 

sturen is het genereren van managementinformatie. Uit 

dit systeem moeten gegevens naar voren komen op basis 

van zendingen en doorlooptijden. De afhandelaar kan deze 

informatie ook gebruiken om klanten te laten zien wat de 

tijdsbesparingen (in wachttijd en doorlooptijd) zijn bij het 

gebruik van het eLink.

Tot slot is er aan de hand van de hiervoor genoemde 

actiepunten en adviezen een investeringsplan opgesteld 

met voorbeeldberekeningen. Dit plan kan de afhandelaar 

ondersteunen bij het verder implementeren van eLink in zijn 

bedrijfsproces.

Het onderzoeksteam van InHolland ziet er als volgt uit:

V.l.n.r.: Daan Lute, Giovanni Douven, Lisa Jane Hoole, Justin de Vries, 

Corniels Wassenaar, Lennard Schaap en Don Ropes

CARGOHUB

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met Giovanni Douven, Lectoraat Airport & Aviation,

Hogeschool Inholland

E giovanni.douven@inholland.nl

Tekst
Giovanni Douven

Fotografie
InHolland
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De flowdiagram van het documentaire en fysiek proces
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Januari 2014 – Één dossier voor de gehele keten 
Begin 2014 is het wereldwijde Cargo Claims platform als 

eerste geïntroduceerd op de Nederlandse markt. In deze 

fase voorzag het platform in een simpele manier van claims 

afwikkeling en het bieden van centraal inzicht op het claim 

proces tussen lokale airlines (GSA’s) en hun hoofdkantoren. 

Door het vastleggen van claims en het communiceren met 

betrokken partijen vanuit het platform ontstond er al snel 

een sneeuwbal effect. Expediteurs ondervonden namelijk 

ook het gemak van één centraal platform van waaruit voor 

elke airline claims ingediend, opgevolgd en gemanaged kun-

nen worden. 

Mei 2014 – Freemium vs. Premium
Om wereldwijd gebruik van het platform toegankelijk te mak-

en voor elk bedrijf binnen de luchtvrachtketen (ongeachte 

de grootte), bieden wij een laagdrempelig Freemium model. 

Een gebruiker met een Freemium account kan profiteren van 

deze gratis service met gelimiteerde basis functionaliteit, 

waarbij de mogelijkheid geboden wordt om een claim van 

begin tot eind te verwerken. Ook verladers en ontvangers 

kunnen hierdoor gebruik maken van het platform. Het Pre-

mium model heeft uitgebreidere functionaliteiten en kan 

door meerdere gebruikers binnen een organisatie gebruikt 

worden. Hierdoor biedt het platform partijen binnen de 

gehele keten en over de gehele wereld één centraal systeem 

van waaruit alle claims ingediend, verzameld en verwerkt 

kunnen worden.

September 2014 – Geïntegreerde communicatie
Naast het verwerken van dossiers binnen het online platform 

is het nu ook mogelijk om alle communicatie automatisch 

vast te leggen binnen een dossier. Door middel van deze 

geïntegreerde communicatie kan de verwerkingsgeschieden-

is stap voor stap worden bijgehouden en weet je precies wel-

ke partijen betrokken zijn bij het dossier en inzicht hebben. 

Om de gebruiksvriendelijkheid van het systeem te vergroten 

worden ook een aantal procedures geautomatiseerd, zoals 

bijvoorbeeld het sturen van notificaties.

December 2014 – Incident management
Per 1 december is ook een afhandelaar toegetreden tot het 

platform en gestart met het vastleggen van cargo incidenten 

met bijbehorende communicatie richting airlines. Met het 

beschikbaar stellen van deze data in de account van de air-

line wordt overzicht verschaft op onregelmatigheden en in 

het voortraject van mogelijke claims. Door directe beschik-

baarheid van informatie kan een snellere ‘service recovery’ 

worden bereikt voor afhandelaar en airline, in het geval 

van onregelmatigheden zoals schade, zoekgeraakte zend-

ingen en douane problemen. Het voor handen hebben van 

deze incident data heeft als bijkomend voordeel dat ‘root-

cause’ analyses kunnen worden uitgevoerd en preventieve 

maatregelen kunnen worden getroffen ter verbetering van 

de kwaliteit.

2015 – De volgende stappen
Het nieuwe jaar zal een aantal mooie mijlpalen bieden waar-

onder ‘interconnecting of data’ en het uitrollen naar andere 

modaliteiten (Ocean & Road). Ook het toevoegen van ACR 

technologie (Advanced Character Recognition) zal van grote 

toegevoegde waarde zijn; machine geprint, hand geprint of 

handgeschreven karakters kunnen worden geconverteerd 

van een document naar het platform met als belangrijkste 

doel  de manuele data entry te reduceren en de hoeveelheid 

verstrekte informatie te vergroten.

Fotografie
Michel ter Wolbeek

Cargo Claims:

Eén jaar ouder, 
één jaar wijzer
Na een jaar geleden van start te zijn gegaan met Car-
go Claims kunnen we de balans opmaken hoe wij onze 
opgedane kennis in de praktijk hebben gebracht. Ook 
werd het tijd om poolshoogte te nemen hoe onze klan-
ten het platform ervaren, graag delen wij deze ervaringen 
met de lezers van het CargoHub Magazine.
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CargoHub BV

Beechavenue 54-80

1119 PW Schiphol

Tel 0031-(0)20-6586220

support@cargohub.nl

www.cargohub.nl

Het alles in één systeem

“Voorheen, kostten claims ons veel 
tijd omdat wij via verschillende sys-
temen te werk moesten gaan. Nu 
gebruiken wij  alleen één systeem. 
Cargo Claims is niet alleen zeer 
gebruiksvriendelijk, maar ook echt 
professioneel en je hebt gelijk de 
goede aanspreekpunten te pakken. 
Bespaart een boel tijd en daarmee 
ook geld.”

Het gemak van Cargo Claims!

“Wij ervaren Cargo Claims als 
zeer positief. Anno 2014 is dit de 
ideale manier om een papier-
loos claimdossier te hebben. De 
digitale lijnen met de agenten zijn 
kort waardoor we de claims snel 
af kunnen handelen.”

Rudolph Visagie
Declarant Import Afdeling

Kintetsu World Express

Frank van der Meer
Export Manager

VCK Logistics Airfreight BV

Keesjan de Vries
Regional Manager

(Benelux, Scandinavië & Finland)

Malaysia Airlines

Claim management made easy

“Met de introductie van de Cargo 
Claims-portal heeft CargoHub ein-
delijk dit ‘gat in de mark’ gedicht. 
Overzichtelijk, toegankelijk voor 
alle betrokken partijen (airline, 
expediteur én afzender), met alle 
documentatie én correspondentie 
bij elkaar: helemaal goed!”
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E-freight is een initiatief van IATA met als doel papieren 

documenten te vervangen door digitale documenten 

door de gehele supply chain –inclusief verladers, expe-

diteurs, Douane agenten, luchtvaartmaatschappijen, afhan-

delaren en ontvangers. In april 2012 ontving de luchthaven 

Schiphol een ‘Certificate of achievement’ van de IATA voor 

alle inspanningen rondom het e-freight@nl project in 2011. 

Ik begrijp de stelling van IATA om de gehele chain digital te 

laten communiceren. Geen dubbele invoer scheelt werk en 

reduceert fouten. Het scheelt dus tijd, dat lijkt me helder.

IATA wil e-freight invoeren in stappen (pilaren). Pilaar 1 is 

zoveel mogelijk e-routes maken/in kaart brengen. E-routes 

zijn routes waarbij de Douane geheel elektronisch kan 

worden afgehandeld en waar de autoriteiten papierloze 

zendingen niet in de weg zullen staan. Pilaar 2 is papierloos 

transport van airport naar airport (berichten voor Master Air-

waybill, House Manifest, Consignment Security Declaration 

en het Flight Manifest).

Bij pilaar 3 wordt het hele traject van verlader tot ontvanger 

papierloos. Hiervoor moeten veel documenten als bericht 

aangemaakt en verzonden worden tussen de verschillende 

partijen – denk hierbij aan Commercial Invoice, Packing List, 

Certificate of Origin, etc. In totaal zijn er 20 documenten 

gedefinieerd door IATA.

Tot zover e-freight. Nu heeft IATA het ook over e-awb en 

de goals daarvan. E-awb is alleen pilaar 2, dus papierloos 

transport van airport naar airport. Het wereldwijde doel is 

om 22% e-awb zendingen te hebben in 2014. Dat wil zeg-

gen dat 22% van de zendingen wereldwijd moet worden 

aangeleverd met de berichten als genoemd bij pilaar 2.

Volgens het laatste e-AWB Buzz report van IATA zaten we 

afgelopen oktober in de gehele wereld op een gemiddelde 

van 20.7% (een jaar geleden was dat 10.5%). Amsterdam 

haalde in juli al een goede 20.9% en staat in oktober 6e op 

de ranking van Top 10 airports of origin met 23.7%. Daar-

mee zit AMS dus al boven het doel van 22%!

Voor de zekerheid: IATA heeft het hier dus over e-awb, niet 

over e-freight.

Samen met mijn collega’s leveren we al sinds eind jaren 

tachtig van de vorige eeuw software aan expediteurs op 

Schiphol. De eerste elektronische airwaybill (het Cargonaut 

202 bericht) kon de software toen al snel sturen. Hoe komt 

het nu dat we 25 jaar later niet heel veel verder zijn? We 

voldoen in AMS aan het e-awb doel van IATA voor 2014 

maar waarom pas 23.7% na 25 jaar? De expediteur kan met 

de software dus al jaren een elektronische airwaybill (FWB) 

verzenden.

Wanneer de luchtvaartmaatschappij de FWB elektronisch 

ontvangt dan kan zij status berichten (FSU) terugmelden aan 

de software van de expediteur. Hiermee wordt de status van 

een zending bijgewerkt (departed, arrived, handed over to 

agent, etc.) in het systeem van de expediteur.

Van de 126 airlines die Schiphol aandoen (bron: http://

www.schiphol.nl/B2B/Cargo/FactsFigures/FAQGeneral.htm) 

kunnen er 41 het FWB bericht ontvangen. Van die 41 zijn 

er slechts 24 die FSU berichten versturen. Dat betekent dat 

de echte e-awb zending (die zonder de papieren airway-

bill) niet gemaakt kan worden voor die airlines die niet zijn 

aangesloten en dat zijn er dus nogal wat op Schiphol. Na 

alle aandacht van de afgelopen jaren voor de expediteur, 

de expeditie software en de FWB versies is het in mijn ogen 

tijd om naar de airlines te kijken. Als die FWB berichten 

gaan ontvangen en FSU status berichten gaan verzenden 

dan maken we grote stappen. Het voorkomen van dubbele 

invoer en hergebruik van data komt dan een stap verder. 

 

Henk Boorsma

Riege Software International | E: henk.boorsma@riege.com

Linkedin: nl.linkedin.com/in/henkboorsma

e-freight, e-awb... 
What the “e” is going on?

Tekst
Henk Boorsma
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Henk Boorsma
Riege Software International BV
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Cargo Screeners: 

New kid on the block in 
de wereld van veiligheid
In het voorjaar van 2013 kwam er op Schiphol een nieuw bedrijf bij dat zich presenteerde als screener voor luchtvracht. 
De vraag naar het screenen van luchtvracht op explosieven en gevaarlijke stoffen nam een vlucht door de aangescherp-
te maatregelen die werden opgelegd door de overheid. 

Pieter van Dijk is een van de 

oprichters van Cargo Screeners. 

Hij begon zijn carrière in de 

wereld van luchtvracht bij Schiphol 

Express. Via een salesfunctie bij 

luchtvrachtagent Röhlig – waar hij 

ook Dennis te Nuijl, zijn huidige 

compagnon, leerde kennen – ging hij 

bij Dachser aan de slag om een eigen 

kantoor op Schiphol op te zetten. Op 

bezoek bij klanten gingen de gesprek-

ken vaak over de veranderingen in 

de wetgeving met betrekking tot 

het veilig versturen van luchtvracht. 

Dat stemde tot nadenken en Pieter 

zag samen met Dennis een kans. Ze 

namen ontslag bij Dachser en schre-

ven hun businessplan in een tijd van 

crisis, met de vaste overtuiging dat 

hun idee kans van slagen had. 

De aanhouder wint
In hun zoektocht naar investeerders 

merkten ze dat iedereen enthousiast 

was over hun concept. Toch konden 

ze in eerste instantie nergens startka-

pitaal krijgen om te beginnen. Dankzij 

hun vasthoudendheid en enthousias-

me is dat uiteindelijk wel gelukt. “Ze 

zeggen wel eens dat de aanhouder 

wint en dat was bij ons inderdaad het 

geval. Wij geloofden in de levensvat-

baarheid van ons product en dat heb 

je nodig om de markt te overtuigen”, 

zegt Pieter. 

Dat hun aanpak succesvol is, blijkt uit 

de groei die het bedrijf doormaakt. 

Amper 1,5 jaar na de start was Cargo 

Screeners toe aan een nieuwe locatie. 

Het bedrijf is verhuisd naar de Shan-

nonweg simpelweg omdat ze uit hun 

jasje groeiden op de oude locatie. 

Veelzijdig dienstenpakket
De diensten die Cargo Screeners aan-

biedt, staan naast elkaar en zijn even 

belangrijk binnen het bedrijf. “Ook al 

zijn we begonnen met screenen via 

een x-ray machine, de diensten die 

daarna zijn toegevoegd zijn minstens 

zo belangrijk”, aldus Pieter. Cargo 

Screeners biedt tevens het screenen 

van vracht aan middels EDD (Explo-

sive Detection Dog). Deze dienst 

leveren ze in samenwerking met een 

bestaande EDD leverancier. Hiermee 

creëert Cargo Screeners een ‘one stop 

shop’ op het gebied van screening. 

De derde tak van sport is Training & 

Consultancy waarvoor Ronald Havik 

verantwoordelijk is. “Ik kwam aan 

boord bij Cargo Screeners omdat er 

vanuit de markt steeds meer vraag 

naar trainingen kwam”, zegt Ronald. 

“Het proces van het schrijven van de 

trainingen inclusief het aanvragen 

van de goedkeuring heb ik op me 

genomen. Door de steeds toene-

mende vraag is ons team inmiddels 

uitgebreid met Chris Kraima, onze 

tweede instructeur.”

Bedrijven zijn voor het volgen van de 

trainingen medewerker luchtvracht, 

controleur luchtvracht en BAL (Bevei-

ligingsadviseur Luchtvracht) aan het 

juiste adres op de Shannonweg waar 

een eigen trainingsruimte is ingericht. 

Desgewenst worden trainingen ook 

‘in-house’ bij de klant gegeven. 

Daarnaast fungeert Cargo Screeners 

als externe BAL en geeft het adviezen 

aan bedrijven die in de EU database 

geregistreerd willen worden. Dat het 

bedrijf niet stilzit wordt ook weer 

bewezen door de, in het najaar van 

2014, gelanceerde e-learning module, 

specifiek voor de herhalingscursus op 

medewerkerniveau.

‘Markt is groot 
genoeg voor  

meerdere  
aanbieders’

Handen uit de mouwen
Cargo Screeners is een kleine organi-

satie met een platte structuur. Stefan 

Berkelaar is verantwoordelijk voor 

operations en bedient ‘de binnenkant’ 

samen met Dennis. Ronald verzorgt 

samen met Chris de trainingen en 

Pieter houdt zich bezig met de com-

merciële kant van het bedrijf. Dat 

laatste betekent overigens niet dat 

hij niet in zijn werkkleding screening 

werkzaamheden uitvoert in de loods. 

“Juist omdat wij een klein bedrijf zijn, 

steekt iedereen zijn handen uit de 

mouwen, op alle vlakken”. 

Kansen zien en benutten
Dat Cargo Screeners steeds nieuwe 

mogelijkheden ziet blijkt ook uit het 

feit dat ze afgelopen oktober in de 

afhandelingloods van Swissport een 

x-ray machine hebben neergezet. 

“Wij zijn gaan praten met de directie 

en we konden aantonen dat er een 

flinke efficiencyslag gemaakt kon 

worden wanneer in de loods van 

Swissport permanent een x-ray 

machine zou staan. De directie van 

Swissport was meteen enthousiast 

over ons plan”, zegt Pieter. Tevens 

biedt Cargo Screeners de klanten 

de mogelijkheid om grote partijen 

‘unknown’ rechtstreeks aan te leveren 

bij Swissport. Dit scheelt een extra 

stop en daardoor tijd en geld.

Wereld van gunnen
Cargo Screeners heeft respect voor 

hetgeen de concurrenten reeds 

hebben neergezet. Pieter zegt: “De 

markt is groot genoeg voor meerdere 

aanbieders en het is prettig voor de 

klanten dat ze kunnen kiezen met wie 

ze in zee willen gaan. Wij gaan altijd 

uit van onze eigen kracht, onze passie 

en ons enthousiasme. Onze industrie 

is er een van gunnen. We zijn welis-

waar een nieuwe speler op de markt 

maar de mensen in het bedrijf zijn 

‘oudgedienden’. Klanten vertellen ons 

dat onze tariefstelling scherp is en 

belangrijker nog: dat ze onze service 

waarderen.”

CARGOHUB

Cargo Screeners staat open voor uw 

vragen en opmerkingen! 

U kunt ons bereiken op:

Shannonweg 27

1118 LA  Schiphol

Tel: 020-405 5230

info@cargoscreeners.nl

www.cargoscreeners.nl

Tekst
Esther Kort-Boreas

Fotografie
Michel ter Wolbeek
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De eerste Freight Forwarding online 
oplossing, specifiek ontwikkeld voor 
het werken in de Cloud
CHAMP Cargosystems bedient niet langer met name de grote luchtvrachtexpediteur met het communi-
ceren binnen de luchtvrachtgemeenschap. Door het op de markt brengen van de “Software as a Service” 
(SaaS) oplossing Logitude zet CHAMP een duidelijke stap in de richting van de kleine en middelgrote 
luchtvrachtexpediteur door betaalbare naadloze integratie en elektronische communicatie binnen de 
logistieke gemeenschap mogelijk te maken.

De “e-AWB”

Het Logitude platform onder-

steunt e-AWB en is volledig 

geïntegreerd met CHAMP’s 

“informatie en message distributie 

platform” - Traxon CargoHUB. Dit 

maakt het niet alleen mogelijk om 

de verschillende berichten FWB, FHL, 

FSU, etc. van de luchtvaartmaatschap-

pijen te ontvangen, echter “online 

booking” (FVR-FVA, FFR-FFA, etc.) 

behoort nu ook tot de vele moge-

lijkheden. Indien gewenst is het 

mogelijk om Logitude uitsluitend te 

gebruiken voor de e-AWB, echter met 

een “add-on” kunt u gebruikmaken 

van de volledige Freight Forwarding 

functionaliteiten. De e-AWB maakt 

niet alleen een einde aan het gebruik 

van de papieren Airwaybill, maar 

brengt ook een duidelijke verbetering 

tot stand en vereenvoudigt het vol-

ledige luchtvrachtproces.

Over Logitude
Nadat we meer dan een decennium 

Freight Forwarding software hebben 

ontwikkeld en geïmplementeerd voor 

honderden projecten en voor allerlei 

soorten en maten van bedrijven, 

realiseerden we ons de verandering 

die nodig was in het combineren van 

onze kennis met die van de opko-

mende nieuwe Cloud en internet-

technologieën. De opkomst van Cloud 

computing maakte het ons mogelijk 

om op basis van een universele infra-

structuur expediteurs, hun klanten en 

andere logistieke partners met elkaar 

te verbinden.

Dit is ook “de” kans voor kleine en 

middelgrote Freight Forwarders om 

de IT-mogelijkheden van grote spelers 

te verkrijgen tegen minimale kosten 

en per direct beschikbaar.

Wij maken het voor onze klanten 

mogelijk om maximale efficiency 

en productiviteit toe te passen in 

een global markt. Belangrijker nog... 

Logitude helpt haar klanten meer ver-

kopen te genereren en betere service 

te verlenen aan klanten en partners.  

Het Logitude team van toegewijde 

professionals combineert honderden 

manjaren ervaring in de Internatio-

nale Handel & Logistiek en is meer 

dan ooit toegewijd in het helpen van 

bedrijven bij het vergroten en verbe-

teren van hun successen.

 

Logitude Freight Forwarding oplossing 

biedt u geweldige voordelen.

•  U kunt binnen enkele minuten up 

en running zijn – het enige dat u 

nodig heeft is een internetverbin-

ding.

•  Er is geen noodzaak voor complexe 

implementatie of hoge startkosten.

•  Er is geen noodzaak voor de aan-

koop van speciale hardware.

•  U hoeft geen IT-ondersteuning te 

hebben.

•  Nieuwe functies en bestaande 

functies worden automatisch bijge-

werkt zonder extra kosten.

•  Er is geen noodzaak voor gespeci-

aliseerde technische vaardigheden 

en kennis.

•  Een rijke bibliotheek van nuttige 

video informatie en “hoe te ” 

gebruiksdocumenten staan tot uw 

beschikking.

•  Onze uitgebreide oplossing komt 

rijkelijk gevuld met sjablonen en 

wizards.

•  “Doe-het-zelf” aanpassingsmoge-

lijkheden.

•  Persoonlijke werkruimte met “to 

do” lijsten helpen u effectief en 

efficiënt met het prioriteren van 

taken.

•  Management dashboards helpen 

u in het nemen van betere beslis-

singen.

•  Functies om samen te werken 

helpen klanten en partners om 

informatie te delen.

•  Een rijk uitgeruste set aan functio-

naliteit om de gehele zendings-”life 

cycle” te managen en te monito-

ren.

 

De Logitude oplossing
Of u nu een expediteur, consolida-

tor, een NVOCC met behoefte aan 

een complete oplossing bent, of 

een import/export manager die 

zijn scheepvaartactiviteiten continu 

volgt. Logitude heeft dan het juiste 

antwoord voor u.

De Freight Forwarding business heeft 

een sterke metamorfose doorge-

maakt tijdens de afgelopen tien jaar 

en de rol van expediteur onderging 

een stevige wijziging. In het heden-

daagse brede wereldwijde netwerk 

worden de expediteurs steeds vaker 

gezien als logistieke dienstverle-

ners (LSP) en hun klanten eisen de 

leveringen sneller en met verbeterde 

dienstverlening tegen lagere prijzen.

De uitdaging is om in deze snel 

veranderende wereld in controle 

te blijven terwijl we de klanten 

efficiënter en beter moeten bedienen. 

Als een kleine of middelgrote Freight 

Forwarder kunt u zich niet de kosten 

veroorloven voor zowel de aankoop  

van een state-of-the-art softwareop-

lossing en de implementatie ervan 

en gelijke tred houden met de nood-

zakelijke doch steeds veranderende 

omgeving van vandaag.

•  Logitude biedt u een moderne 

oplossing die gebruikmaakt van de 

nieuwste technologie, rijk is aan 

functionaliteit en gemakkelijk is in 

gebruik.

•  Logitude maakt het u mogelijk 

meer focus te hebben op uw 

dienstverlening en zo dus een 

betere klantenservice te kunnen 

realiseren. Logitude omvat de 

gehele Freight Forwarding / ship-

ment life cycle: 

 •  Van offerte en zendingsverwer-

king tot aan de facturatie en 

incasso van uitstaande facturen 

toe.

 • Van medewerkers tot aan  

  sales- en afdelingsmanagers 

  aan toe.

Kom kies voor ons, werk met ons en 

iedere medewerker in uw bedrijf zal 

profiteren van een krachtige maar 

eenvoudige oplossing en dat voor een 

betaalbare prijs.

Toegepaste technologie
Logitude is de eerste “echte” online 

Freight Forwarding software oplos-

sing. Het combineert de kracht van 

Cloud computing met andere moder-

ne vooruitstrevende technieken. Tot 

voor kort waren Freight Forwarding 

transportoplossingen complex en 

vereisten voorafgaand een hoge 

investering of IT-ondersteuning om 

gewenste en noodzakelijke aanpas-

singen te realiseren evenals grote 

inspanningen tijdens de implemen-

tatie en Go-Live fase. Logitude heeft 

dit alles drastisch veranderd met 

haar baanbrekende online Freight 

Forwarding softwareoplossing. De 

Logitude oplossing is gebaseerd op 

toonaangevende technologieën van 

wereldniveau, die een uitstekende 

beveiliging bieden met een meer dan 

uitstekende beschikbaarheid, robuuste 

betrouwbaarheid, optimale prestaties 

en uitzonderlijke gebruikersvriende-

lijkheid - dit alles tegen een geringe 

prijs, verplichting en risico.

 

EDI
Door gebruik van Rapid Development 

tools zijn wij in staat om koppelingen 

met pakketten van derden snel te 

realiseren. Ook onze EDI tool draait 

volledig in de cloud, koppelingen met 

douane oplossingen of boekhoudpak-

ketten zijn eenvoudig te realiseren. 

Vanuit IQPCC beschikken wij over een 

aantal standaardkoppelingen o.a. 

met MCC (douane software) en de 

boekhoud- pakketten Exact Online, 

Exact Globe, Snelstart, Expert/M en 

Quickbooks. Voordelen van onze cloud 

EDI oplossing tegenover traditionele 

methodes om elektronische data 

uitwisseling te bewerkstelligen zijn: 

geen IT kennis nodig bij klant- en lage 

kosten door gebruik van standaard 

connectoren. Voorkom dubbele data 

invoer door gebruik te maken van 

onze EDI mogelijkheden.

DOUANE
Door middel van een interface met 

de douanesoftware MCC van Maco, 

kunnen vanuit Logitude efficiënt alle 

soorten douaneaangiftes gemaakt 

worden volgens de nieuwe communi-

catiestandaard AGS van de Neder-

landse douane.

 

CARGOHUB

www.logitudeworld.eu

www.iQ-pcc.com

 

Voor meer informatie of een demo

neem dan contact op met ons 

kantoor in Rotterdam

Tel: 084–003 7117

Mail: rotterdam@iQ-pcc.com

 

of ons hoofdkantoor

Tel: 084–003 7100

Fax: 084–003 7099

Mail: info@iQ-pcc.com

Tekst
CHAMP/iQPCC

Fotografie
iQPCC
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Mariët Zöllner van Globe 
Air Cargo houdt de teugels 
in eigen hand

1 PK in bedwang houden in de frisse buitenlucht

Wat is een goede manier om 

te ontspannen wanneer je 

een drukke baan hebt, veel 

onderweg bent en ook nog eens een 

gezin runt? CargoHub Magazine vroeg 

het aan Mariët Zöllner, de Managing 

Director van GSA Globe Air Cargo op 

Schiphol.  

Bliksemcarrière
Mariët begon haar carrière op 

Schiphol aan de passagekant bij de 

GSA Jetlink. Na een tijdje stapte ze 

over naar het net opgerichte Global 

Airline Services. Ook daar werkte ze 

aan de passagekant maar al snel 

merkte ze dat ze vracht veel leuker 

vond. De verkoop van vrachtruimte 

deed ze achtereenvolgens bij US 

Airways en Dragonair. Een kleine tien 

jaar geleden werd zij gevraagd om 

een dochteronderneming van de ECS 

Group in Nederland op te richten: 

Globe Air Cargo opende vervolgens 

haar deuren op Schiphol.

Kansen met beide handen aangrij-
pen
Korte tijd na de start van Globe 

Air Cargo vertrok de directeur en 

Mariët kreeg de kans om hem op te 

volgen. “Het management in Parijs 

gaf mij het vertrouwen en ik greep 

de kans die mij geboden werd met 

beide handen aan. Er komt iets op 

je pad en je trekt het naar je toe. 

En natuurlijk moet je ook een portie 

geluk hebben”, zegt ze er relativerend 

achteraan. Die houding is typerend 

voor Mariët die vindt dat ieder mens 

zelf verantwoordelijk is voor zijn of 

haar keuzes.

Ermee dealen zoals het komt
Ineens stond Mariët aan het roer van 

een groeiende GSA, een carrièremove 

die sneller kwam dan gedacht. Het 

kantoor werd uitgebreid met nieuwe 

medewerkers, er was sprake van 

gezinsuitbreiding én Globe Air Cargo 

kreeg er een nieuwe airline bij. 

“Mijn persoonlijke groei ging hand in 

hand met de groei van het kantoor. 

Dat geeft te denken”, zegt Mariët 

lachend. “Ach ja, niet alles valt te 

plannen in het leven, je moet ermee 

dealen zoals het komt en dat deed 

ik”, zegt Mariët nuchter.

Vrouw in mannenwereld
Werken in een door mannen gedomi-

neerde industrie bevalt Mariët goed. 

Door haar kennis, ervaring en manier 

van zaken doen, dwingt zij respect af 

bij iedereen in haar omgeving. “Soms 

moet ik spierballen tonen maar over 

het algemeen voel ik me ‘one of 

the guys’ en merk ik eigenlijk geen 

verschil in de manier waarop ik bena-

derd word. Ik denk dat als je weet 

waar je over praat en zelf initiatief 

toont, het niet uitmaakt wat je bent 

maar wie je bent.” 

Uitgesproken ambitie
Op de vraag wat de ambities van 

Globe Air Cargo zijn, zegt Mariët 

resoluut: “Wij willen lokaal ‘top of 

mind’ zitten bij onze businesspartners 

en klanten daar waar het gaat om 

onze mensen, onze service en onze 

dienstverlening.” 

Een ambitie van internationale aard 

gaat over de positie van Globe Air 

Cargo Nederland binnen de ECS 

Group. “Naast het meer traditionele 

GSA-schap willen wij de Europese 

gateway uitbouwen voor de ECS 

Group. Noem het maar ‘bruggen 

bouwen’ tussen de verschillende 

continenten via Amsterdam. Waar tot 

nu toe vracht afgevoerd wordt via 

zowel Frankfurt, Parijs als Amsterdam, 

willen wij graag dat alle stromen via 

ons gaan lopen dus dat Schiphol de 

gateway wordt. De plannen liggen er 

al en wij maken ons op voor verdere 

ontwikkeling in 2015.”

Ontspanning 
Om tegenwicht te bieden aan haar 

drukke baan, rijdt Mariët regelmatig 

paard. Ze rijdt niet in een manage 

maar in de buitenlucht, veelal op het 

strand. 

“Als ik een drukke dag of week achter 

de rug heb, dan werkt paardrijden 

bevrijdend. Het staat zo ver af van 

het dagelijks leven dat het voelt alsof 

je een andere wereld instapt”, zegt 

Mariët die ook graag hardloopt om 

haar conditie op peil te houden. 

‘Ik denk dat als 
je weet waar je 

over praat en zelf 
initiatief toont, 

het niet uitmaakt 
wat je bent maar 

wie je bent’ 

Een andere passie van Mariët ligt 

op het vlak van cultuur en dan met 

name musical en theater voor kinde-

ren. In het dorp waar ze woont heeft 

zij er eigenhandig voor gezorgd dat er 

een vereniging werd opgericht waar 

kinderen les krijgen op gebied van 

musical en theater. Ook hier kwam 

haar motto om de hoek kijken: als je 

iets voor elkaar wilt krijgen moet je 

zelf het initiatief nemen. Mariët ging 

aan de slag, enthousiasmeerde men-

sen en is erg trots op de bloeiende 

vereniging die inmiddels alweer twee 

jaar bestaat. 

Aandacht
Aandacht voor mensen staat centraal 

bij zowel Mariët als bij Globe Air 

Cargo. Er is niet alleen aandacht voor 

het management bij haar klanten; het 

team erachter is minstens zo belang-

rijk. In 2013 werd het eerste kerst-

event georganiseerd waarmee een 

nieuwe traditie was geboren. Onlangs 

vond het 2e kerstevent plaats; een 

drukbezocht maar knus samenzijn 

met agenten en zakenpartners. 

Mariët: “Wij zijn heel blij met de 

support van onze klanten en het is fijn 

daar op deze manier iets voor terug 

te kunnen doen.”

CARGOHUB
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Een hoog kwalitatief netwerk met als doel het verbe-

teren van de concurrentiepositie van de Nederlandse 

mainports. Dat is het abstracte doel van een dergelijk 

initiatief als deze. Concreet betekent dit tijdwinst op zowel 

reistijd als wachttijden, betere planning en daardoor hogere 

beladingsgraden. Daarnaast wordt alles hierdoor uitgevoerd 

met een drastisch gereduceerde foutgevoeligheid van-

wege eenmalige registratie van de transportgegevens en 

meervoudig gebruik hiervan. Die voordelen levert NLIP ons 

dus op. Maar tegen welke prijs? Er zijn namelijk nog best 

enkele kanttekeningen vanuit het perspectief van de freight 

forwarder te plaatsen.

Projecten ter bevordering van de ketenintegratie worden 

meestal onder begeleiding van de overheid uitgedacht 

door brancheorganisaties, grote verladers, kenniscentra, 

mainports, port communities en carriers. Maar welke rol 

is er nu weggelegd voor die partij die deze integratie van 

oudsher uitvoert, de freight forwarder? Het lijkt erop dat 

deze als eerste slachtoffer gaan worden van deze tendens 

en vooraan op het hakblok staan van het MKB segment. Om 

te overleven zal deze partij moeten innoveren en zich een 

onvervangbare rol in de keten moeten durven toe-eigenen. 

Echter, afhankelijk van logistieke softwareproviders en met 

weinig tot geen mogelijkheden voor investeringen in tailor-

made technologie wordt dit een lastige taak.

Ook rijst de vraag of de bestaande softwarehuizen het 

tempo van nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen 

volgen. In veel gevallen slepen ze de ballast van de reces-

siejaren met zich mee waarin weinig is geïnvesteerd in 

productontwikkelingen. Bovendien bevinden zich onder de 

nieuw ontwikkelde gebruikersinterfaces (GUI) nog steeds 

de oude technologieën van weleer. Buiten deze interne 

problemen, zijn er ter bevordering van ketendigitalisering 

ook andere partijen die door middel van eigen software 

logistieke functionaliteiten digitaal gaan aanbieden. De con-

ventionele logistieke softwareaanbieder is geen deelnemer 

van het nieuwe digitale platform en lijkt slechts te kunnen 

aansluiten.

Weinig bemoedigende woorden, maar toch zijn er juist in 

deze tijd wel degelijk kansen voor de freight forwarder. Deze 

moet alleen openstaan voor nieuwe technologieën zonder 

hoge investeringssom met gemakkelijk schaalbare kosten, 

die het zelfs die kleinste ondernemer mogelijk maakt zich 

te onderscheiden, kortom: de Cloud. Als deze drempel is 

genomen, kan de investering gaan om waar de echte toe-

gevoegde waarde in zit, namelijk innovatieve software die 

inspringt op de nieuwe rol van de freight forwarder als spin 

in het digitale web. 

Ruben Barendse 
Minerba, partner voor freight forwarders   

Ketendigitalisering en  
de freight forwarder
Ketenintegratie door middel van digitale data-uitwisseling tussen de logistiek partijen. Schiphol doet ‘het’ door middel 
van green fast-lanes en de Rotterdamse haven onder meer met ladinginformatie 2.0. Een stap verder dan deze keteni-
nitiatieven is het NLIP (Neutraal Logistiek Informatie Platform) een initiatief dat een platform faciliteert dat de verschil-
lende landelijke informatiesystemen op gebied van logistiek met elkaar laat communiceren. Maar voordat het eenmaal 
zover is…..
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Douanevervoer & onttrekking    

Douanevervoer: wat is  
nu nog een onttrekking 
aan douanetoezicht?
Er zijn verschillende belastbare feiten waar een douaneschuld uit ontstaat. Bij douanevervoer of een andere schorsings-
regeling kan een douaneschuld ontstaan, wanneer de goederen aan het douanetoezicht worden onttrokken. Maar ook 
als gevolg van het niet voldoen aan de verplichtingen van de regeling. Wat nu als de vervoerstermijn wordt over-
schreden. In dit artikel gaan we in op de recente jurisprudentie van het Hof van Justitie in de zaak X BV en de zaak SEK 
Zollagentur.

Artikel 203 of 204 CDW?

Een douaneschuld kan op ver-

schillende manieren ontstaan. 

Op grond van artikel 203 CDW 

ontstaat een douaneschuld als goede-

ren aan het douanetoezicht worden 

onttrokken, terwijl artikel 204 CDW de 

juridische grondslag vormt, als niet 

wordt voldaan aan de verplichtingen 

van de douaneregeling. Zo zijn er nog 

meer belastbare feiten, vastgelegd in 

artikel 205 en volgende.

Artikel 203 (onttrekking aan eerst 

moet worden vastgesteld dat er geen 

sprake is van een onttrekking en dat 

pas dan artikel 204 CDW in het zicht 

komt.

Waarom is het onderscheid eigenlijk 

van belang? Want of de douaneschuld 

nu ontstaat op grond van het ene 

of het andere artikel, betaald moet 

er toch worden. Dat ligt echter toch 

wat genuanceerder, nu bij artikel 204 

CDW een en ander kan het douane-

toezicht) en artikel 204 CDW (niet 

voldoen aan verplichtingen) gelden 

als grondslag voor het ontstaan van 

een douaneschuld bij douanevervoer. 

Maar de beide artikelen zijn niet 

inwisselbaar. Integendeel, op grond 

van jurisprudentie blijkt dat worden 

gerepareerd, hetgeen niet bij artikel 

203 CDW van toepassing. Wanneer 

een douaneschuld ontstaat omdat 

niet aan de verplichtingen is voldaan, 

kan namelijk nog worden gekeken of 

er sprake is van een verzuim zonder 

werkelijke gevolgen, zoals bedoeld in 

artikel 859 TCDW.

Artikel 859 TCDW; strikte  
toepassing
Als artikel 204 CDW dus van toepas-

sing is, dan kan aanvullend worden 

vastgesteld of de douaneschuld 

toch niet is verschuldigd. Er moet 

dan sprake zijn van een zogenoemd 

verzuim zonder werkelijke gevolgen. 

Dit artikel vereist  dan wel dat wordt 

voldaan aan de volgende vier criteria:

•  Er is geen sprake van een poging 

tot onttrekking van de goederen 

aan het douanetoezicht;

•  Er mag geen sprake zijn van duide-

lijke nalatigheid van de zĳde van 

de belanghebbende;

•  Alle formaliteiten voor het regula-

riseren van de situatie van de goe-

deren moeten alsnog zijn vervuld; 

•  Er is sprake van een situatie zoals 

bedoeld in de paragrafen 1 tot en 

met 10 in artikel 859 TCDW. 

Gevolg is dat wanneer artikel 859 

TCDW daadwerkelijk kan worden 

toegepast, eerst dus een douane-

schuld op grond van artikel 204 CDW 

ontstaat, maar deze alsnog wordt 

ongedaan gemaakt omdat er sprake 

is van een verzuim zonder werkelijke 

gevolgen.

Maar wat is een onttrekking? 
Nu is het wel aardig om te weten dat 

artikel 204 CDW niet kan worden toe-

gepast wanneer er sprake is van een 

onttrekking, maar de vraag blijft dan 

natuurlijk wat een onttrekking is. In 

de wet is dat geheel niet vastgesteld 

en we moeten dus de jurisprudentie 

raadplegen om hier een antwoord op 

te krijgen. Die jurisprudentie dateert 

van enige tijd geleden en de basis is 

vastgelegd in het arrest Wandel (2001) 

en het arrest Liberexim (2002). 

Op basis van het arrest Wandel moet 

een onttrekking aan het douanetoe-

zicht zoals bedoeld in artikel 203 CDW 

worden opgevat als “elk handelen 

of nalaten als gevolg waarvan de 

bevoegde douaneautoriteit, zelfs 

slechts tijdelijk, de toegang wordt 

belemmerd tot onder douanetoezicht 

staande goederen en wordt belet de 

in artikel 37, lid 1, van het douane-

wetboek bedoelde controles uit te 

voeren”.

Maar wat nu als de Douane tijdelijk 

het toezicht niet kan uitvoeren, maar 

later de goederen alsnog onder 

douanetoezicht worden geplaatst? 

Ofwel populair gezegd er is sprake 

van een tijdelijke onttrekking. Uit het 

arrest Liberexim blijkt dat het tijdelijk 

karakter niet relevant is. Ooit een ont-

trekking, blijft een onttrekking.

En is er sprake van een onttrekking als 

de goederen niet bij het kantoor van 

bestemming zijn aangebracht? Dat 

antwoord ligt enigszins genuanceerd. 

Als hierdoor geen enkele verklaring 

door de douaneautoriteiten kan 

worden gegeven over “het lot” van de 

douanegoederen, heeft dit inderdaad 

een onttrekking tot gevolg. Probleem 

is echter dat dit bewijs aan strikte 

regels is gebonden. Want dit bewijs 

kan, zoals uit artikel 366 TCDW blijkt, 

alleen worden geleverd met gebruik-

making van een beperkt aantal soor-

ten bescheiden. In ieder geval moet 

het gaan om een douanebescheid of 

een door de douaneautoriteiten gevi-

seerd of gewaarmerkt document.

Maar wat is nu aan de hand, als de 

goederen buiten de vervoerstermijn 

worden aangeleverd? 

Arrest X BV (aanbrengen buiten 
vervoerstermijn)   
Van een zulke situatie is sprake bij het 

arrest X BV van het Hof van Justitie 

van 15 mei 2014. In dit geval deed X 

op 26 oktober 2005 een aangifte voor 

douanevervoer van een dieselmotor. 

De uiterste datum waarop de motor 

bij het kantoor van bestemming moest 

worden aangebracht was 28 oktober 

2005. Uiteindelijk is de motor wel bij 

het kantoor van bestemming aan-

gebracht, maar pas op 14 november 

2005, dus 17 dagen te laat. De goede-

ren zijn toen onder de schorsingsrege-

ling actieve veredeling geplaatst.

Omdat de Nederlandse Douane had 

vastgesteld dat het douanevervoer 

niet naar behoren was beëindigd, 

heeft deze gesteld dat er sprake was 

van een niet-zuivering zodat een 

douaneschuld ontstond op grond van 

artikel 203 CDW.

In beroep oordeelde de Rechtbank 

en in hoger beroep de Douaneka-

mer (van het Hof Amsterdam) dat 

de inspecteur geen gelijk had dat er 

sprake was van een onttrekking, maar 

dat een douaneschuld ontstond op 

grond van artikel 204 CDW. Uiteinde-

lijk heeft de Hoge Raad prejudiciële 

vragen gesteld waarop het Hof van 

Justitie in zijn arrest C-480/12 heeft 

geoordeeld dat de enkele overschrij-

ding van de vervoerstermijn niet leidt 

tot een douaneschuld wegens het 

onttrekken van de goederen aan het 

douanetoezicht in de zin van artikel 

203 CDW. Wel ontstaat een douane-

schuld op grond van artikel 204 CDW 

en artikel 859 TCDW kan dan dus 

eventueel worden toegepast.

Arrest SEK-Zollagentur 
Een ander recent en interessant arrest 

is het arrest SEK-Zollagentur van 12 juni 

2014, C-75/13. De feiten waren als 

volgt. Een zending fietsdragers werd 

vanuit tijdelijke opslag onder de rege-

ling douanevervoer geplaatst. Hiervoor 

werd een aangifte douanevervoer 

ingediend en de goederen werden 

vrijgegeven. Toen de vervoerder deze 

en andere goederen ophaalde, konden 

de fietsdragers niet worden gevonden. 

Het document werd echter wel door 

de vervoerder meegenomen, zodat bij 

aankomst van de (andere) zendingen 

door de ontvanger werd geconsta-

teerd dat de fietsdragers niet bij de 

zendingen zaten, wat hij meldde bij 

het douanekantoor van bestemming. 

Later werden de fietsdragers alsnog 

met douanevervoer overgebracht 

en werden ook de rechten bij invoer 

afgedragen.

De Duitse Douane concludeerde 

inzake de eerste aangifte voor 

douanevervoer dat er sprake was van 

een onttrekking. Immers, zo stelde de 

Douane, de goederen en het docu-

ment waren gescheiden, hetgeen 

kwalificeert als een onttrekking. 

Belanghebbende, was van mening 

dat geen douaneschuld ontstond, 

omdat de procedure voor douanever-

voer pas begint wanneer de goede-

ren daadwerkelijk bij de opslaghouder 

worden opgehaald. 

Op basis van de ratio dat de goederen 

die de eerste keer voor douanever-

voer werden aangegeven niet in het 

vrije verkeer zijn gekomen zonder 

betaling van rechten – immers later 

zijn ze regulier in het vrije verkeer 

gebracht en zijn de rechten betaald 

– zou ik denken dat er effectief geen 

risico – ofwel gevolg – bestaat. Het 

Hof concludeert echter anders, er 

ontstaat een douaneschuld omdat 

de goederen zijn onttrokken aan het 

douanetoezicht. Deze onttrekking 

vindt volgens het Hof plaats door het 

tijdelijk wegnemen van het document 

voor douanevervoer van de goederen 

die daarin zijn vermeld. Hierdoor 

werd immers, zo vindt het Hof, de 

bevoegde douaneautoriteit, al is het 

maar tijdelijk, de toegang belemmerd 

tot de goederen en belet de in de 

douanewetgeving voorziene controles 

uit te voeren. Daarbij volstaat, 

wederom volgens het Hof, dat aan 

een aantal objectieve voorwaarden is 

voldaan, zoals de fysieke afwezigheid 

van de goederen op de toegelaten 

opslagplaats op het moment waarop 

de douaneautoriteit deze wenst te 

inspecteren. Hierbij is niet relevant of 

deze controles daadwerkelijk door de 

bevoegde autoriteit zijn verricht. 

Conclusie & meer informatie
De jurisprudentie levert wat mij betreft 

een enigszins diffuus beeld. Ingeval 

goederen twee weken lang “weg zijn” 

en niet worden aangebracht is er geen 

sprake van een onttrekking, terwijl 

wanneer vaststaat dat voor de goede-

ren daadwerkelijk rechten bij invoer 

zijn betaald, de (theoretische) schei-

ding van document en goederen een 

onttrekking levert. Zeker het arrest SEK 

Zollagentur levert een onbevredigend 

resultaat. De oorzaak hiervan ligt in 

het feit dat nog steeds gebruik wordt 

gemaakt van de `traditionele criteria´ 

uit het arrest Wandel, terwijl de wereld 

er inmiddels wel echt anders uitziet. 

Eén ding is in ieder geval wel duidelijk, 

kleine foutjes kunnen grote gevol-

gen hebben. Om dit te voorkomen, 

helpt Customs Knowledge u graag en 

professioneel om zulke situaties te 

voorkomen en zo nodig hierover te 

procederen. Voor vragen of opmerkin-

gen over dit onderwerp kunt u contact 

opnemen met Bart Boersma 

(bart.boersma@douaneadvies.nl).

CARGOHUB

Bart Boersma van Customs 

Knowledge is jurist, docent, 

annotator en arbiter in het 

douanerecht. Bart procedeert bij de 

diverse rechtbanken, gerechtshof, 

Hoge Raad en Hof van Justitie en 

adviseert middelgrote bedrijven tot 

multinationals.
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Artikel 204 CDW alleen van  
toepassing zonder onttrekking  

aan douanetoezicht



DIn mijn vorige artikel in de Cargo Hubb heb ik mij 

in algemene zin gebogen over de positie van de 

werkgever in een situatie waarin een werknemer 

letsel oploopt door een bedrijfsongeval. Onderstaand 

artikel gaat hierop door. Echter, nu richt ik mij op een veel 

voorkomende ongevalsoorzaak op de werkplek, namelijk 

door een onveilig werkende machine. Ook zal ik informatie 

verstrekken over de positie van het slachtoffer, indien deze 

gewond raakt danwel overlijdt door een onveilig werkende 

machine of gebrekkig product, waarmee hij buiten het werk 

wordt geconfronteerd.

Met betrekking tot de positie van werkgever/werknemer 

in geval van letsel/overlijden door een onveilig werkende 

machine kan ik kort zijn. Namelijk dat deze volledig wordt 

beheerst door de zorgplicht die de werkgever heeft ten 

opzichte van haar werknemers in de veiligheidsomstan-

digheden op de werkplek. Met andere woorden, indien 

een machine niet deugdelijk functioneert en hierdoor een 

ongeval ontstaat, kan de gewond geraakte werknemer 

volstaan met het aannemelijk maken van het ongeval zelf, 

dat door het voorval letsel is ontstaan alsmede dat een en 

ander voort komt uit een verzuim uit de zorgverplichting 

van de werkgever.

De werkgever dient vervolgens aan te tonen dat het 

ongeval niet heeft plaatsgevonden danwel het beweerde 

letsel niet is ontstaan tijdens het voorval. Specifiek gericht 

op de rol van de ongeval veroorzakende machine, dient de 

werkgever het volgende aan te tonen:

-  de staat van onderhoud en het onderhoud zelf was ten 

tijde van het voorval bewijsbaar goed geregeld. Er was 

op geen enkele manier voorzienbaar dat het gebrek in de 

machine zou optreden en uiteindelijk zou kunnen leiden 

tot het creëren van een gevaarlijke situatie voor de werk-

nemers;

-  de desbetreffende machine was ten tijde van het ongeval 

uitgevoerd met alle veiligheidsaccessoires, waarmee het 

een en ander destijds is geleverd. Los van de machine 

zelf, dient de werkgever hierbij uiteraard ook aan te 

tonen, dat men de werknemers goed bekend heeft 

gemaakt met het toepassen van deze  veiligheidsmaatre-

gelen en men tevens toezicht houdt op het naleven van 

deze instructies;

-  de desbetreffende machine voldeed ten tijde van het 

ongeval prima. Hierbij inachtnemend dat deze werking 

past in de handelingen die desbetreffende werknemer, op 

het moment van het ongeval, er mee verrichtte;

-  de werknemer maakte van de machine op geheel andere 

wijze gebruik dan waar het apparaat voor bestemd is, 

waardoor, bewijsbaar, het ongeval kon ontstaan. Hierbij 

dient de werkgever, los van de machine, eveneens aan 

te tonen dat deze werknemer vanuit de veiligheids- en 

werkinstructies had kunnen weten dat deze machine niet 

op de desbetreffende wijze had kunnen worden gebruikt. 

Tevens dat mogelijk aangebrachte veiligheidsvoorzienin-

gen rond de machine hun functionaliteit verloren door 

het apparaat willens en wetens op een andere wijze te 

gebruiken dan waar het voor bedoeld is. 

Mocht de werkgever er niet in slagen het hiervoor genoem-

de aan te tonen, dan is sprake van een verzuim in de zorg-

plicht en zal de werkgever aansprakelijk worden bevonden 

voor de letsel- of overlijdenschade. Ook hierbij geldt dat, 

indien de werkgever niet kan aantonen dat de werknemer 

door opzet of bewuste roekeloosheid het ongeval zelf heeft 

veroorzaakt, men zich niet kan disculperen van aanspra-

kelijkheid. In mijn vorige artikel heb ik al aangegeven dat 

deze disculpatie mogelijkheid zelden door de rechter wordt 

gehonoreerd.

Ook is sprake van verzuim in de zorgplicht, indien de des-

betreffende machine zodanig verouderd is dat, naar huidige 

maatstaven, het werk hiermee minder veilig kan worden 

uitgevoerd. Dit, indien sprake is van een moderne machine 

die uitgerust is met meer veiligheidsmaatregelen en hier-

door minder aanleiding geeft tot risico’s ten opzichte van het 

oude apparaat op de werkplek.

Resumerend kan over het algemeen worden gesteld dat de 

werkgever al vrij snel aansprakelijk wordt bevonden, indien 

een bedrijfsongeval ontstaat door een gebrekkig functione-

rende machine danwel door het niet op juiste wijze toepas-

sen van de veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van het 

apparaat. Uiteraard blijft er, na betaling van de schade aan 

het slachtoffer, een kans om verhaal te plegen op de produ-

cent van de gebrekkige machine.

Bedrijfsongeval door  
onveilige machine

Marco Muis
Letselschade-expert Relet
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Your Claim our Care   

CARGO DAMAGE SURVEYS | CONSULTING | AVIATION DAMAGE | RECOVERY

Binnendijk-Bree Surveys

www.bbsurveys.nl – Tel:  020-6531996 (24/7) –schiphol@bbsurveys.nl

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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“Geografisch gezien zijn 

wij sterk in transporten 

binnen West- en Cen-

traal Europa maar uiteraard kunnen 

wij ook de rest van Europa bedienen”, 

zegt Jeroen van Roij, General Manager 

bij Van Swieten. “Onze dienstverle-

ning is zeer breed en laat zich niet 

zo makkelijk samenvatten. Je kunt 

stellen dat wij airport gerelateerd 

vervoer in al haar facetten met een 

uitstekende prijs-kwaliteitverhouding 

kunnen aanbieden aan onze klanten.”

TAPA gecertificeerd en lucht-
vrachterkend bedrijf
Werd de nieuwkomer bij de start 

met argusogen bekeken en vaak een 

‘cowboy’ onder de truckingbedrijven 

genoemd, tegenwoordig is Van Swie-

ten een volwassen, TAPA gecertifi-

ceerd en luchtvrachterkend bedrijf.

De chauffeurs zijn allemaal ‘lucht-

vracht’ en ADR getraind. Daarnaast is 

de vloot veelzijdig en zijn alle trailers 

ADR uitgerust. 

Domestic netwerk met hoge  
dekking
Wat weinig mensen weten is dat Van 

Swieten dagelijks 50 auto’s door heel 

Nederland heeft rijden. “Wij hebben 

een fijnmazig distributienetwerk met 

een hoge dekkingsgraad van en naar 

Schiphol”, vertelt Peter van Eijsden, 

Accountmanager. “Juist vanwege die 

hoge dekkingsgraad kunnen wij niet 

alleen zeer concurrerende tarieven 

aanbieden maar ook de klant hele-

maal ontzorgen. Achter de schermen 

werkt de afdeling Operations met een 

uitstekend plansysteem, 24 uur per 

dag, 7 dagen per week. Wij kunnen 

de klant op ieder tijdstip te woord 

staan en de service bieden die nodig 

is”, aldus Peter. Dit geldt overigens 

niet alleen voor binnenlands vervoer 

maar ook voor de vele transporten 

naar het buitenland.

De klant een nummer? Dat nooit!
Flexibiliteit is een van de sterke pun-

ten van Van Swieten, volgens Suzan-

ne Visser, Accountmanager. “Door 

buiten de gebaande paden te kijken, 

zijn wij in staat dat lastige vraagstuk 

voor die ene klant uitstekend op te 

lossen. In combinatie met de synergie 

van ons basisnetwerk leveren wij 

maatwerk. De klant is voor ons beslist 

geen nummer en wij zullen altijd in 

gesprek gaan”, zegt Suzanne. “Wat 

je vaak ziet is dat bedrijven met 

standaardproducten werken. Klanten 

worden dan aan de hand van enkele 

criteria ondergebracht in een van 

die productgroepen. Van Swieten 

redeneert en werkt juist andersom: 

iedere klant is uniek en heeft als het 

ware haar eigen – op maat gemaakte 

– product”, aldus Suzanne. 

Van Swieten maakt bewuste keuzes 

voor de manier waarop men werkt en 

de klanten benadert. De organisatie 

is plat waardoor er korte lijnen zijn 

tussen commercie en operatie. Van 

Swieten is flexibel en service gericht. 

Wilt u weten wat Van Swieten voor 

u kan betekenen of bent u direct op 

zoek naar een scherpe offerte voor 

uw zending? Neemt u dan contact op 

met Suzanne Visser  

(suzanne.visser@van-swieten.com). 

Van Swieten Air Cargo staat voor 
maatwerk in trucking
Van Swieten is ten opzichte van andere bedrijven in de truckingbranche een relatief jonge speler op Schiphol. Het bedrijf is zo’n 
6 jaar geleden opnieuw gestart en heeft inmiddels ruim 200 trailers voor zowel nationale als internationale transporten. 

Van Swieten Air Cargo 

Shannonweg 39 

1118 LA Schiphol

Tel 020-7525 000

www.van-swieten.com

STAAT UW LADING VAST?
Wij zijn gespecialiseerd in het douanerecht, en

aanverwante rechtsgebieden, en hebben ervaring met
stopzettingen op basis van de meest uiteenlopende

redenen. Wij verlenen rechtsbijstand in douanezaken
en komen daarbij op voor uw belang!

Advocaat mr. Andringa
Schiekade 830, Rotterdam

+31 (0)10 467 22 52

info@douane-advocaat.com
www. douane-advocaat.com
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To understand how the Maastricht Airport’s cargo product can
give your supply chain a competitive edge in Europe, please contact
Mr. Wiel Dohmen, Cargo Development Manager at +31-43-358-9999
or by email: w.dohmen@maa.nl
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Breed werkveld

“Ons werkveld is landelijk, 

en binnen de gemeente 

Haarlemmermeer is 

luchthaven Schiphol een belangrijk 

onderdeel”, begint Bart zijn verhaal. 

“De connectiviteit van Schiphol met 

andere luchthavens in de wereld 

bepaalt het groeipotentieel van 

Schiphol. Op zich zien we goede 

groeicijfers en is het overall beeld 

positief maar Schiphol moet blijven 

bewegen. Door de economische 

crisis zijn expediteurs en verladers 

op zoek gegaan naar goedkopere 

aanbieders en andere modaliteiten. 

Zeevracht heeft terrein gewonnen 

van luchtvracht. Voeg de verschuiving 

van vracht van full freighters naar de 

belly freight hier aan toe en je ziet 

dat luchtvracht zich in een nieuwe 

dynamiek bevindt.” 

Ketensamenwerking
In de ogen van ABN AMRO is samen-

werking IN de keten onontbeerlijk 

om optimalisatie VAN de keten te 

bewerkstelligen. De logistieke keten 

stopt niet wanneer vracht aankomt 

op Schiphol. Ook het vervolgtransport 

is onlosmakelijk onderdeel van het 

proces. Goede achterlandverbindin-

gen moeten dan ook niet onderschat 

worden, evenals transparantie in het 

delen van ketenbrede informatie.

Sectorteam Transport & Logistiek
“Het is een strategische keuze van de 

bank om het accountmanagement 

sectoraal te verdelen. In plaats van 

in de breedte ‘iets’ weten van veel 

sectoren, zijn we de diepte in gegaan 

naar ‘veel’ weten van een enkele 

sector”, aldus Dirk. “Omdat we goed 

ingevoerd zijn in de wereld van 

Transport & Logistiek, kunnen we een 

betere gesprekspartner zijn voor de 

klant. Veel van de kennis waarover 

we beschikken is afkomstig van onze 

sector economen en sector bankers 

die zeer goed bekend zijn met de 

industrie. Daarnaast wordt kennis 

gedeeld in ons regionale sectorover-

leg en communiceren we via ons 

eigen sectorintranet over actuele 

zaken en ontwikkelingen. Doordat 

Relatie Managers een portefeuille 

hebben in hooguit 2 sectoren gaan 

zij ook zelf hun kennisniveau sterk 

verhogen.” 

Persoonlijke aanpak
Relatie Managers, met verstand 

van zaken van de business van de 

klant, maken het verschil. De bank 

beschouwt de relatie met haar 

klanten ook als connectiviteit, zij het 

op een andere manier. Uiteraard gaat 

ABN AMRO met haar tijd mee en 

heeft zij ook social media in haar stra-

tegie opgenomen. “Communiceren 

via social media hebben wij opgepakt 

maar zal nooit de boventoon voeren 

in onze interactie met de klant. Het 

persoonlijke, face-to-face contact is 

en blijft het allerbelangrijkste”, zegt 

Dirk stellig. 

Toekomstplannen
ABN AMRO gaat de prospects binnen 

de sector Transport & Logistiek verder 

in kaart brengen. Ook worden de 

reeds bestaande contactmomenten 

binnen de industrie benut om klanten 

te ontmoeten. Zo zijn de Relatie 

Managers aanwezig op de jaarlijkse 

nieuwjaarsparty van Air Cargo Nether-

lands en zijn zij vertegenwoordigd in 

de Air Cargo Business Club Schiphol. 

“De sectorteams zijn in de zomer 

van 2014 van start gegaan. Het 

gevoel dat onze aanpak werkt, wordt 

bevestigd door de positieve reacties 

van zowel klanten als prospects. We 

gaan in 2015 dan ook met volle vaart 

vooruit”, zegt Dirk tot besluit. 

De sectorpagina van ABN AMRO biedt 

waardevolle informatie voor bedrijven 

actief in Transport & Logistiek: htt-

ps://insights.abnamro.nl/category/

sectoren/transport-logistiek/

Het belang van ketensamenwerking en connectiviteit    

ABN AMRO, de bank met  
verstand van logistiek
Het klinkt misschien wat vreemd in de oren: praten over ketensamenwerking en connectiviteit in een interview met 
ABN AMRO. CargoHub Magazine wilde meer weten van deze opmerkelijke combinatie en sprak met Bart Banning, 
Sector Banker Transport en Logistiek, en Dirk Bakker, Directeur Bedrijven Schiphol Zuid, beiden van ABN AMRO. 
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Is uw personeelsbestand klaar voor  
de toekomst? 

Sparringpartner Randstad maakt 
bedrijfsleven strategisch leniger
De tijd van uitzenden en detacheren alleen, is allang niet meer. Ruim 50 jaar na het lanceren van het succesvolle con-
cept Randstad uitzendbureau is er inmiddels zoveel expertise opgebouwd dat Randstad organisatiebreed veel meer doet 
dan dat. Met behulp van doelgroepenfocus, het analyseren van en anticiperen op trends en ontwikkelingen, een interne 
nauwe samenwerking en uitwisseling van kennis, talenten en klanten is Randstad anno nu een stevige strategische 
sparringpartner voor zowel GROTE als MKB-BEDRIJVEN. “Welke behoefte je ook hebt als bedrijf, wij vinden altijd wel een 
oplossing.”

Hoe flexibiliseer ik mijn 

personeelsbestand of hoe reor-

ganiseer ik mijn bedrijf? Wat 

gebeurt er straks met mijn nul-uren-

contracten? Wat als een medewerker 

ziek uit dienst gaat of ouder wordt en 

fysiek niet meer zo zwaar belast kan 

worden? En hoe ga ik straks met de 

nieuwe participatiewet om? Zomaar 

wat vraagstukken die op dit moment 

bij heel veel werkgevers spelen, maar 

waarop niet zomaar een pasklaar 

antwoord op te geven is. In die geval-

len zal het bedrijven ongelofelijk veel 

tijd en geld schelen als ze daarvoor bij 

Randstad langsgaan. Omdat Randstad 

organisatiebreed de arbeidsmarkt als 

geheel bekijkt en de enorm grote 

berg aan kennis, talenten, ervaring en 

projecten binnen haar organisatie aan 

elkaar kan knopen. 

“Niet alleen uitzenden en detacheren 

dus, maar op strategisch niveau mee-

denken, vooruitdenken en anticiperen, 

voor nu en in de toekomst”, licht 

senior accountmanager Betty Heijmans 

toe. “Zo richten we ons op optimale 

kwaliteit, kwantiteit en flexibiliteit. Met 

name voor het MKB betekent dit dat 

wij een ideale partner zijn voor menig 

profiel (administratief, hef- en 

reachtruckchauffeurs, logistieke profes-

sionals en loods- en magazijnmede-

werkers). Wij bieden verschillende ser-

vices aan waardoor ieder MKB-bedrijf 

een op maat gemaakte dienstverlening 

krijgt. Denk daarbij naast uitzenden en 

detacheren aan ad-hoc personeel voor 

diensten die kort van te voren ingevuld 

moeten worden. Ook voor vacatures 

voor vast personeel kunnen wij de 

WERVING & SELECTIE doen.”

Heijmans illustreert haar verhaal 

met een rondje door de vestiging op 

Schiphol. “We bemiddelen hier jaarlijks 

zo’n 1000 kandidaten voor bedrijven 

in de omgeving Schiphol, Aalsmeer, 

Haarlemmermeer en Oude Meer. Dat 

kunnen allerlei functies op uiteenlopen-

de niveaus voor verschillende branches 

zijn. Van logistieke uitzendkrachten tot 

financiële interimprofessionals,

maar ook trainees en studenten tot 

oudere werknemers en langdurig 

arbeidszoekenden. Om dat te bereiken 

hebben wij onze organisatie opgedeeld 

in bepaalde labels die zich gespe-

cialiseerd hebben in een bepaalde 

doelgroep, branche of bepaalde pro-

blematiek. Echter zijn dit absoluut geen 

eilandjes die ieder voor zich werken, 

maar waartussen nauw samengewerkt 

wordt. Op die manier kunnen we ook 

het niveau ontstijgen van het invullen 

van personele ad-hoc behoeftes en 

ook echt een strategische personele 

sparringspartner zijn.” 

De senior accountmanager loopt naar 

het dichtstbijzijnde bureau en stelt 

de verantwoordelijke manager voor. 

“Zo hebben we bijvoorbeeld een 

label dat zich gespecialiseerd heeft in 

het bemiddelen van uitzendkrachten 

voor de sector TRANSPORT. Deze richt 

zich bijvoorbeeld op het werven en 

uitzenden van luchthavenpersoneel 

voor grondafhandeling en het leveren 

van internationale en nationale (bus-, 

vrachtwagen- en andere) chauffeurs 

voor allerlei logistieke bedrijven. Wat 

onze kracht daarbij is, is dat we een 

pool met een honderdtal kandidaten 

klaar hebben staan. Gescreend én 

opgeleid, 24/7 inzetbaar. Bijkomend 

pluspunt is onze grote bereikbaarheid 

hiervoor, ook na kantooruren. En dat 

alles is in deze tijden van steeds meer 

behoefte aan flexibiliteit wel zo prettig, 

want daardoor zijn we uitstekend in 

staat om snel op- en af te schakelen.” 

We lopen door naar de afdeling 

PROFESSIONALS, die zich richt op het 

bemiddelen van hogeropgeleiden naar 

vaste en interim-oplossingen en ZZP’ers 

met minimaal twee jaar werkervaring. 

“Onderscheidend daarin is het assess-

ment dat inzicht geeft in capaciteiten 

en competenties, maar ook aangeeft in 

welke cultuur de kandidaat het beste 

tot zijn/haar recht komt. Zo kunnen 

we nog gerichter werven om de juiste 

professional op de juiste plek te krijgen. 

Uit onderzoek blijkt dat 70% van de 

medewerkers vertrekt vanwege een 

mismatch op cultuur. Daarom kijken wij 

in ons traject niet alleen naar het CV, 

maar ook naar drijfveren en passies. 

Deze screening doen we altijd vooraf 

zodat we op ieder moment de juiste 

professionals klaar hebben staan, waar-

door we snel kunnen schakelen.”

Bijzondere plaats daarin neemt de 

expertise TRAINEES in. “Oftewel: 

de werving en selectie van hoger 

opgeleid talent. Dat doen we niet 

alleen als reactie op een vraag van 

de klant, maar ook anticiperend op 

de toekomst. Talent pooling noemen 

we dat: het aanleggen van een pool 

met talentvolle medewerkers. Soms 

nemen we zelf ook mensen in dienst 

en zenden we ze uit naar verschil-

lende bedrijven en soms doen we aan 

inhouse traineeships: bij één bedrijf 

op meerdere afdelingen werken. 

Talenten kunnen hierdoor veel gevari-

eerde ervaring opdoen en daarna zelf CARGOHUB
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beslissen waar ze gaan werken, wij 

kunnen de krenten uit de pap pikken 

en talenten aan ons en onze bedrijven 

binden en bedrijven hoeven niet zelf 

te investeren. Maar daarnaast richten 

we ons niet alleen op de instroom, 

maar ook op de doorstroom. Dat doen 

we door strategisch talent bijvoorbeeld 

een leiderschapsprogramma aan te 

bieden.”

Dan is er ook INHOUSE SERVICES, een 

label dat zich richt op inleners die 

een structurele behoefte hebben aan 

grote aantallen tijdelijk personeel met 

klantspecifieke kenmerken. “Veelal 

is deze behoefte onderhevig aan sei-

zoensinvloeden en fluctuatie in werk-

druk, ofwel dynamisch dus. Middels 

een voor de klant op maat gemaakte 

flexpool, waarmee we snel kunnen 

op- en afschalen, borgen we voor onze 

klanten de gevraagde en benodigde 

flexibiliteit met behoud van kwaliteit 

én tegen zo laag mogelijke kosten. 

Dit doen we door vooraf de werkplek-

ken en het werkaanbod zorgvuldig 

te analyseren en op basis van deze 

analyse de flexpool per klant specifiek 

in te richten. Hiermee kunnen we een 

100% voorziening garanderen. Ook 

verzorgen we voor onze klanten de 

binding en begeleiding, de planning en 

de verloning van de flexwerkers. Hierin 

worden we volledig digitaal gesteund 

door onze webportal “Mijn Randstad”, 

welke gelinkt is aan ons plannings-

systeem.”

Ook een bijzondere plek op de vesti-

ging Schiphol neemt HR SOLUTIONS in. 

“Dit label richt zich op outplacement, 

loopbaanbegeleiding, re-integratie, 

duurzame inzetbaarheid en participa-

tie. Alles van werk naar werk.” Maar 

ook het onlangs gesloten partnership 

met NOC*NSF om werken in de sport 

te promoten of het project ‘goud op 

de werkvloer’ om (ex)topsporters te 

bemiddelen naar werk naast hun sport-

carrière zijn mooie voorbeelden van 

projecten die inspelen op belangrijke 

thema’s. “Of wat te denken van onze 

discipline PAYROLL SOLUTIONS?”, herin-

nert Heijmans zich. “Hierin bieden we 

werkgevers de interessante optie om 

het juridisch werkgeverschap voor hun 

nul-urencontracten over te nemen.” 

Heijmans benadrukt nog maar eens 

dat de verschillende labels die zich stuk 

voor stuk gespecialiseerd hebben zeker 

niet los van elkaar werken. “Juist onze 

samenwerking en uitwisseling van 

kennis, kunde, kandidaten en klanten 

maakt dat wij van grote toegevoegde 

waarde voor bedrijven zijn. Samen 

hebben we op ieder vraagstuk wel 

een antwoord. Een mooi voorbeeld 

hiervan is het project ‘BAANBRE-

KEND’. Hierin wordt organisatiebreed 

acquisitie gedaan bij al onze klanten 

om een kansarme groep werknemers 

binnen 8 weken weer aan het werk te 

krijgen. Of het werk van onze directeur 

arbeidsmarkt die alle ontwikkelingen 

op de arbeidsmarkt nauwlettend in de 

gaten houdt. Zo heeft zij onlangs de 

flexhypotheek geïntroduceerd  en met 

het project ‘jeugd op zoek’ ruim 1200 

jongeren aan het werk geholpen.” 

Maar ook de afdeling CONSULTANCY 

houdt zich druk bezig met de wereld 

van werk die in rap tempo verandert. 

“Ontwikkelingen als vergrijzing, ont-

groening en kwalitatieve krapte staan 

op menig directieagenda. Wij zien bij 

onze klanten een groeiende behoefte 

aan het in beeld hebben en houden 

van de arbeidsmarkt, maar hebben 

daarnaast voor onze eigen organisatie 

zelf ook de wens deze ontwikkelingen 

te concretiseren. Met als fundament 

de ruime ervaring van Randstad op het 

vakgebied mens en werk levert Rand-

stad Consultancy een bijdrage aan het 

optimaliseren van het rendement van 

arbeid. Dit bekijken we vanuit verschil-

lende invalshoeken, zoals strategische 

lenigheid en personeelsplanning, 

capaciteitsmanagement en duurzame 

inzetbaarheid. Onze adviestrajecten 

kenmerken zich door het combine-

ren van een bedrijfskundige aanpak 

en oog en oor voor medewerker en 

organisatie.”

Stuk voor stuk mooie voorbeelden 

hoe de berg aan kennis en kunde, 

verzameld in meer dan 50 jaar Rand-

stad aan elkaar geknoopt wordt. “Zo 

kunnen we ons als een strategische 

P&O partner gedragen. Het gaat om 

strategisch meedenken op de korte en 

lange termijn en vroegtijdig inspelen 

op vragen die bij werkgevers leven. 

Je kunt als bedrijf nog zulke goede 

processen hebben, als je de juiste 

mensen niet hebt, dan kom je nog 

nergens. Daarom kijken wij verder 

dan het CV en functieprofiel alleen en 

doen we meer dan het invullen van de 

personeelsbehoefte op korte termijn. 

We kijken naar wie het beste past bij 

het bedrijf en andersom, naar welke 

ontwikkelingen er in het bedrijf en 

de branche spelen en hoe we daarop 

kunnen inspelen. Onze kracht is dat we 

bedrijven strategisch leniger kunnen 

maken. Zodat ze makkelijker mee kun-

nen bewegen met de ontwikkelingen 

op de arbeidsmarkt.”
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Randstad Schiphol 
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nog in de loods staan. Daarnaast kan een dienstverlener zijn 

retentierecht wel inroepen om goederen vast te houden, 

maar hij ontleent daaraan niet het recht om deze ook te 

verkopen.

Zware bevoegdheden pandrecht 
Die zwakke plekken kent het pandrecht uit de logistieke 

voorwaarden niet. Als een pandrecht goed tot stand is 

gekomen, dan kan de dienstverlener de goederen vasthou-

den tot het moment waarop alle openstaande kosten zijn 

voldaan. Het pandrecht geeft de dienstverlener bovendien 

de mogelijkheid om de goederen met inachtneming van 

bepaalde spelregels te verkopen, waarna hij zijn openstaan-

de rekeningen op de opbrengst kan verhalen.

Omdat een pandrecht zulke zware bevoegdheden geeft, 

komt het ook slechts onder strikte voorwaarden tot stand. In 

principe kan namelijk alleen de eigenaar van de goederen 

een pandrecht verlenen. Op dit beginsel geldt echter een 

belangrijke uitzondering. Als de dienstverlener er op mag 

vertrouwen dat zijn opdrachtgever ook eigenaar is, dan 

komt het pandrecht altijd tot stand. Dat is met name van 

belang wanneer later blijkt dat de opdrachtgever toch niet 

de eigenaar was. Ook in dat geval blijft de dienstverlener 

dus beschermd.

 

Veel expediteurs hebben al eens dankbaar gebruik gemaakt 

van een beroep op goede trouw om een curator of eigenaar 

de pas af te snijden. Eenvoudig en zonder risico is dat 

meestal niet, omdat de omstandigheden van het geval 

steeds bepalen of de goede trouw aanwezig was en er een 

pandrecht tot stand is gekomen. Voor de praktijk zijn wel 

wat vuistregels te geven. Een expediteur die in opdracht 

van een andere logistieke dienstverlener handelt, zal niet te 

goeder trouw kunnen aannemen dat zijn opdrachtgever een 

pandrecht kan vestigen. Ook bij internationale koopover-

eenkomsten ligt het lastig. De expediteur weet meestal niet 

of de verkoper nog eigenaar is, of dat de eigendom van de 

goederen toch al op de koper is overgegaan.

Wanneer gaat eigendom over?
In de regel verlangt men echter niet dat de expediteur 

steeds gaat onderzoeken wanneer de eigendom precies 

overgaat. Zo stond de Rechtbank Rotterdam een ontvangst-

expediteur toe om zich op een pandrecht te beroepen ten 

aanzien van goederen die onder eigendomsvoorbehoud 

aan zijn opdrachtgever waren verkocht. De expediteur in 

Rotterdam mocht er in deze zaak op vertrouwen dat zoals 

gebruikelijk de koopsom wel zou worden voldaan, zodat de 

opdrachtgever op enig moment ook eigenaar zou worden.

Recent heeft de Rechtbank Noord-Holland ook de positie 

van de verzendexpediteur onder de loep genomen. In 

die zaak waren goederen “ex works” verkocht door de 

opdrachtgever van de expediteur. De Rechtbank nam aan 

dat de koper eigenaar was geworden, nog voordat de 

goederen in de macht van de expediteur kwamen. Ook deze 

expediteur werd beschermd tegen onbevoegdheid van zijn 

opdrachtgever. De expediteur wist namelijk niet dat er af 

fabriek was verkocht. Hij had ook geen reden om er aan te 

twijfelen dat eigendom al op de koper zou zijn overgegaan 

bij het ophalen van de goederen. 

Hoewel de lagere rechtspraak zich gunstig ontwikkelt voor 

de expediteur, blijft het lastig om in een concreet geval te 

beoordelen of een pandrecht is ontstaan. Het pandrecht is 

niettemin een zeer krachtig wapen bij een faillissement van 

de opdrachtgever. Expediteurs die er bij het contracteren 

voldoende aandacht aan besteden en zich ook daarna goed 

laten voorlichten, kunnen er zeker hun voordeel mee doen. 

Want een onbeschermde Piet Krediet, dat ben je liever niet. 

Reacties of meer informatie? gdevos@akd.nl

Piet Krediet of de zekerheid 
van een pandrecht

Guido de Vos
Luchtrechtadvocaat bij AKD advocaten en notarissen.

Voor logistieke dienstverleners is het de normaalste 

zaak van de wereld: eerst werken, dan factureren. En 

nog binnen de betalingstermijn loopt de debiteu-

renstand aardig op, zeker als een goede relatie nog wat 

meer tijd of een hoger krediet krijgt. Wanneer de betalings-

problemen van de klant goed en wel aan de oppervlakte 

komen, is een faillissement vaak niet meer te voorkomen. 

Snel melden zich de curator en de bank en het getouwtrek 

om de goederen in de loods kan beginnen. Het is dan van 

essentieel belang om te weten of er over een pand- of 

retentierecht beschikt kan worden.

In onderhandelingen over algemene voorwaarden vormen 

deze rechten vaak een struikelblok. Met wat doorzettings-

vermogen en creativiteit lukt het vaak toch om een beperkt 

pand- en retentierecht uit te onderhandelen. Als het op de 

juiste manier wordt opgeschreven, kunnen deze zekerheden 

behouden blijven voor die situaties waarin de logistieke 

Piet Krediet ze het meeste nodig heeft. Denk aan het geval 

waarin de opdrachtgever failliet is verklaard of de situatie 

waarbij de rekeningen zijn opgelopen tot ver boven de 

afgesproken kredietruimte. 

In de praktijk blijven pand- en retentierechten hun grote 

waarde keer op keer bewijzen. Het zijn nog altijd uitste-

kende dwangmiddelen om openstaande facturen betaald te 

krijgen, ook bij een faillissement van de opdrachtgever. Het 

is echter geen eenvoudige materie en als een expediteur 

zich ten onrechte op een pandrecht beroept, dan kan dit 

tot aansprakelijkheid leiden. Het is dus goed om weer eens 

even stil te staan bij wat iedere dienstverlener zou moeten 

weten over pand- en retentierechten.

Algemene voorwaarden 
Dienstverleners moeten er op letten dat beide rechten goed 

met de opdrachtgever worden afgesproken. Voor de praktijk 

betekent dit dat de offerte, opdrachtbevestiging of over-

eenkomst moet verwijzen naar een specifieke set logistieke 

voorwaarden. Minstens één keer, en bij voorkeur vooraf-

gaand aan de eerste opdracht, moeten de voorwaarden ook 

aan de opdrachtgever worden verzonden. Het is belangrijk 

om de e-mail waarmee de offerte en de algemene voor-

waarden zijn verzonden, goed te bewaren. Een dienstver-

lener moet achteraf kunnen bewijzen dat de algemene 

voorwaarden door de opdrachtgever zijn ontvangen.

Tussen de zekerheidsrechten bestaan ook onderling verschil-

len. De wet kent logistieke dienstverleners een beperkt 

retentierecht toe. Op grond hiervan mag een expediteur een 

zending onder zich houden, tot het moment waarop alle 

kosten zijn voldaan die specifiek op deze zending druk-

ken. Alle bekende logistieke voorwaarden voorzien in een 

contractuele verlenging van dit wettelijke retentierecht. Op 

grond van dit verlengde retentierecht kan de expediteur een 

zending ook achterhouden voor facturen die betrekking heb-

ben op eerdere opdrachten.

Het is goed om stil te  
staan bij wat iedere  

dienstverlener zou moeten 
weten over pand- en  

retentierechten

Dit verlengde retentierecht kent echter twee zwakke plek-

ken. Wanneer zijn opdrachtgever niet tevens de eigenaar 

van een zending is, kan de dienstverlener tegenover die 

andere eigenaar vaak alleen het wettelijk retentierecht 

inroepen. In ruil voor afgifte van de goederen betaalt deze 

eigenaar dan dus alleen de kosten van de zendingen die 

Als een pandrecht goed  
tot stand is gekomen, kan 

de dienstverlener de  
goederen vasthouden  

tot het moment waarop alle 
openstaande kosten zijn 

voldaan
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Security & Safety Filings;  
de huidige stand van zaken

Wereldwijde veiligheidsvoorschriften voor ingaand en uitgaand vrachtverkeer zijn bedoeld om de supply chain veiliger 
te maken door informatie tussen bedrijven en overheidsinstanties te verbeteren. Met deze informatie kunnen overheids-
systemen vrachten vooraf screenen op eventuele risico’s en passende maatregelen treffen voordat de supply chain in 
gevaar komt. De laatste jaren is er veel meer nadruk komen te liggen op het security aspect (gevaar/ “bomb in the 
box”) dan het safety aspect (legale maar risicovolle zendingen/ “Lithium batteries”), voor alle vormen van verschepen. 
Screening is meer en meer geënt op risico-inschatting waarbij gekeken wordt naar meerdere gegevens van de zending, 
bijvoorbeeld de verzender en de ontvanger. 

Verschillende landen zijn gestart met initiatieven om 

het goederenvervoer veiliger te maken, de bekend-

ste zijn AMS voor de Verenigde Staten (die vanaf mei 

2015 overigens volledig onder US ACE vallen), ACI in Canada 

en ICS in Europa. Het WCO (World Customs Organization) 

SAFE framework waarin deze maatregelen beschreven staan 

is door 167 landen geaccepteerd zodat uiteindelijk voor 

practisch alle landen een verplichte Security Vooraanmelding 

gedaan zal moeten worden.

Alle programma’s hebben tot doel om de informatie zo vroeg 

mogelijk, liefst vóór het laden, beschikbaar te maken zodat 

zendingen op de plek van vertrek geweigerd kunnen worden. 

Op dit moment worden verschillende meldingstijden gehan-

teerd. Voor vrachtschipzendingen geldt een meldingsplicht 

24 uur voor laden, terwijl luchtvrachtzendingen 4 uur voor de 

landing gemeld moeten worden (en dus al onderweg kunnen 

zijn). Om ook voor luchtvracht de melding voor het laden te 

kunnen doen, zijn de programmas ACAS (Verenigde Staten), 

PACT (Canada) en PRECISE (Europa) gestart.

Behalve de vereiste dat luchtvracht zendingen voor laden 

gemeld moeten worden, adresseren ACAS en PRECISE ook 

de post-zendingen. In de praktijk zijn er grote hoeveelheden 

pakketten en brieven die via de post verzonden worden. 

Op dit moment worden postzendingen nog op een andere 

manier behandeld dan luchtvrachtzendingen, maar met 

ACAS en PRECISE wordt ook voor post een Security Vooraan-

melding gegeven.

ACAS, PACT, PRECISE - status
ACAS van de Verenigde Staten is sinds december 2010 in 

werking als pilot waaraan zowel express vervoerders, lucht-

vaartmaatschappijen en freight forwarders meedoen. Naar 

verwachting is de regulering in 2016-2017 verplicht.

PACT is het initiatief van de Canadese regering waarmee in 

februari 2013 een pilot gestart is die in ieder geval tot 31 

maart 2015 loopt. Risico inventarisatie van postpakketten is 

(nog) niet in PACT opgenomen.

PRECISE is het security filing programma van de Europese 

lidstaten waaraan op dit moment 8 landen meedoen, net als 

verschillende (express) vervoerders en freight forwarders. 

Bovendien zijn 8 postorganisaties onderdeel van het initiatief. 

De wetgeving moet eerst aangepast worden, verwacht in 

2016, voordat het geheel in werking gezet kan worden.

Security filings; er is nog een weg te gaan
Ondanks dat er meerdere pilots gestart zijn om zo vroeg 

mogelijk gegevens te verzamelen, van alle soorten zendin-

gen, zal een meldingsplicht vóór vertrek in de luchtvracht 

nog wel even op zich laten wachten. In alle gevallen is de 

wetgeving hiervoor nog niet ingericht. Stilzitten is echter 

geen optie omdat er binnen een aantal jaren wel een 

verplichting melding zal zijn, het is dus van belang om daar 

op voorbereid te zijn. 

Jos Nuijten

VP Network Integration Strategy bij Descartes
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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

Koolhovenlaan 100   |   1119 NH Schiphol   |   The Netherlands

Phone: +31-(20)316 20 20   |   Fax: +31-(0)20-316 20 21
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www.iaa-airfreight.nl

INTERNATIONAL AIRFREIGHT ASSOCIATES BV



De logistieke bedrijven van de VCK Group staan  
voor kwaliteit, transparantie, know-why en know-how. 

Onze kracht zit in het vereenvoudigen van logistieke 
processen. Dat doen we voor luchtvracht, zeevracht, 

overslag, distributie, warehousing en in het bijzonder 
bij onze toegevoegde waarde diensten. Klanten 
kunnen bij ons op vaste gezichten rekenen. 
Mensen met passie voor hun vak. Die persoonlijke 
nuance is de kracht waarin wij geloven en die  
we koesteren.
 
Dit alles is zo, en blijft zo. 

De vereenvoudiging
Toch verandert er iets. Want als je vereenvoudiging 

voor je klanten nastreeft, moet je ook jezelf durven 
vereenvoudigen. Daarom hebben al onze logistieke 

bedrijven nu dezelfde naam: VCK Logistics. Drie  
namen veranderen daardoor: All-in Logistics wordt  

VCK Logistics Supply Chain Solutions, Scandia Terminal 
(Verenigd Cargadoorskantoor) en Waterland Terminal  

heten nu samen VCK Logistics Port Logistics. 

Het nieuwe gezicht

Een vereenvoudiging in naam, maar ook een vereenvoudiging  

in beeld. Wij gaan verder onder één logo dat voor alle  

VCK Logistics-bedrijven gelijk is en staat voor wat wij voor  

klanten willen betekenen. Namelijk, tonen dat we één 

internationaal logistiek dienstverlener zijn en dat we altijd  

op zoek zijn naar vereenvoudiging en vernieuwing.

Een
duidelijk
verhaal

VCKL-023 Introductie Adv cmyk V10.indd   1 05-12-1449   16:42

Voor klanten past de vereenvou-

diging bij de stabiele herken-

baarheid die VCK sinds decennia 

nastreeft en met succes uitdraagt. 

“Deze nieuwe stap is geen stijlbreuk, 

het is een logisch vervolg op onze 

ontwikkeling in overslag, transport, 

expeditie en logistieke dienstverle-

ning,” benadrukt managing director 

Peter Loonen op het hoofdkantoor van 

VCK Group. “Met de onder Port Logistics 

gebundelde havenactiviteiten is VCK 

honderd jaar geleden begonnen.  Met 

luchtvracht, ooit voortgekomen uit 

onze cargadoorsactiviteiten, houden 

we ons ook al zestig jaar bezig. Onze 

jongste loot is Supply Chain Solutions, 

het aanbieden en veredelen van dik-

wijls zeer verfijnde logistieke diensten. 

Nadat VCK enkele jaren geleden haar 

vrachtafhandelingbedrijf Aero Ground-

services op Schiphol had verkocht, 

besloot de groep uitbreiding te zoeken 

in een logistieke industrie die kansen 

bood om ons als bedrijf te onder-

scheiden in bijzondere toegevoegde 

waarde diensten. In Nederland heeft 

dit geresulteerd in de strategische 

overname van het gespecialiseerde All 

In Logistics. We kunnen daardoor het 

hele palet aan hoogwaardige logistieke 

diensten en de veredeling van hightech 

producten, apparaten en zelfs complete 

infrastructuren uitrollen. Tot op het 

bureau van de klant.”

Luchtvracht en tailormade logistieke 

dienstverlening liggen praktisch in 

elkaars verlengde. General mana-

ger Eric Aarsen van VCK Logistics 

Airfreight voegt eraan toe dat er bij 

Supply Chain Solutions gedetailleerd 

moet worden ingegaan op de speci-

fieke eisen van vaak zeer grote indus-

triële klanten. “Bij de forwarding van 

luchtvracht is dit minder het geval,” 

zegt Aarsen, “omdat je dan zaken 

doet met een brede kring van klanten 

met uiteenlopende wensen. De juiste 

bedrijven op het juiste moment een 

op maat gesneden, scherp geprijsde 

service bieden. Daar gaat het in 

luchtvracht om. Het leuke van VCK is 

dat wij er al vele jaren lang in slagen 

verschil te maken. Door kwaliteit te 

leveren in maatwerk maken wij het 

leven van de klant gemakkelijker. 

Met ondersteuning van geavanceerde 

IT systemen kruipen we in zijn huid 

om aan de weet te komen wat hij 

verlangt. We leveren geen standaard-

jas maar een jas die precies om hem 

heen past. Dat geldt voor general 

cargo tot uiterst complexe vracht. 

Diezelfde klantgerichte benadering 

bieden wij aan bij de verzending 

van airfreight op specifieke marktge-

bieden zoals parts logistics, project 

logistics, pharma logistics en live 

animal logistics.”

Minder schakels zorgen er bij VCK 

Logistics Airfreight voor dat alle vracht 

slim en snel naar iedere bestemming 

in de wereld kan worden verstuurd. 

“De beste oplossing voor de beste 

prijs,” stelt Aarsen nadrukkelijk. Het 

doet hem zichtbaar plezier te consta-

teren dat de opgebouwde ervaring en 

persoonlijke expertise waarover zijn 

VCK team beschikt, worden erkend 

en gewaardeerd. Veel bedrijven zijn 

al meer dan dertig jaar klant van het 

luchtvrachtbedrijf van VCK Logistics. 

De band die hierdoor is ontstaan, is 

wederzijds want ook het personeels-

verloop onder de medewerkers van 

VCK Logistics is zeer laag. Tot slot 

geeft Aarsen aan dat de vereenvou-

digde huisstijl tegelijk ook uitdruk-

king geeft aan de vereenvoudiging 

van andere bedrijfsprocessen binnen 

VCK. Als voorbeeld noemt hij de IT 

oplossingen die het meten van de 

performance van luchtvrachtzendin-

gen op tastbare kwaliteitsaspecten 

nog nauwkeuriger maken. “Ook dit 

markeert onze eeuwige zoektocht 

naar meer efficiency.

Met onze slogan vatten we dit per-

manente streven kernachtig samen: 

Simplifying Logistics.”

www.vcklogistics.com

Eén logo voor VCK Logistics bedrijven
De VCK Group introduceert per 5 januari een vereenvoudigde nieuwe huisstijl. Haar vier logistieke bedrijven worden dan 
volledig geïntegreerd onder het gemeenschappelijke logo VCK Logistics.

Tekst
Micha Overdijk

Fotografie
Femke Koenen 

Fotografie
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Tekst
Esther Kort-Boreas

Fotografie
Michel ter Wolbeek, 

SmartGate Cargo
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Schiphol SmartGate Cargo

“Betere kwaliteit door 
slimmer samenwerken”
Op 11 november 2014 werd de eerste paal van het Joint Inspection Center (JIC) in de grond geslagen. Het JIC is onder-
deel van Schiphol SmartGate Cargo, een uniek en innovatief samenwerkingsverband van de Douane, Luchthaven Schip-
hol, brancheorganisatie Air Cargo Netherlands (ACN) en KLM Cargo. 

Het slaan van de eerste paal was 

een gezamenlijke inspanning 

van heer P. Veld, directeur-

generaal Belastingdienst, de heer 

J. Nijhuis, President & CEO Schiphol 

Group, de heer E. Varwijk, directeur 

KLM en de heer I. Aris, vicevoorzitter 

ACN.

De voordelen voor zowel de vrachtin-

dustrie als de overheid van Smartgate 

projecten zoals het JIC zijn legio. 

Immers, de projecten hebben als 

doel het realiseren van een veiligere, 

snellere, efficiëntere en goedkopere 

vrachtafhandeling op Schiphol. Alle 

bedrijven plukken daar de vruchten 

van en daarmee wordt eveneens een 

bijdrage geleverd aan de versterking 

van de BV Nederland.

In het multifunctionele gebouw 

van het JIC werkt de Douane met 

de verschillende handhavers en 

inspectiediensten zoals de Inspectie 

Leefomgeving en Transport (ILT), 

de Koninklijke Marechaussee en 

de Nederlands Voedsel- en Waren-

autoriteit (NVWA) samen aan het 

zogenaamde one-stop-shop model. 

Het gebouw met een vloeroppervlak 

van zo’n 4.900 m2 komt op Schiphol 

Zuid Oost. Controles worden zoveel 

mogelijk geïntegreerd uitgevoerd op 

rustmomenten in de logistieke stroom 

waardoor een enorme tijdwinst 

behaald wordt. Op deze manier wordt 

vermeden dat dezelfde doos op ver-

schillende tijdstippen aan meerdere 

inspecties wordt onderworpen. In 

het JIC, dat 24/7 geopend zal zijn, 

kunnen de goederen op verschillende 

wijzen worden gecontroleerd. 

“Het JIC: sneller en 
slimmer, betrouwbaar 

en veilig”
(Erik Varwijk, KLM)

ULD scan
ULD’s (pallets, vliegtuigplaten, con-

tainers) worden eenvoudig op een 
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rollerbed door de x-ray scan gevoerd. 

Bij ‘groen’ is de vracht veilig en vrij. 

Wanneer de scan ‘rood’ valt, is verder 

onderzoek nodig. In dat geval wordt 

de vracht in het JIC nader geïnspec-

teerd en de als verdacht gemarkeerde 

plekken worden gecontroleerd. 

Analyse remote scans
Luchtvrachtbedrijven kunnen zelf 

een x-ray machine aanschaffen die 

voldoet aan de kwaliteitseisen van de 

Douane. De bedrijven Rhenus Logis-

tics en Fast Forward Freight scannen 

hun vracht zelf waarbij een analist 

van de Douane in het JIC realtime 

meekijkt (via beeldschermen). Valt de 

vracht ‘rood’, dan gaat de Douane bij 

het betreffende bedrijf een controle 

uitvoeren. 

“Mainport Schiphol 
heeft met SmartGate 

Cargo goud in handen”
(Jos Nijhuis,

Schiphol Group)

Analyse scans Douane x-ray machines
Voor bedrijven die geen eigen scan 

hebben komt er op het JIC terrein, 

op de grens van air- en landside 

een drietal x-ray machines te staan. 

Trucks kunnen aankoppelen op een 

loadingdock waarna de vracht die de 

EU verlaat, gescand wordt. De mede-

werker van de Douane analyseert de 

scan op de beeldschermen.

Mobiele scans
Los van het JIC beschikt de Douane 

ook over mobiele scanvoertuigen. Op 

basis van de beschikbare gegevens 

en een risicoanalyse van het Customs 

Control Centre (gevestigd in het 

Outlookgebouw op Schiphol) wordt 

bepaald welke vracht die de EU 

verlaat, bij de afhandelaar gescand 

moet worden. De auto gaat naar de 

betreffende loods en de gegevens 

van de scan worden realtime geana-

lyseerd in de auto. Daarnaast kan de 

Douane snel en efficiënt een vliegtuig 

scannen met de zogeheten Backscat-

ter ZBV.

“Historisch moment: 
publiek-private

samenwerking in
luchtvaart” 

(Ivo Aris, ACN)

Type goederen
De focus van alle scans richt zich op 

goederen zoals verdovende middelen, 

vuurwapens en beschermde plant- en 

diersoorten. Voor deze laatste groep 

is in het JIC een aparte quarantai-

neruimte voorzien. Scannen van 

vracht is overigens slechts een van 

de controlemiddelen; de Douane kan 

een fysieke controle uitvoeren als dat 

nodig is, eventueel met behulp van 

honden. De honden van de Douane 

zijn getraind om verdovende mid-

delen en geld op te sporen.

Nucleaire detectie
Veiligheid van de goederenstroom 

is ook een belangrijke issue voor 

het bedrijfsleven. Bij de ingang 

van de afhandelaren worden door 

de Douane poorten geplaatst waar 

trucks automatisch doorheen rijden 

als ze het terrein betreden. Op het 

moment dat er radioactieve straling 

wordt vastgesteld, krijgt de centrale 

commandopost in het JIC realtime een 

melding. Als het geen verklaarbaar 

alarm is, gaan specialisten naar de 

locatie toe om handmatig de straling 

te onderzoeken. Valt de straling niet 

binnen de normen van de wet of is 

deze niet verklaarbaar aan de hand 

van de vrachtinformatie, dan wordt 

het aan de ILT overgedragen voor 

verder onderzoek.

Opleidingsruimte
Het JIC is voorzien van een oplei-

dingsruimte voor eigen personeel. 

Praktijklessen en theorie gaan hier 

hand in hand. Douanemensen leren 

hoe ze een fysieke controle moeten 

uitvoeren, hoe ze een pallet moeten 

afbreken en hoe ze vracht moeten 

inspecteren. Ook leren ze hoe ze 

de beelden van een (remote) scan 

moeten analyseren. 

Naar verwachting zal het JIC in de  

2e helft van 2016 gereed zijn. 

Voor meer informatie over het

programma: schiphol-smartgate.nl.
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Fast Forward Freight: klaar 
voor proces remote scannen
2010: In de aanloop naar de strengere regelgeving rondom ‘bekende versus onbekende afzenders’ nam Fast Forward 
Freight als een van de eerste agenten het initiatief om het zelf ‘veilig’ maken van vracht op te pakken. Men realiseerde 
zich dat de doorlooptijd voor tijdkritische luchtvracht zendingen drastisch zou verhogen als externe partijen de vei-
ligheidsscans zouden moeten uitvoeren. Liever wilde Fast Forward Freight die handeling in eigen hand houden zodat 
het vrachtproces niet onnodig verstoord of vertraagd zou worden. Binnen 2 jaar werd een investering gedaan in een 
geavanceerde x-ray machine die in de eigen loods werd neergezet. Klanten weten daardoor zeker dat hun vracht niet in 
de vertraging gaat en dat de kosten niet zullen verhogen. 

Wereldwijde douaneaangelegenheid

Het is een misverstand om 

te denken dat het een puur 

Nederlandse aangelegen-

heid betreft. Douane-instanties 

wereldwijd zijn verenigd in de World 

Customs Organization (WCO) die zich 

bezighoudt met internationale wet- 

en regelgeving met betrekking tot het 

(veilig) versturen van vracht. 

Fast Forward Freight ziet de noodzaak 

tot zelf scannen in een rap tempo 

dichterbij komen. Kleinere partijen 

zullen elkaar moeten opzoeken om 

daarin samen te werken, anders mis-

sen ze de boot en zullen ze handel 

verliezen aan bedrijven die wel 

beschikken over eigen scan. 

Een andere misvatting is dat het 

alleen luchtvracht betreft. Op 

Maasvlakte II is de scanmethode ook 

van toepassing. Het gaat dan ook 

om dezelfde methodiek voor zowel 

luchthaven als zeehaven. Voor de 

Douane maakt de locatie van scannen 

feitelijk niks uit. Zij kan locatieonaf-

hankelijk de scans analyseren en dat 

is zeer positief voor de BV Nederland. 

Door deze manieren van scannen zijn 

de wachttijden voor controles van 

containers aanmerkelijk verkort. Voor-

heen kon een container soms dagen 

wachten op een controle terwijl het 

streven nu maximaal 24 uur is. 

Buitenlandse instanties kijken§ met 

zeer veel interesse naar de Neder-

landse aanpak. Nederland heeft 

op meerdere vlakken getoond een 

innovator te zijn. Het gaat dus verder 

dan alleen de uitrol in Nederland en 

de Nederlandse Douane. De wereld is 

het speelveld geworden en stromen 

gaan sneller en efficiënter als alle 

partijen dezelfde methodiek hanteren.

‘Methodiek
voor luchthaven 

en zeehaven’

Fast Forward Freight voorziet een 

toenemende vraag naar controles. 

Ontvangers in het buitenland willen 

steeds eerder in het vrachtproces 

informatie ontvangen over de zen-

dingen die hun kant op komen. Let 

wel: die informatie willen zij in bezit 

hebben nog voordat het vliegtuig 

opstijgt met de betreffende vracht 

erin. Partijen in het buitenland willen 

op voorhand kunnen beoordelen of 

ze de vracht willen ontvangen. Als 

zendingen niet voldoen, dan wordt 

de vracht in het buitenland gewei-

gerd en dan kán de vracht niet eens 

vertrekken. De strengere eisen komen 

overigens niet alleen uit de koker van 

de Douane maar komen ook bij ove-

rige instanties die zich bezighouden 

met veiligheid vandaan. 

Samenwerken voor veilige vracht

Omdat een x-ray machine een 

kostbare investering is, heeft Fast 

Forward Freight dit samen met een 

klein aantal partijen gedaan, te 

weten Seko, QCS, Swift Marine en 

NCA. Genoemde bedrijven delen niet 

alleen de problematiek rondom het 

veilig versturen van zendingen maar 

wat hen vooral bindt is tijdkritische 

vracht. De commodities die via 

deze agenten verstuurd worden zijn 

bijvoorbeeld pharma, biomedische 

producten, aircraft onderdelen en 

scheepsonderdelen; stuk voor stuk 

goederensoorten waarbij snelheid 

geboden is. Genoemde bedrijven wil-

len korte doorlooptijden garanderen 

met eigen middelen. De samenhang 

tussen en samenwerking van de deze 

bedrijven is dus logisch te noemen. 

Het gaat ten slotte om optimalisatie 

voor de klant. In het project is samen-

gewerkt met Dael voor de software 

(programma Nexus Vertigo) en met 

L3 voor de hardware.

Voordelen 

Een eigen scan geeft 100% flexibili-

teit, ook in de avonduren, weekenden 

en in piektijden. De scan is niet alleen 

douanetechnisch inzetbaar maar ook 

voor scans op gebied van veiligheid 

(explosieven). Voor dit laatste is geen 

aparte screening meer nodig dus 

kan er sneller en efficiënter gewerkt 

worden.

Screening via de x-ray machine is 

mogelijk voor alle vracht. Het vermin-

dert de noodzaak om verpakkingen 

open te maken voor inspectie, het 

versnelt de screening van consolida-

tiezendingen op skids en pallets ter-

wijl het hoogste niveau van veiligheid 

wordt gewaarborgd. 

Fast Forward Freight heeft dit proces 

lang geleden in gang gezet en is 

voorbereid op de toekomst. Voor het 

bedrijf is het niet onderbreken van 

het vrachtproces het allerbelangrijkst 

en daaraan kan op deze manier 

voldaan worden.

CARGOHUB

Bedrijven die ook de noodzaak 

zien van deze manier van scannen 

kunnen voor meer informatie 

contact opnemen met Fast Forward 

Freight.

Tel: 020-500 0300

www.fastforwardfreight.com

Fotografie
Michel ter Wolbeek
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Remote screening, anders dan anders

De focus van deze manier van 

screenen is het onderschep-

pen van verdachte vracht door 

de Douane. Denk daarbij bijvoorbeeld 

aan illegale goederen, smokkelwaar, 

drugs en explosieven of wapens die 

niet overeenkomen met de vrachtbrief. 

De Douane brengt risicoprofielen in 

kaart en neemt op basis daarvan een 

steekproef voor controle. Wat remote 

screening bijzonder maakt, is het feit 

dat het x-ray ‘image’ en de gege-

vens van een scan overal ter wereld 

door een getrainde medewerker van 

de Douane realtime op een scherm 

bekeken en geanalyseerd kunnen 

worden. De daadwerkelijke screening 

kan op elke willekeurige locatie 

plaatsvinden. Fysieke scan en analyse 

van de scan hoeven dus niet langer op 

één en dezelfde plek te gebeuren mits 

de x-ray machine uitgerust is met de 

juiste hard- en software. 

Nexus Vertigo
Speciaal hiervoor heeft DAEL Security 

een slimme softwaretool ontwikkeld 

genaamd Nexus Vertigo. Het is een 

applicatie voor realtime remote x-ray 

screening en het analyseren van de 

‘images’ die zowel innovatief als 

eenvoudig is. Nexus Vertigo koppelt 

automatisch de beelden van de CCTV 

camera (de zending gaat de machine 

in en komt er weer uit), het ‘image’ 

van de x-ray en eventuele geluids-

opnamen samen met de vrachtbrief 

in een casefile. 

Een zending wordt overigens van 

2 kanten in de machine gescreend 

(‘dual view’). Na afloop worden alle 

gegevens als één bestand opgeslagen 

en ge-upload naar een beveiligde 

server. De softwaretool maakt het 

mogelijk om deze securitybeelden 

met bijbehorende gegevens waar dan 

ook ter wereld realtime op te halen 

en te analyseren op een L-3 ClearView 

workstation. Belangrijk aspect is dat 

het x-ray ‘image’ dezelfde eigen-

schappen heeft als het oorspronke-

lijke beeld. De analist kan dan ook 

het ‘image’ naar believen bewerken 

waardoor duidelijk wordt wat er in de 

verpakking zit. 

Voordelen zijn legio
De voordelen van remote screening 

liggen vooral op het vlak van tijdwinst 

en efficiency. Het logistieke proces 

hoeft niet onderbroken te worden 

waardoor vertragingen tot het 

verleden behoren. Ook is er minder 

kans op schade aan zendingen aan-

gezien de vracht in eerste instantie 

niet opengemaakt hoeft te worden. 

Bovendien kunnen mensen en mid-

delen efficiënter ingezet worden 

omdat men in de regel niet naar de 

locatie toe hoeft te gaan waar de 

zending gescand wordt. 

Remote screening is niet voorbe-

houden aan de Douane of andere 

overheidsinstanties; ook commerciële 

(beveiligings-) bedrijven en grote dis-

tributiecentra kunnen op het gebied 

van aansprakelijkheid ten aanzien 

van diefstal en transportschades de 

voordelen plukken van deze manier 

van het screenen van (lucht)vracht-

zendingen. Voor meer informatie kunt 

u vrijblijvend contact opnemen met 

Robert Bos. Hij bespreekt graag met u 

de voordelen voor úw bedrijf. 

Efficiënter en goedkoper vracht veilig 
maken via remote screening

DAEL Security, specialist in beveiliging en detectie door middel van x-ray-, metaaldetectie en ETD systemen, waarborgt 
een veilige wereld door inzet van deze systemen met ondersteuning van slimme IT-oplossingen. DAEL is distributeur en 
service agent in de Benelux van L-3 Security & Detection Systems, de fabrikant van onder andere x-ray machines. Robert 
Bos, salesmanager bij DAEL, informeert CargoHub Magazine over de remote screening methode met behulp van een 
x-ray machine.

DAEL Security

Aartsdijkweg 81

2676 LE Maasdijk

Tel: 0174-523 921

Robert.bos@dael.com

www.dael.com

Tekst
Esther Kort-Boreas

Fotografie
DAEL Security
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TVan utopie naar werkelijkheid  

Smartloxs maakt ongehinderde 
toegangscontrole op Schiphol 
mogelijk
We schrijven het jaar 2020….
Een chauffeur komt met zijn truck bij de afhandelaar aan. Zijn pas en zijn voertuig worden automatisch gescand en 
herkend. Op de display bij de poort ziet de chauffeur het nummer van de dockdeur die aan hem is toegewezen. Op het 
terrein is bekend wat hij komt doen. Hij hoeft niet langs een balie om papieren van de zending te laten zien. Alle gege-
vens staan op zijn ACN-pas en ze verschijnen automatisch op de computer van de afhandelaar. De afhandelaar weet 
ruim van tevoren hoe druk het wordt en hoeveel personeel hij moet inzetten op welk tijdstip en welk dock hij moet 
toewijzen voor laden of lossen. Voorspelbaarheid is troef!

Hoe gaan we die voorspelbaar-

heid bereiken? “De oplossing 

ligt binnen handbereik”, zegt 

Guy Driebeek van het bedrijf Smart-

loxs. “Diverse initiatieven moeten 

aan elkaar geknoopt worden en de 

behoefte moet eenduidig door markt-

partijen in een programma worden 

geformuleerd.”

Doelstelling vanuit de markt
“Het ultieme doel is dat afhandeling 

een voorspelbaar proces wordt voor 

import en export. Alle informatie over 

(afhandeling van) een zending is bij 

betrokken ketenpartijen van tevoren 

bekend. De techniek kan het aan 

maar het uitrollen gaat te lang-

zaam”, zegt Guy. “De leden van ACN, 

verenigd in de sectorraden, zouden er 

goed aan doen om de doelen helder 

te formuleren en vast te leggen in 

een programma met duidelijke en 

snel realiseerbare projecten. Deze 

aanpak is er tot op heden nog niet. 

Door een veelvoud aan initiatieven 

met verschillende namen wordt de 

ontwikkeling geremd. Juist omdat er 

op Schiphol sprake is van een goed 

georganiseerde overlegcultuur moet 

dit toch te realiseren zijn” aldus Guy. 

Diensten en producten 
Smartloxs ontwikkelt en levert 

producten en diensten voor logistieke 

bedrijven met het doel om voertui-

gen, personen en lading geautomati-

seerd, snel en juist te identificeren en 

te routeren zodat logistieke processen 

versneld kunnen worden. Dit noemen 

zij Creating Green Lanes. 

De ACN-pas is het meest bekende 

product en wordt gebruikt door 3500 

truckers, die regelmatig op Schiphol 

moeten zijn. Voor EU-chauffeurs die 

minder frequent aanleveren is er de EU 

card. Chauffeurs zonder pas worden aan 

de hand van hun paspoort of rijbewijs 

automatisch gescand met de ID-scan-

ner. Alle pasbewegingen worden op 

locatie gescand en via de smart-VIEWER 

inzichtelijk gemaakt. Via smart-VISITOR 

kunnen aankomsten gepland worden. 

Zo is bekend, wie, waar, wanneer is en 

welke route gevolgd moet worden.  

Uitdaging
“De doorlooptijd van afhandeling kan 

verkort worden door voorspelbaar-

heid. Ik daag de marktpartijen op 

Schiphol uit om ideeën aan te dragen, 

die de voorspelbaarheid verhogen 

en die het in de inleiding geschetste 

toekomstbeeld van utopie naar 

werkelijkheid kunnen brengen. Laten 

we vooral kleine, overzichtelijke stap-

pen nemen om het doel te bereiken. 

Rome en Parijs zijn ten slotte ook niet 

op één dag gebouwd. Smartloxs is 

dermate flexibel dat wij procesaan-

passingen en veranderingen bij wijze 

van spreken meteen aan tafel bij de 

klant kunnen doorvoeren; praktisch, 

snel en resultaatgericht”, aldus Guy.

Smartloxs

Flamingoweg 54 (Freightway 

gebouw)

1118 EG Schiphol

T 020- 6534 562

gd@smartloxs.com

www.smartloxs.com

Tekst
Esther Kort-Boreas

Fotografie
Michel ter Wolbeek
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doen zaken met ons. Ik zeg wel eens 

gekscherend “Er is bijna geen straat 

op Schiphol te vinden waar geen sys-

teem van Master Airport Equipment 

staat”, zegt Arnold met een glimlach. 

Binnen het bedrijf wordt een streng 

kwaliteitscontrolesysteem gehan-

teerd. Alle producten worden kritisch 

en veelvuldig getest voordat ze bij de 

klant afgeleverd worden. 

‘Vandaag al 
voorbereid zijn 

op de toekomst ’

Persoonlijke touch
Arnold en zijn salesteam zijn vaak in 

het buitenland te vinden, voor het 

bezoeken van potentiële of bestaande 

klanten. “Je moet naar de klant toe 

gaan in plaats van achter je bureau 

proberen om partijen te overtuigen 

zaken met je te doen. Persoonlijk 

contact is in onze wereld heel erg 

belangrijk. Wanneer ik met een klant 

praat en hem in de ogen kan kijken, 

krijg ik zijn wensen, behoeftes en 

eisen goed boven tafel. Pas wanneer 

dat in kaart is gebracht gaan we de 

ontwikkelingsfase in. 

Overigens, niet alleen voor ontwik-

keling of engineering maar ook voor 

alle andere fasen van het proces 

hebben wij onze eigen specialisten in 

dienst.”

Uitgaan van eigen kracht
Master Airport Equipment denkt 

vanuit de functies en behoeftes 

van de klant. In de oplossingen die 

het bedrijf aandraagt staan veilig-

heid, flexibiliteit, duurzaamheid en 

ergonomie bovenaan. Omdat Master 

Airport Equipment alles in eigen 

beheer heeft, profiteert de klant 

van creatieve oplossingen en snelle 

leveringen. Arnold: “Wij doen wat 

we beloven en we gaan altijd uit van 

onze eigen kracht.”

Voorbereid op de toekomst
“Het klinkt als een cliché maar 

stilstand is toch echt achteruitgang 

en daarom zijn wij nu al bezig met 

het inventariseren van de wensen 

en behoeftes van luchthavens over 

pakweg 10 jaar. Wij willen namelijk 

vandaag al voorbereid zijn op de toe-

komst”, zegt Arnold. “Uiteraard willen 

wij groeien maar dan wel in een 

tempo dat we zelf voor ogen hebben. 

De technologische ontwikkeling gaat 

razendsnel en het is belangrijk om 

dat op de voet te volgen. Het geeft 

ons een goed gevoel als wij met een 

klant kunnen sparren en proactief 

kunnen laten zien hoe wij die ontwik-

kelingen op een slimme manier voor 

hem kunnen toepassen.” 

Wilt u meer weten over de producten 

en de dienstverlening van Master 

Airport Equipment? Neem dan vrijblij-

vend contact op met Arnold Bosch.

CARGOHUB

Master Airport Equipment

’t Veld 21

6666 MK Heteren

T 026-4722 011

Info@masterairportequipment.nl

www.masterairportequipment.nl

De wereld van CHS en GSE

Master Airport Equipment 

is actief binnen twee 

segmenten: Cargo Handling 

Systemen (CHS) en Ground Support 

Equipment (GSE). CHS worden ingezet 

door afhandelaren en expediteurs 

met als doel het zo efficiënt mogelijk 

verwerken van ULD’s. Maatwerk is 

hierbij belangrijk want een systeem 

voor export heeft andere specificaties 

dan een importsysteem. Ook is er een 

onderscheid in systemen voor wat 

betreft de locatie: is die aan landzijde 

of aan luchtzijde? Zo zijn er nog meer 

details te noemen die belangrijk 

zijn bij het adviseren van de klant 

door het team van Master Airport 

Equipment. Op het gebied van GSE 

kan Master Airport Equipment haar 

klanten voorzien van passagierstrap-

pen, al dan niet op zonne-energie, 

bagagetrailers en pallet en contai-

ner dollies. Uiteraard worden alle 

systemen ontworpen volgens de 

veiligheidseisen voor passagiers en 

ergonomische voorschriften voor de 

mensen die ermee werken. 

‘Net zo 
Nederlands 

als tulpen en 
molens’

Nederlands product
Het hele proces, vanaf de tekentafel 

tot aan het eindproduct wordt vanuit 

Master Airport Equipment beheerd, 

gestuurd en gecontroleerd. In tegen-

stelling tot andere bedrijven in de 

branche, produceert Master Airport 

Equipment alles in Nederland. “Dat is 

niet alleen goed voor ons maar ook 

voor de BV Nederland”, aldus Arnold. 

“Daarmee zorgen wij voor werkgele-

genheid binnen de landsgrenzen in 

plaats van daarbuiten. En omdat wij 

in ons eigen land produceren, moeten 

wij alles exporteren naar onze bui-

tenlandse klanten in diverse landen 

binnen Europa, Azië en Afrika. Wij zijn 

in feite net zo Nederlands als tulpen 

en molens”

Stabiel bedrijf
Master Airport Equipment draait 

al aardig wat jaren mee en is een 

van de oudste en meest stabiele 

bedrijven in Nederland in de branche. 

“Wij hebben met de meeste van 

onze klanten een jarenlange relatie 

en van een aantal mogen wij ons 

de preferred supplier noemen. Toon-

aangevende airlines en afhandelaren 
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t Product van Nederlandse 
bodem voor internationale 
luchtvaartindustrie

Master Airport Equipment is een expert op het gebied van Cargo Handling Systemen en Ground Support Equipment. 
De producten van het bedrijf worden wereldwijd afgenomen door vracht- en passagiersafhandelaren, expediteurs, 
luchtvaartmaatschappijen en diverse andere dienstverleners op luchthavens. CargoHub Magazine sprak met Arnold 
Bosch, oprichter en eigenaar van Master Airport Equipment in zijn prachtige kantoor in de Betuwe. Hij startte zijn bedrijf 
ruim 35 jaar geleden in Ede. Sinds enkele jaren is Master Airport Equipment gevestigd in een modern eigen pand in het 
landelijk gelegen Heteren. 

Tekst
Esther Kort-Boreas

Fotografie
Michel ter Wolbeek, 

Master Airport 
Equipment
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De vraag of al deze maatrege-

len leiden tot een verhoogde 

veiligheid binnen de lucht-

vaart, is dan ook cruciaal. We zetten 

de zaken even voor u op een rijtje. Om 

luchtvracht te controleren worden er 

binnen de EU-regelgeving een aantal 

methoden toegestaan: luchtsporenon-

derzoek (ETD), explosieven speurhon-

den (EDD), X-ray en metaaldetectie. In 

Cargohub nr. 3 is reeds toegelicht hoe 

de inzet van ETD er binnen de huidige 

regelgeving in Nederland voorstaat. 

Praktisch gesproken is deze methode 

onbruikbaar voor de controle van 

grotere hoeveelheden vracht binnen 

een logistiek haalbare tijd. Ieder pak-

ket dient geopend en hierdoor is ETD 

nog slechts in een zeer beperkt aantal 

gevallen een haalbare controlemet-

hode. Wat de inzet van de, recentelijk 

door de overheid aan de toege-

stane  controlemiddelen toegevoegde 

metaaldetectie betreft kunnen we kort 

zijn. Zodra binnen de luchtvracht het 

gebruik van nietjes en spijkers wordt 

afgeschaft, kunnen we serieus met 

deze methode aan de slag. Resteren 

de X-ray apparatuur en EDD. 

We beperken ons in dit artikel tot 

EDD. Hiervoor zijn twee methoden 

goedgekeurd: de meest bekende en 

meest traditionele vorm van speuren: 

free running. Dit houdt in dat de 

speurhond langs de vracht loopt en 

al snuffelend nagaat of er een geur 

van een bekende explosieve stof te 

vinden is. De hond wordt naar de geur 

gebracht. Daarnaast is er een methode 

waarbij de geur naar de hond wordt 

gebracht: Remote Explosive Scent 

Tracing oftewel REST. De geur wordt 

van de vracht via een filter afgezo-

gen en de filter wordt aan de hond 

aangeboden om te beoordelen of 

er een bekend geurpatroon van een 

bekende explosieve stof in te herken-

nen is. Deze vorm van luchtvrachtcon-

trole kent wel wat kanttekeningen. 

Allereerst is cruciaal hoe goed de 

luchtsporen verzameld worden. Het 

argument waarmee de inzet van 

ETD door de overheid van een aantal 

beperkingen wordt voorzien heeft met 

name betrekking op dit onderwerp: bij 

ETD zou niet voldoende representatief 

sporen nemen van een zending, als 

je alleen maar af gaat op de aan de 

buitenkant van  zending neergeslagen 

deeltjes gecombineerd met de vrij 

in de lucht zwevende deeltjes. De 

zending open en er dienen ook sporen 

verzameld te worden in (letterlijk!) de 

doos/zending. Hoe anders werkt het 

sporen verzamelen bij REST. Er wordt 

REST in Peace?

De controle van luchtvracht blijft de gemoederen niet alleen op Schiphol bezig houden. 

Voor de industrie vormt de controle van luchtvracht en alle regelgeving daaromheen 

een obstakel bij het snel schakelen en vervoeren van vracht. Een hindernis die ook nog 

eens veel geld kost. De luchtvrachtbranche is immers binnen de luchtvaart de enige 

discipline waar de kosten voor de wettelijke verplichte controles door de branche 

zelf moeten worden opgehoest. Tegen de controle van luchtvracht an sich kan geen 

bezwaar worden gemaakt, als met al de opgelegde beperkingen, extra handelingen 

en bijkomende kosten de veiligheid van het luchtverkeer gediend is. 

Tekst
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Fotografie
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Deel 2: Screening methodes

via een filter lucht afgezogen vanuit 

bijvoorbeeld de laadruimte van een 

vrachtwagen, de filter gaat naar de 

hond en binnen tientallen seconden is 

het oordeel geveld. Te mooi om waar 

te zijn? Praktisch gesproken niet, want 

de Nederlandse overheid staat deze 

methode van luchtvrachtcontrole sinds 

2013 in Nederland toe. Vanzelfspre-

kend alleen voor gecertificeerde teams 

maar het mag. Theoretisch gesproken 

bevinden we ons in een uitzonde-

ringspositie. Allereerst de buurlanden: 

in België is de REST methode niet 

toegestaan, in Duitsland wordt heel 

EDD momenteel nog kritisch bekeken 

en is zowel free running (nog) niet als 

REST niet toegestaan. Engeland heeft 

de gemeenschap recentelijk op haar 

grondvesten doen schudden met de 

volgende stellingname:  On Thursday 

June 5th 2014 at 2.30pm, the Depart-

ment for Transport (DfT) issued a 

notice saying: “From 23.59… REST dogs 

cannot be used to screen air cargo in 

the UK until further notice. This applies 

to originating and any transfer cargo 

that is not subject to a current UK 

transfer cargo screening exemption.” 

DfT further advised: “If cargo cannot 

be screened to the required standard 

using any other appropriate method…

such cargo cannot be flown in or from 

the UK. It may be shipped by sea or 

it may be sent by road to another 

EU state for screening using dogs: 

other EU states retain the capability to 

screen consignments using dogs.”

Voor de screening van passagiers, 

ruim en cabin bagage was de REST 

methode in Engeland überhaupt niet 

toegestaan. Er wordt dus Internati-

onaal door de beleidmakers ernstig 

getwijfeld aan deze controlemethode. 

Eerlijkheidshalve dient wel genoemd 

te worden dat Frankrijk, waar deze 

methode voor het eerst werd uitge-

probeerd, sinds het ontstaan van de 

EU-regelgeving als enige land deze 

methode toestaat. 

Maar hoe zit het dan met de weten-

schappelijke onderbouwing van een 

dergelijke aanpak. Vanzelfsprekend 

is daar onderzoek naar gedaan en 

zelfs zeer grondig. Het Journal of ERW 

(Explosive Remnants of War) and Mine 

Action publiceerde in het voorjaar van 

2011 de resultaten van een 20 jaar(!) 

lopend onderzoek naar de mogelijk-

heden, om middels de REST-methode 

achtergebleven landmijnen op te 

sporen met behulp van honden en 

ratten. De conclusie van dit langlo-

pende research project is, dat tot op 

heden nog geen werkzame methode 

is gevonden, om met REST mijnen 

te detecteren (volledige rapport, 

gepubliceerd November 2011 door 

het Geneva International Centre for 

Humanitarian Demining verkrijgbaar 

via www.cargosecurity.nl). 

Ogenschijnlijk lijkt REST een oplossing 

te bieden voor een belangrijk aantal 

knelpunten die de branche onder-

vindt bij de verplichte controles van 

luchtvracht. De methode is snel, lijkt 

weinig hinder op te leveren binnen 

het logistieke proces, er is geen limiet 

voor wat betreft ‘size and shape’ en 

niet onbelangrijk voor een branche die 

de kosten voor de controles zelf moet 

dragen, het is een stuk goedkoper dan 

de andere toegestane controlemet-

hoden. 

Gezien de houding van de ons 

omringende landen en het ontbreken 

van overtuigende wetenschappelijke 

onderbouwing van de methode, is het 

gerechtvaardigd om de vraag of het 

toestaan van REST als controlemethode 

voor luchtvracht leidt tot een verhoog-

de veiligheid binnen de luchtvaart. 
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Dick Meijaard is verbonden 

aan PMT Cargo Smartpoint.

dmeijaard@cargosecurity.nl  

Meer informatie: 

www.cargosecurity.nl
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20 jaar Kales Airline Services

‘Service in every direction’

Aanvankelijk deed Peter alles 

zelf: telefoon aannemen, 

vrachtruimte boeken, opera-

tions en facturatie. Dat duurde echter 

niet lang aangezien zijn bedrijf flinke 

groeisprongen maakte. Anno 2014 is 

Kales een internationaal opererende 

organisatie met 180 medewerkers 

wereldwijd. 

In het kader van het 20-jarig jubileum 

spreekt CargoHub Magazine met 

Thom Bekker, Cargo Manager Neder-

land. “Kales Airline Services is en blijft 

Peters ‘kindje’. Hij staat aan het roer 

van zijn bedrijf, is op de hoogte van 

de day-to-day business en neemt 

zelf alle beslissingen. In zijn visie 

staat de klant centraal en als er iets 

te vieren valt, dan doet hij dat graag 

met de klanten die hem steunen. Zo 

ook met het 20-jarig jubileum”, aldus 

Thom. Medewerkers van Kales krijgen 

die klantgerichte mentaliteit met de 

paplepel ingegoten: de passie, het 

enthousiasme en de drive van Peter 

werken aanstekelijk voor iedereen. 

Kansen worden gezien en gegrepen, 

maar immer met respect voor zowel 

andere GSSA’s als de klanten. 

“Wij zeggen nooit nee tegen de klant. 

‘Kan niet bestaat niet’ en dus wordt 

er altijd een oplossing gezocht voor 

klanten met al dan niet ingewikkelde 

vraagstukken. Wij hebben korte lijnen 

met de hoofdkantoren van de airlines 

die we vertegenwoordigen. De rol die 

Peter daarin vervult is groot: die is 

niet alleen adviserend van aard maar 

gaat veel verder en is zelfs sturend te 

noemen”, zegt Thom.

Een à twee keer per jaar vindt er 

een wereldwijde marketing en sales 

meeting plaats. Thom vertelt: “Peter 

vindt het belangrijk dat collega’s 

uit de verschillende landen elkaar 

persoonlijk zien waarbij niet alleen 

serieuze zaken besproken worden 

maar waarbij ook ruimte is voor 

ontspanning. In die combinatie zit 

volgens Peter namelijk de kracht van 

Kales als geheel.”

Het 20-jarig jubileum is uiteraard 

ook intern gevierd. Medewerkers en 

oud-medewerkers uit binnen- en 

buitenland reisden af naar Noordwijk 

voor een diner en feest. De avond 

werd knallend afgesloten met vuur-

werk op het strand. Op de vraag hoe 

Kales de toekomst ziet wordt door 

Thom in stijl geantwoord: “We willen 

voor vuurwerk blijven zorgen in de 

vrachtindustrie!” 

Tekst
Esther Kort-Boreas

Fotografie
Kales

62
CARGOHUB

CargoHub Magazine feliciteert 
Kales Airline Services met het 
20-jarig jubileum!

Kales Airline Services’ ambitie 

is ‘worldwide coverage’. Via de 

recent geopende kantoren in 

Quito en Bombay is de Kales 

mentaliteit ook in Zuid-Amerika 

en Azië verankerd en binnen 

afzienbare tijd zullen nog meer 

kantoren geopend worden. Door 

die aanwezigheid wereldwijd 

kan Kales zijn slogan voor de 

klanten blijven waarmaken: 

Service in every direction!

Wat in 1994 begon met een enkele fax in een kantoor ter grootte van een ‘bezemkast’, groeide in 20 jaar uit tot een 
succesvolle onderneming met 36 kantoren in 28 landen. Zonder contract op zak maar met een visie die zijn tijd ver 
vooruit was, begon Peter Kales als GSSA op Schiphol.

Delivering personal service

T H E  M O S T  FAV O R I T E  W O R L D W I D E  G S S A W W W. K A L E S . CO M

HEADOFFICE  K ALES GROUP BV • SCHIPHOL, THE NE THERL ANDS
A M S T E R D A M  •  A S U N C I Ó N  •  B A R C E LO N A  •  B E I J I N G  •  B I L LU N D  •  B O G OTA  •  B O R D E AU X  •  B R U S S E L S  •  B U C H A R E S T  •  B U D A P E S T
B U E N O S A I R E S  •  CO P E N H AG E N •  D U B L I N •  D U S S E L D O R F •   F R A N K F U R T •  G E N E VA •  H A M B U R G •  H E L S I N K I  •  H O N G KO N G •  K I E V
LO N D O N  •  LYO N  •  M A D R I D  •  M A L M O  •  M I L A N  •  M O N T E V I D E O  •  M U M B A I  •  M U N I C H  •  O S LO  •  PA R I S  •   P R AG U E  •  Q U I TO  •  R I G A
R O M E  •  S A N T I A G O  D E  C H I L E  •  S A O  PAU LO  •  S H A N G H A I  •  S O F I A  •   S TO C K H O L M  •  V I E N N A  •  V I L N I U S  •  WA R S AW  •  Z U R I C H

28 Countries

36 O�  ces

180 People

1 TEAM

Your cargo GSSA

Kales Group B.V.
The Netherlands

Evert van de Beekstraat 46
1118 CL  Schiphol
The Netherlands

 T +31 (0) 20 655 3600
info@kales.com

 optimise aircraft utilisation
 yield management

 marketing - sales - reservations
 operational supervision

 charters 24/7
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bedrijven reorganiseren  

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

Bedrijven in moeilijkheden, 

het is een teken des tijds. 

Alhoewel er lichtpunten lijken 

te zijn aan de economische horizon, 

is algemeen waarneembaar dat grote 

delen van het bedrijfsleven zich nog 

lang niet hebben ontworsteld aan de 

gevolgen van de economisch crisis. 

De omstandigheden kunnen een 

onderneming er toe dwingen om met 

crediteuren een schuldsaneringsrege-

ling aan te gaan. Dat is tot nu toe in de 

praktijk een lastig traject, hoewel niet 

onmogelijk. Veelal eindigen dergelijke 

trajecten toch in een surseance of 

erger een faillissement. Het treffen 

van een akkoord met schuldeisers 

kan namelijk niet buiten surseance of 

faillissement worden afgedwongen, 

ook als een grote meerderheid van 

schuldeisers wél met een dergelijke 

schuldsanering akkoord is.

De huidige praktijk waarbij buiten 

surseance of faillissement een schuld-

sanering wordt betracht strandt veelal 

op onredelijke standpunten van (veelal 

ook kleine) schuldeisers die een deal 

over de schuldsanering traineren. 

Die kunnen formeel niet gedwongen 

worden om mee te doen, een enkele 

uitzondering daargelaten indien blijkt 

dat er onrechtmatig wordt gehandeld. 

De minister van justitie wil het nu 

mogelijk maken om crediteuren en 

aandeelhouders te verplichten een 

akkoord over schuldsaneringen te 

sluiten als een ruime meerderheid van 

schuldeisers daartoe bereid is (Dwan-

gakkoord). De onwenselijke gevolgen 

van het niet doorgaan van een schuld-

saneringsdeal leidt tot scherpe daling 

van de bedrijfswaarden, banenverlies 

en schuldeiser, die soms helemaal 

niets terugkrijgen in een faillissement 

omdat dit in vrijwel alle gevallen tot 

volledige liquidatie leidt met enorm 

waardeverlies.

Uit onderzoek is ook gebleken dat het 

bankroet van een op zichzelf levens-

vatbare onderneming relatief vaak 

voorkomt. Bij de ontwerp wettelijke 

regeling is gekeken naar voorbeelden 

in de Verenigde Staten (chapter 11) 

en Groot Brittannië, die regelingen 

kennen die het mogelijk maken dat 

de rechter onredelijke crediteuren 

kan dwingen mee te werken aan een 

schuldsanering. Daarvoor is dus een 

“quorum” (meerderheid) van schuldei-

sers nodig. Daarbij kunnen ook deals in 

beeld komen waarbij aandeelhouder 

zijn betrokken door verlenging van 

terugbetalingstermijnen, terugbetalen 

in aandelen in plaats van cash of de 

uitgifte van nieuwe aandelen. 

Het quorum is in de regel dat twee 

derde van het schuldbedrag vóór de 

saneringsdeal moet zijn. Ook worden 

thans al veelvuldige akkoorden buiten 

surseance of faillissement aangebo-

den maar de praktijk wijst wel uit dat 

het behoorlijke inspanningen vergt 

om onredelijke schuldeisers waar-

onder fiscus en UWV over de streep 

te trekken. Het komende “dwangak-

koord” buiten faillissement kan straks 

een belangrijk verbeterd instrumenta-

rium aanreiken.

Indien een bedrijf ook thans in moei-

lijkheden verkeert, en/of problemen 

heeft met zijn bank of schuldeisers 

is het wel zaak om niet de nieuwe 

wetgeving af te wachten, waarvan de 

verwachting is dat die pas in de loop 

van 2015 door de eerste- en tweede 

kamer komt. Bedrijven in moeilijkhe-

den moeten ook nu al aan de slag om 

een dreigend bankroet te voorkomen 

en kunnen dus ook nu al een schuldsa-

neringsdeal trachten te bereiken.

Levenbach & Gerritsen Advocaten 

heeft ervaren insolventie juristen in 

huis, die van aanpakken weten, over 

een gedegen netwerk beschikken 

op financieringsterrein, arbeidsrech-

telijke expertise kunnen aanleveren 

en onderhandelingservaring kunnen 

aanleveren.

Indien er behoefte is aan het stellen 

van vragen stellen wij een eerste 

gratis intakegesprek ter beschikking. 

Daarbij kunnen ook andere vragen op 

ondernemingsrecht of ander terrein 

gesteld worden.

CARGOHUB

Levenbach & Gerritsen Advocaten

Beechavenue 178

1119 PS Schiphol-Rijk 

tel: 020-3548060

Gevolgen overtreding
wet vervoer gevaarlijke stoffen

Gilbert De Chauvigny de Blot 
i4Safety

Snelheid in het transport is één van voordelen van ver-
voer door de lucht. Maar voordat de zendingen door alle 
uit te voeren handelingen daadwerkelijk in het vliegtuig 
zijn geladen, kan er nog veel misgaan. Met zendingen 
gevaarlijke stoffen worden op luchthavens dan ook veel 
onregelmatigheden geconstateerd, vaak veroorzaakt 
door de snelheid vereist in de afhandeling.

Vergissingen gemaakt door afzender, agent, afhandelaar en/

of luchtvaartmaatschappij worden onherroepelijk bij controles 

afgestraft. Het gaat hier vaak om onwetendheid. Gemiste 

voorwaarden als het ontbreken van onder meer etiketten, 

een vermelding van een noodtelefoonnummer of aanvul-

lende vereiste documenten, veroorzaken problemen in het 

verdere transport. Uiteraard moeten dit soort vergissingen 

worden gecorrigeerd, maar ook is het goed te beseffen dat 

geen van de betrokken partijen in de keten ook maar enig 

belang heeft bij het niet voldoen aan de wettelijke vereisten.

In Nederland is de aangewezen toezichthouder de Inspectie 

Leefomgeving en Transport. Deze dienst houdt toezicht op 

de naleving van veiligheid- en milieuwetten en de regels 

voor de luchtvaart. De handhavers dragen bij aan de vlieg-

veiligheid door de keten te controleren op vereiste kennis 

en procedures. In ons systeem is het niet voldoen aan de 

voorschriften, een economisch delict. Dit wil zeggen dat de 

wellicht beoogde besparing uiteindelijk bovenop een boete 

wordt opgelegd als eis. In andere landen zijn de straffen op 

overtredingen aanzienlijk anders en in een aantal gevallen 

zelfs oplopend tot miljoenen dollars.

Soms zijn de controleurs uit andere landen zelfs actief op 

buitenlandse vliegvelden en komen via een audit voor hun 

nationale luchtvaartmaatschappij in vrachtloodsen. Vaak 

constateren zij bij deze bezoeken onregelmatigheden die 

ze pas bij aankomst in het land van bestemming verwijten. 

De vraag is of ze hiermee nu werkelijk bijdragen aan de 

vliegveiligheid als pas na de vlucht, juridische verwijten  

volgen…Handhaving is noodzaak, naast dat het door het 

Internationale verdrag is vastgelegd, maar kan nooit zijn 

bedoeld als structurele bron van inkomsten.

Wat de oplossing zou kunnen zijn is als er wereldwijd meer 

aandacht wordt geschonken aan de afzenders van gevaar-

lijke stoffen. De problemen kunnen dan bij de bron worden 

aangepakt, waardoor de betrokken dienstverleners in de 

keten minder angsten en obstakels met dit soort goederen 

beleven in de processen. 

Vervolgens zou het multimodale document moeten worden 

geaccepteerd voor het luchtvervoer, waardoor de wer-

kelijke afzender voor het gehele traject verantwoordelijk 

kan worden gehouden voor onder meer de classificatie en 

verpakking. Dit document is de verklaring van de afzender 

die voor alle modaliteiten vervoer is geaccepteerd, maar 

helaas nog niet door IATA. Vaak maken dienstverleners voor 

het aansluitende vervoer over de weg uit nood transport-

documenten op waarop zaken worden verklaard waarvan ze 

absoluut geen kennis hebben… 
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Het erkenningen systeem bestaat dus al enige tijd en 

vloeit voort uit artikel 6.55 van de Wet luchtvaart en 

artikel 9 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen 

door de lucht. Hierin staan de erkenningplichten en de 

verschillende types erkenningen beschreven die de Minister 

van Infrastructuur en Milieu kan verlenen. Het verlenen van 

een erkenning is gedelegeerd aan de inspectiedienst van 

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), de Inspec-

tie Leefomgeving en Transport (ILT).

De ILT/Luchtvaart gevestigd te Hoofddorp kan, als aan de 

vereisten is voldaan, namens de Staatssecretaris van I&M de 

navolgende erkenningen verlenen:

•  A-erkenning: een afzender die zijn gevaarlijke stoffen 

aanbiedt voor vervoer door de lucht;

•  B-erkenning: een expediteur/luchtvrachtagent die 

gevaarlijke stoffen door de lucht mag doen vervoeren; 

(onder andere het boeken van de zending bij een lucht-

vaartmaatschappij en het opstellen van een luchtvracht-

brief)

•  C-erkenning: een grondafhandelaar die namens de lucht-

vaartmaatschappij de verplichte acceptatiecheck uitvoert 

en/of het laden en lossen van gevaarlijke stoffen aan 

boord van het vliegtuig verricht;

•  E-erkenning: een voor in het vervoer door de lucht 

gespecialiseerde organisatie die in opdracht van derden 

mag optreden als afzender en verpakker van gevaarlijke 

stoffen.

De E-erkenninghouders maken in de praktijk zendingen 

verzendklaar voor bedrijven die niet in het bezit zijn van een 

A-erkenning en voor bedrijven waarbij zendingen herver-

pakt dienen te worden, bijvoorbeeld na afkeuring op de 

Nederlandse luchthavens.

In de ministeriële regeling erkenningen en de regeling 

erkenning opleidingsinstellingen & examinering zijn de 

eisen opgenomen voor een erkenning. Uit artikel 8 van de 

regeling erkenningen vloeit voort dat voor het met goed 

gevolg afleggen van een examen voor een E-erkenning-

houder een hogere score dient te worden behaald dan door 

andere erkenninghouders (90 punten vs. 70 punten). Daar-

naast vloeit uit Bijlage B bij de regeling examens voort dat 

de opleidingseisen voor een E-erkenninghouder uitgebreider 

zijn en dat men kennis in huis dient te hebben van chemie 

en de wetgeving op aansluitende vervoersmodaliteiten, 

zoals het wegvervoer (ADR).

Tot 1 januari 2014 was een D-erkenning vereist voor de 

luchtvaartmaatschappij buiten de EU. Deze kan nu, net 

als de EU-operators, volstaan met een AOC certificaat met 

daarop de aantekening gevaarlijke stoffen. De AOC wordt 

door de autoriteit verleend in het land waar de luchtvaart-

maatschappij is ingeschreven. In Nederland is dat eveneens 

de ILT/Luchtvaart (CAA-NL: Civil Aviation Authority The 

Netherlands) in Hoofddorp.

Een erkenning wordt in principe verleend voor onbepaalde 

tijd. Echter de wet geeft de ILT altijd de mogelijkheid om de 

erkenning te schorsen dan wel in te trekken als niet meer 

aan de wettelijke eisen  wordt voldaan. De ILT/luchtvaart 

toetst met periodieke audits of de erkenninghouder nog 

voldoet aan deze eisen.

Erkenningen in de keten van het 
luchttransport met gevaarlijke stoffen

In de keten van het luchttransport met gevaarlijke stoffen spelen verschillende partijen een rol, zoals afzenders van 
goederen, expediteurs/luchtvrachtagenten, grondafhandelaars en luchtvaartmaatschappijen. Al vanaf de jaren tachtig 
van de vorige eeuw moeten deze partijen in het bezit zijn van een erkenning als het bedrijf zich bezig houdt met het 
vervoer of doen vervoeren van gevaarlijke stoffen door de lucht vanuit Nederland. Deze verplichting in het kader van 
veilig transport, staat los van de beveiligingseisen (erkende afzender) die na de aanslagen van 9/11 (2001) van kracht 
zijn geworden.
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Voor meer informatie: 

ILT Meld en informatiecentrum (MIC)

Tel: 088-4890000
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Logistieke overeenkomsten: 
haastige spoed is zelden goed!

Wijsheden als bovenstaand en Zint eer ge begint 

hebben we allemaal wel eens in onze jeugd 

te horen gekregen en misschien later ook nog 

wel. De praktijk leert dat logistieke dienstverleners dit 

soort tegeltjeswijsheid best in hun kantoor zouden mogen 

ophangen….

Door de jaren heen hebben expediteurs en vervoerders hun 

dienstverlening gediversifieerd en zijn ze zich logistieke 

dienstverleners gaan noemen. Naast de oorspronkelijke 

werkzaamheden expeditie en vervoer zijn ze gaan opslaan, 

sorteren, distribueren en bewerken. Bij fabrikanten en 

handelaren staat uitbesteden hoog in het vaandel en daar 

maken de logistieke dienstverleners goed gebruik van. Dat 

er bij de uitvoering van die werkzaamheden wel eens wat 

misgaat, is niet verwonderlijk. Wel als een project van begin 

af aan grote problemen ondervindt die ook na een jaar nog 

niet zijn opgelost. Beide partijen raken geïrriteerd en na 

verloop van tijd escaleert de zaak, zodat de contracten op 

en advocaten aan tafel komen.

Een voorbeeld uit de praktijk is een producent van bevroren 

consumptieartikelen die zijn goederen deels zelf en deels in 

een extern koelhuis opslaat. Bij een gesprek met één van 

zijn vervoerders blijkt dat deze een nieuw koelhuis met een 

groot aantal palletplaatsen aan het bouwen is. Dat spreekt 

de fabrikant wel aan, zo kan hij zijn gehele opslag en 

distributie centraliseren en hij vraagt of de vervoerder 2.500 

palletplaatsen voor hem beschikbaar wil houden. Tevens 

wordt gesproken over het op afroep distribueren naar 

diverse klanten. Bovendien zou de vervoerder misschien 

ook wel wat om- en herpakwerkzaamheden wil verrichten. 

Mooi toch?

Toch loopt het project uit op een drama. Pallets blijken een 

verschillend aantal artikelen te bevatten en labels, laat staan 

GS1 pallet labels en SSCC codes, en vooraanmeldingen die 

één op één te verwerken zijn in een warehousemanage-

mentsysteem, ontbreken. Bovendien gaat het om een diver-

siteit aan artikelen met verschillende landcodes. Om- en 

herpakwerkzaamheden vlotten niet omdat orders tijdens de 

werkzaamheden worden gewijzigd… Los van de vraag hoe 

de problemen zo snel mogelijk kunnen worden aangepakt 

en opgelost, is het interessant te weten hoe dat nu zo heeft 

kunnen gebeuren.

Bij nader onderzoek blijkt dat partijen een andere taal 

spreken. Zoals bij veel andere zaken blijkt dat het allereer-

ste contact vaak plaatsvindt tussen directieleden. Er wordt 

geroepen dat ze het gaan doen en afgesproken dat het 

op korte termijn geregeld moet zijn. De mensen die de 

werkelijke operatie op poten moeten zetten, weten echter 

eigenlijk al direct dat dat niet gaat lukken. Verder blijkt 

vaak dat partijen niet duidelijk communiceren over wat van 

elkaar verwacht wordt en dat met name de opdrachtgever 

niet weet waar het over gaat. Logisch ook, want zoiets kost 

tijd. En dan moeten de afspraken natuurlijk ook nog worden 

vastgelegd. 

Kortom: neem de tijd om zaken met elkaar door te spreken, 

elkaar te bevragen en uitgangspunten te definiëren. Dat, 

vastgelegd in een degelijke logistieke overeenkomst, 

voorkomt een hoop heisa en een later beroep op een huur-

overeenkomst in plaats van een logistieke overeenkomst 

achteraf. De diverse scribenten van dit onvolprezen blad 

zullen u daar graag behulpzaam bij zijn…..

Frans Vonk
Directeur Binnendijk-Bree Surveys B.V.

Frans Vonk 

Binnendijk-Bree Surveys

Flamingoweg 6 NL-1118 EE SCHIPHOL

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

E schiphol@bbsurveys.nl

I  www.bbsurveys.nl
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ICT en Logistiek: twee
zijden van dezelfde munt
ICT en logistiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is tenminste hoe ik opgevoed ben in de jaren dat ik op de 
Erasmus Universiteit Rotterdam universitair docent was bij de Faculteit Bedrijfskunde, onder de bezielende leiding van 
prof Jo van Nunen. In de logistiek zijn een goede informatievoorziening, slimme planning ondersteund met computers, 
en een goede vastlegging van wat er is gebeurd de sleutels voor succes. 

Dit is ook in de Topsector Logistiek onderkend, 

met een aparte programmalijn die beoogt een 

neutrale informatie-infrastructuur te bouwen voor 

de Nederlandse logistieke sector. In het ambitiedocument 

van de Topsector, “Partituur naar de Top” heet dat een open 

ICT infrastructuur voor de hele logistieke sector. Belangrijke 

delen van die ICT infrastructuur bestaan al, vooral in de grote 

logistieke knooppunten zoals de haven van Rotterdam en 

Schiphol. De zogenaamde Port Community Systemen Port-

base en Cargonaut zijn daar al jaren actief. Maar belangrijke 

componenten bestaan nog niet. 

Nu is de ICT behoefte van de logistieke sector breed en 

divers. In de logistiek is er behoefte aan informatie-uitwis-

seling tussen bedrijven (B2B), tussen bedrijven en overheid 

(B2G) en tussen bedrijven en consumenten (B2C). Om 

met de laatste te beginnen: steeds meer mensen kopen 

spullen op internet, via webshops. Die producten komen 

via koeriers en de post naar mensen toe, en de informatie-

voorziening daarover kan nog veel beter. Nu weten mensen 

vaak niet precies wanneer hun aankopen bezorg worden, 

waardoor ze niet thuis zijn, en de bezorger opnieuw moet 

komen. De logistiek van thuisbezorging is dus inefficiënt, en 

om die efficiënter te maken is veel meer informatie-uitwis-

seling tussen de bezorgers en consumenten nodig. 

Op het vlak van communicatie met de overheid bestaan al 

veel voorzieningen. De Douane, bijvoorbeeld, is volledig 

ingesteld op digitale communicatie. Ook andere overheden 

schakelen steeds meer over op het digitaal ontvangen 

van formele berichten die ze voor hun toezichthoudersrol 

nodig hebben. Ik noemde al de port community systemen 

die in alle grote zee- en luchthavens bestaan. In Europa is 

daarover nu een deken van standaardisatie gelegd door 

voor te schrijven dat verschillende overheden allemaal via 

hetzelfde kanaal hun informatie moeten binnenhalen. Dit 

is de zogenaamde Single Window-ontwikkeling. Voor de 

succesvolle invoering van single windows in Europa zijn 

nog veel hobbels te overwinnen. Ik wil hier stilstaan bij een 

specifieke uitdaging. 

Die uitdaging is dat op dit moment de communicatie met 

de overheid vooral eenrichtingsverkeer is. De overheid 

verlangt allerlei informatie, maar geeft vrij weinig terug. 

Tekst
Prof. Dr. Albert 

Veenstra

Fotografie
PR
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En dat terwijl informatie over hoe ver de overheid is met 

beoordelen, evalueren, en beslissen over wat bedrijven 

doen, voor die bedrijven heel veel meer inzicht oplevert in 

de voortgang van hun logistieke processen. Op het vlak van 

G2B-communicatie ligt dus nog een grote uitdaging. Er zijn 

overigens wel wat positieve ontwikkelingen te melden. De 

Douane is bezig met een containerstatusbericht, waarmee 

bedrijven inzicht kunnen krijgen in de oordelen van de dou-

ane over zendingen in containers, min of meer in real-time. 

Dit bericht zou tegen het eind van dit jaar (2014) beschik-

baar moeten komen. 

En dan de communicatie tussen bedrijven. Er zijn al jaren 

initiatieven voor het digitaal uitwisselen van documenten 

(orders, vrachtbrieven, facturen). Maar logistieke bedrijven 

hebben in hun logistieke operatie vooral actuele informatie 

nodig om toekomstige knelpunten te zien aankomen. Voor-

zieningen voor het uitwisselen van dit soort informatie zijn 

er nog nauwelijks, op een paar specifieke informatiebronnen 

na. Wat er wel is, is bijvoorbeeld verkeersinformatie, die 

tegenwoordig via Google Maps, of via de TomTom, real-time 

beschikbaar is. Dit is echter nog erg statische informatie, die 

je vertelt waar nu de file staat, maar niet waar over 3 uur 

een file staat. 

Bij TNO is de afgelopen twee jaar gewerkt aan een systeem 

waarmee informatie van containervervoerders gepooled kon 

worden, om op die manier uit te rekenen hoe laat de trucks 

in de haven zouden zijn, en hoeveel trucks er dan tegelijk 

zouden aankomen. Op die manier is ook de te verwachten 

wachttijd bij een containerterminal te bepalen. Als je daar-

naast nog informatie kunt krijgen over de routering op een 

containerterminal – en dat is in het project ook gelukt – dan 

kan je een redelijk betrouwbare schatting maken van de 

totale turnround tijd van trucks in de haven, op het moment 

dat die trucks nog bij Gorkum rijden. Inmiddels zie ik allerlei 

vergelijkbare toepassingen, op Schiphol, bij grote distributie-

centra, in steden. 

Er is behoefte in de logistieke sector aan een basisinfrastruc-

tuur waarmee de informatiebehoeften zoals ik die hierbo-

ven beschreven heb, eenvoudig(er) met applicaties ingevuld 

kunnen worden. In mijn optiek bestaat die infrastructuur uit 

de volgende drie onderdelen. 

Ten eerste een voorziening waarin publieke en private 

informatie makkelijk ter beschikking van derden kan 

komen. Er is heel veel publieke informatie, maar de manier 

waarop vooral overheden die de wereld in slingeren is voor 

bedrijven totaal onbruikbaar. Daarnaast is er een voorzie-

ning nodig waarin bedrijven hun data kunnen ontsluiten, 

maar op zo’n manier dat zij zelf de baas blijven over wie 

wanneer en waarvoor die data gebruikt. Dit kan door middel 

van bijvoorbeeld zogenaamde Application Programmer’s 

Interface (API)-platforms, waarin bedrijven hun data via 

een API (zeg maar een standaard data-stekker) beschikbaar 

kunnen maken. Zij kunnen dan zelf in het platform via een 

eenvoudig dashboard de datastroom aan en uit zetten. Dat 

kan ook voorwaardelijk, bijvoorbeeld op basis van betaling. 

Deze technologie is er al, maar wordt in de logistieke sector 

nog maar mondjesmaat gebruikt. 

Ten tweede moet er een omgeving komen waarin appli-

caties kunnen worden neergezet. De tijd dat iedereen zijn 

eigen stukje software heeft op een lokale computer is 

voorbij. Steeds meer software draait in de cloud. Daarnaast 

is het zo dat steeds meer applicaties gemaakt worden in 

co-creatie omgevingen, zoals hackathons. Tenslotte maken 

studenten en onderzoekers ook veel oplossingen voor 

complexe problemen, die nog zoeken naar toepassingen. 

Al deze kennis en kunde moet ontsloten worden in de 

informatie-infrastructuur voor de logistieke sector. Inmiddels 

zijn er een of twee projecten in Nederland die hiervoor de 

basis leggen.

Ten derde bestaat de informatie-infrastructuur uit een tool-

box waarmee allerlei partijen hun data kunnen analyseren. 

Dit onderdeel bestaat uit een, of meerdere, configureer-

bare dashboards die data, resultaten van applicaties, of de 

prestaties van de diverse APIs helpen visualiseren. Ook deze 

technologie is er al, zowel in open source, als in commerci-

ele applicaties. 

Er zijn twee grote uitdagingen. Ten eerste moet deze 

infrastructuur ontwikkeld worden binnen de kaders die de 

komende jaren gelden voor de Topsector Logistiek. Geld 

is daarbij niet direct een knelpunt, maar wel de integrale 

programmering van wat er in allerlei projecten wordt 

bijgedragen aan deze infrastructuur. Er gebeurt veel, maar 

we moeten blijven zorgen dat alle initiatieven op elkaar 

aansluiten. 

De tweede uitdaging is een nog veel grotere. We moeten 

deze infrastructuur bouwen voor de hele logistieke sector 

in Nederland (en wellicht daar buiten). Dat betekent dat 

niet alleen de koplopers, maar juist het grote volume mid-

den- en kleinbedrijf meegenomen moet worden. Dit is een 

opdracht voor de Topsector Logistiek, en voor Dinalog, maar 

ook voor ons allemaal.  
CARGOHUB
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Vacaturewijzer
Freight Forwarding Air Team Manager Nado Logistics B.V. Schiphol-Rijk

Nado Logistics BV is a freight forwarding company in the Netherlands who have mainly freights between Asia...

Magazijnmedewerkers Labourlink Schiphol

Magazijnmedewerkers Wij komen graag in contact met mensen die geinteresseerd zijn in een leuke job in een logitieke...

Hef / Reachtruckchauffeurs Labourlink Schiphol

Heftruckchauffeurs Wij komen graag in contact met mensen die geinteresseerd zijn in een leuke job in een logitieke...

Expediteur/Export medewerker Labourlink Rotterdam en Schiphol

Voor onze opdrachtgever in omgeving Rotterdam en Schiphol zijn we op zoek naar een Expediteur/Export medewerker....

Ervaren Bouwers Luchtvracht Labourlink Schiphol

Ervaren Bouwers Luchtvracht Labourlink doet het goed op Schiphol en daar zijn wij heel blij mee. Steeds meer...

Chauffeur C met ADR Tank Labourlink Schiphol

Ben jij een chauffeur in hart en nieren en niet bang om je handen vies te maken? En wil je in een dynamische omgeving...

Cargo medewerkers Labourlink Schiphol

Cargo medewerkers Labourlink is een arbeidsbemiddelings- en adviesbureau dat personeelsoplossingen op maat biedt... 

Administrator Apex Logistics Europe Schiphol-Rijk

We are looking for a well organized Administrator to join our rapidly expanding company. Apex Logistics International...

Customer Service-Chinese Speaking Apex Logistics Europe Schiphol-Rijk

We are looking for a dynamic, motivated Chinese Speaking Customer Service Representative to join our rapidly...

Magazijnmedewerker Dangerous Goods WerkCentrale Nederland Schiphol

Werkomgeving Een wereldwijde logistieke dienstverlener op Schiphol voor Luchtvracht (Air), Zeevracht (Sea) en Weg...
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Geïnteresseerd? Kijk op www.cargojobs.nl voor de volledige vacatureomschrijving!
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