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13.00 uur  Ontvangst

13.30 uur   Opening door moderator 
Erwin van Aken

13.35 uur   Welkomstwoord 
door Mels Dees - 
Nieuwsblad Transport

13.45 uur   Proces en scenario-analyse: 
hard of zacht? door 
René Buck - Buck 
Consultants

14.25 uur   Belang logistiek door 
Elmer de Bruin - TLN

14.45 uur  Tea & mu�  ns

15.15 uur   Gevolgen van Brexit voor 
transport & logistiek door 
Madeline Buijs - ABN Amro

15.40 uur   How to anticipate digital? 
(ENG) door 
Martin Maecock - Descartes

16.15 uur   Douane door Roel 
van ‘t Veld - Douane

16.45 uur   Praktijkpanel & afsluiting

17.00 uur  Netwerkborrel

Het blijft verstandig je op de 
uittreding van het Verenigd 
Koninkrijk uit de EU voor te 

bereiden. In enige vorm lijkt deze ‘Brexit’ 
immers nog steeds in aantocht. Maar 
onze westerburen wekken wel de indruk 
er eigenlijk geen zin in te hebben de Unie 
volledig te verlaten. Zo hebben de Britten 
van Brussel gedaan gekregen dat een 
‘harde’ uittreding, per eind maart volgend 
jaar, wordt voorkomen. Er komt een 
‘transitieperiode’ tot 2021.
In die periode wordt de douane-
overeenkomst met de Europese Unie dus 
gehandhaafd, en daarmee blijven ook 
alle handelsakkoorden die de Unie met 
andere regio’s in de wereld heeft gesloten 
voor de Britten van kracht. Londen heeft 
wel concessies moeten doen in ruil voor 
deze ‘zachte’ Brexit. Het land heeft nog 
ruim tweeënhalf jaar de tijd om eventueel 
zelf met de Unie, de Verenigde Staten, de 
Volksrepubliek China en tal van andere 
landen tot eigen handelsakkoorden te 
komen.
Maar na maart 2019 heeft het in de 
Unie zelf geen stemrecht meer en zullen 
de Britten hun zetels in het Europees 

Organisatie: Partners:

Londen kiest voor  ‘Noors’ model

PROGRAMMA
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Londen kiest voor  ‘Noors’ model
Parlement moeten ontruimen. Ook 
verlangt de Unie een oplossing voor 
de Ierse kwestie. Voorkomen moet 
worden dat de Ierse Republiek een 
‘harde’ grens krijgt met Noord-Ierland. 
Dit plaatst Londen voor politieke 
problemen. De Noord-Ieren willen dat 
op hun met Ierland gedeelde eiland 
geen Schengen-buitengrens ontstaat, 
met douanecontroles van paspoorten en 
lading.

Een bijzonder vraagstuk lijkt ook Schotland 
te blijven. Deze Britse deelstaat is in 
grote meerderheid tegen Brexit en wil 
deel blijven uitmaken van de Europese 
Unie. Het is bijna ondenkbaar dat 
Engeland en Wales bij een ‘harde’ Brexit 
deze deelstaten zullen afstoten, als een 
salamander die bij bedreiging zijn staartje 
prijsgeeft aan de rover. Dat laatste wordt 
in de biologie ‘autonomie’ genoemd. 

Overigens zien veel Schotten in Brexit 
wel een kans op zelfstandigheid, een 
autonome Schotse staat.
De komende jaren moet blijken of het VK 
de boedelscheiding van de Unie verder 
wil doordrijven. In zowel de Conservatieve 
Partij als in de Labour Party neemt de 
weerstand tegen Brexit toe. Met de 
transitieperiode tot 2021 – nog ruim 
tweeënhalf jaar te gaan – ziet het er naar 
uit dat we eerder uitkomen op het Noorse 
of Zwitserse model. O�  cieel is het VK dan 
geen lid meer van de EU.
Maar het blijft in de tolunie en wordt 
het land terdege geraadpleegd over 
maatregelen om de onderlinge handel te 
bevorderen. Het is ook heel waarschijnlijk 
dat de Britse eilanden nog steeds kunnen 
meeliften op de vele handelsakkoorden die 
Brussel met andere oorden in de wereld 
heeft gesloten.
Vandaag hoort u van verschillende 
sprekers alles over het dossier Brexit en 
wat het betekent voor uw dagelijkse 
praktijk. Ik wens u een vruchtbare sessie. ■

Folkert Nicolai
Nieuwsblad Transport

“Er komt een 
‘transitieperiode’ 

tot 2021.”

VOORWOORD
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INTERVIEW

‘If necessary, we   eat grass’, zei de Britse minister
DOOR FRANK DE KRUIF

Voorzitter Arthur van Dijk van 
Transport en Logistiek Nederland 
(TLN) maakt zich grote zorgen 

over de gevolgen van de Brexit voor 
de Nederlandse transportbranche. 
Beperkingen van de markttoegang en 
het vastlopen van de douane ziet hij als 
grootste risico’s. De lobby van TLN is vooral 
gericht op de Nederlandse overheid en 
het zo goed mogelijk voorbereiden van de 
sector op het naderende vertrek van de 
Britten uit de Europese Unie.

U heeft onlangs EU-onderhandelaar 
Michel Barnier gesproken. Heeft hij u 
kunnen geruststellen?
Absoluut niet. We weten niet wat de 
uitkomst zal zijn, maar gezien de opstelling 
van zowel de EU als van de Britten, 
moeten we rekening houden met een 
harde Brexit. Dat betekent nogal wat voor 
onze sector. Het gesprek heeft me wel 
doen bese� en dat we als Nederland extra 
moeten investeren in het opvangen van 
de consequenties, zodat we onze positie 
als gateway tot het Verenigd Koninkrijk 
beschermen.

Vindt u daar gehoor voor?
Steeds meer. Vlak na het Britse referendum 
was ik in de Tweede Kamer, en kreeg ik de 
indruk dat de Kamerleden het idee hadden 
dat de logistieke sector de problemen zelf 

Arthur van Dijk, 
voorzitter TLN
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‘If necessary, we   eat grass’, zei de Britse minister
wel oplost. Inmiddels beseft iedereen dat 
dat een illusie is. Er gaat elke zes seconden 
een vrachtauto van ons continent naar 
het VK, vanaf verschillende plekken. 
Dat betekent dat je bij twee minuten 
vertraging aan de grens al tientallen 
kilometers � le hebt. Op al die plekken 
gaat enorme congestie ontstaan in de 
afwikkeling van die trucks. Onze lobby is er 
dan ook op gericht dat Nederland daarop 
voorbereid is, dat we systemen gaan 
ontwikkelen en de douaneformaliteiten 
zo inrichten dat de havens niet overbelast 
raken.

Moet uw lobby ook niet op het VK gericht 
zijn?
We hebben een aantal bezoeken aan 
onze Engelse collega’s gebracht. De 
douanesystemen daar zijn niet zo 
sophisticated als die van ons. Niet alleen 
wat betreft de IT, maar ook fysiek: als 
je aankomt met de veerboten op het 
eiland, is er helemaal geen ruimte voor 
a� andeling. Die havens zijn ingericht 
om zo snel mogelijk van de boot af  en de 
haven uit te rijden. De Engelsen moeten 
nog heel veel doen.

Hoe denkt uw zusterorganisatie in het VK 
daar over?
Op bezoek bij mijn collega van de FTA 
ontving hij mij met manchetknopen 
met de Britse vlag. Op mijn vraag wat hij 
zelf had gestemd, zei hij: vóór de Brexit. 

Rationeel zou een wegvervoerorganisatie 
voor open grenzen moeten zijn, maar 
emotie en zakelijkheid lopen daar door 
elkaar heen. Zoals de Britse minister van 
� nanciën tegen mij zei: ‘if necessary, we 
eat grass’. Er zijn nog mensen die hopen 
dat er een weg terug is, maar voor mij was 

dat het moment dat ik me realiseerde dat 
we daar gezien de Engelse sentimenten 
niet op hoeven te rekenen.

Wat zijn voor de transportsector de 
belangrijkste risico’s bij een harde Brexit?
De twee grootste risico’s zijn markt-
toegang en douane. Wat die toegang 
betreft: wij rijden met volle vrachtwagens 
heen, en het liefst met volle terug. 
Voor cabotage zijn er regels in Europa. 
Blijven die geldig, of gaan de Britten hun 
eigen markt beschermen? In dat geval 
moeten we met lege wagens terug. Maar 
we hebben nog even de tijd, want de 
onderhandelaars hebben namelijk een 
transitieperiode afgesproken: het VK ▶ 

“Bij twee minuten 
vertraging heb je aan 
de grens al tientallen 

kilometers � le.”
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INTERVIEW

blijft zeker tot 31 december 2020 in 
de douane-unie en onderdeel van de 
interne markt. Ondernemers hebben 
dus meer tijd om zich voor te bereiden 
op eventuele nieuwe regels.

Als het VK zijn markt beschermt, kun je 
erop wachten dat Europa dat ook doet.
Precies. Daarom is het belangrijk 
dat er goede afspraken komen, 
op meerdere  terreinen. Als 
het VK uit de douane-
unie stapt, moet het een 
regeling tre� en. Maar daar 
moeten alle EU-landen mee 
instemmen. Er hoeft er maar één 
te zijn dat dwarsligt, en dan komt 
die regeling er niet. Die kans is er, want 
landen die wat minder a� ankelijk van 
het VK zijn, zullen niet veel concessies 
willen doen. Dan krijgt politiek de 
overhand over handel. Daar hebben wij 
veel zorgen over.

Nederland is wat dat betreft a� ankelijk 
van Brussel, maar wat kan het in zijn 
eentje wel doen?
Welk model het ook wordt, Nederland 
moet ervoor zorgen dat het de handel 
met het VK beter, sneller en e�  ciënter 
organiseert dan andere landen. Neem 
de douane: die is in Engeland niet zo 
goed geëquipeerd als in Nederland. Ze 
zijn wel bezig met de invoering van een 
nieuw elektronisch systeem. Er staat 
nergens dat je ze daarmee niet mag 
helpen. En als je ze helpt, moet je dat zo 
doen dat je er zelf ook wat aan hebt. ■

“Dan krijgt politiek 
de overhand over 

handel. Daar 
hebben wij veel 

zorgen over.”
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Wereld na Brexit is totaal 
verschillend
DOOR FRANK DE KRUIF

Ondanks de voortgang in de 
onderhandelingen tussen de EU 
en het VK blijft het risico op een 

harde Brexit aanzienlijk. De douane blijft 
zich daarop voorbereiden en adviseert 
bedrijven om dat ook te doen, zegt 
beleidsmedewerker Roel van ’t Veld.

Vorige week is besloten tot verlenging 
van de overgangsperiode na de Brexit. 
Wat is daar de betekenis van?
Het is een goede stap, die je echter 

moet zien in het licht van het volledige 
onderhandelingsproces. Het is een 
voorlopig deelakkoord, dat uiteindelijk 
in één groot eindverdrag verwerkt 
moet worden, en dat is nog ver weg. 

Misschien dat we daar in het najaar 
zicht op krijgen. Het risico van een Brexit 
zonder akkoord – het cli�  edge scenario 
– is afgenomen, maar niet weggenomen.

Kan het ook een averechts e� ect hebben, 
dat ondernemers denken: we kunnen het 
weer even voor ons uit schuiven?
Ja, dat risico is er zeker. Die reactie hoor 
ik ook wel: mooi, we hebben een jaar en 
negen maanden extra. Ik denk vooral dat 
minder grote bedrijven daartoe geneigd 
zijn. Die hebben minder mankracht en 
middelen om zich goed voor te bereiden.

Uw zorg gaat met name uit naar kleinere 
bedrijven. Heeft u daar een beeld van?
Dat is altijd lastig. Mensen kunnen zich 
heel goed informeren en welingelichte 
keuzes maken, bijvoorbeeld om niet 
zelf actie te ondernemen maar een 
adviseur in te huren. Dat zien wij niet. 
Maar als ik afga op wat wij wél zien, 
heb ik zorgen. We weten dat er 35.000 
Nederlandse bedrijven handel drijven 
met het VK. Je zou denken dat een deel 
daarvan informatie zoekt en contact 
opneemt met ons. Dat gebeurt maar 
mondjesmaat.

Die mogelijkheid is er wel?
We hebben een douanetelefoon, we 
hebben social media accounts. Daar ▶ 
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INTERVIEW

leeft het niet echt. Daarnaast zijn er meer 
algemene sites zoals brexitloket.nl en 
hulpbijbrexit.nl. Bij onze contactpunten 
in de regio komen ook niet veel vragen 
binnen. Ook een organisatie als TLN 
maakt zich zorgen. Het lijkt erop dat veel 
ondernemers er onbewust van uitgaan dat 
het wel goed komt.

De douane gaat daar niet vanuit?
Nee, wij zien vooralsnog geen enkele 
reden om onze voorbereidingen te staken, 
te beginnen door extra mensen aan 
te nemen. We hebben de advertenties 
gezet en de eerste sollicitatiebrieven 
binnengekregen.

Wat doet de douane nog meer, behalve 
mensen aannemen?

Investeren in huisvesting en in IT-
systemen. En voortdurend overleggen 
met het bedrijfsleven, om de gevolgen 
van de Brexit door te spreken op praktisch 
niveau met bijvoorbeeld de ferry-

“Turkije, de Oekraïne of 
Rusland…   daarmee kun 
je het verkeer op het VK 

dadelijk vergelijken. Ik 
denk dat veel vervoerders 

dat zich niet realiseren.” 
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operators. Juist in die branche zullen de 
veranderingen groot zijn. Net als voor 
hun klanten, de transporteurs die van 
de ferry’s gebruikmaken. De vier grote 
ferrymaatschappijen zijn vrij ver daarmee, 
veel van hun klanten nog niet.

Wat worden de grootste veranderingen?
Straks moet iedere zending van of naar 
het VK vergezeld gaan van een in- of 
uitvoerdocument. Wat veel vervoerders 
niet weten, is dat de ferrymaatschappijen 
daarnaast verplicht worden om berichten 
naar de douane te sturen voor het 
binnenbrengen en uitgaan, met data over 
inhoud van trailers en containers. Om die 
te kunnen aanleveren zullen de ferry’s 
en de vervoerders een systeem moeten 
bouwen. Anders moeten we daarop 

gaan controleren op het ferryterrein. 
De papierwinkel wordt groter, en de 
ondernemer die niet goed weet welke 
gegevens hij moet aanleveren, krijgt te 
maken met vertragingen.

Is er ruimte voor controles op die terreinen?
Daar voeren we nu gesprekken over 
met ferrymaatschappijen. We gaan er 
ook vanuit dat we scancontroles gaan 
uitvoeren. Dat is heel e�  ciënt, maar je 
hebt er wel ruimte voor nodig.

Wie moet daarin investeren?
Wij investeren in de meest e�  ciënte 
technologie, dus in scans. Maar de ruimte 
voor die controles zal het bedrijfsleven 
moeten creëren.

Het wordt hoe dan ook lastiger?
De wereld voor en na de Brexit is totaal 
verschillend. Wij Nederlanders hebben 
daar sinds begin jaren negentig geen erg 
in, afgezien van die transportbedrijven 
die op Turkije, de Oekraïne of Rusland 
rijden. Want daar kun je het verkeer op het 
VK dadelijk mee vergelijken. Ik denk dat 
veel vervoerders dat zich niet realiseren. 
De andere kant van het verhaal is dat 
het ook kansen biedt. Bedrijven die zich 
willen specialiseren in het vervoer op het 
VK kunnen werk van anderen uit handen 
nemen. Voor Nederlandse klanten, maar 
ook voor klanten uit andere Europese 
landen. De Brexit hoeft geen doemscenario 
te zijn. Dat wordt het alleen als je je niet 
voorbereidt. ■

Roel van ’t Veld, 
Douane
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‘Brexit is al aan de gang’
DOOR FRANK DE KRUIF

Hard of zacht, dat blijft afwachten. 
Maar de Brexit gaat de logistieke 
sector in Nederland hoe dan ook 

raken. René Buck van Buck Consultants 
raadt bedrijven aan om zich voor te 
bereiden op een harde Brexit.

U adviseert bedrijven in de logistieke 
sector. Is de Brexit een belangrijk thema?
Jazeker. Ik zal een voorbeeld geven: wij 
werken voor een bedrijf dat vanuit Londen 
medische artikelen distribueert in Europa. 
Het Verenigd Koninkrijk is ongeveer een 
derde van hun markt, de Europese Unie 
tweederde. Dat bedrijf moet binnen 
enkele maanden beslissen over de 
verlenging van het huurcontract van hun 
warehouse voor vijf jaar. Als er een harde 
Brexit komt, is er groot risico dat ze niet 
aan hun levertermijnen in de EU kunnen 
voldoen. Dus nemen ze het zekere voor het 
onzekere: ze verhuizen in het VK naar een 
kleiner dc en openen een nieuwe hub op 
het continent. Misschien onnodig achteraf, 
maar het bedrijf moet wat.

Het risico van een harde Brexit is te groot?
Dat besef groeit. Een jaar geleden had 
iedereen nog het idee: zo’n vaart zal het 
niet lopen, het komt wel goed. Ik zie 
dat die houding is veranderd, bedrijven 
wachten niet langer en passen hun 
strategie aan, natuurlijk a� ankelijk van 

het belang van het VK voor hun business. 
Als dat belang groot is, kunnen ze het zich 
niet langer permitteren om op de handen 
te zitten en af te wachten.

Loopt de markt voor op de politiek?
Ja, want wat er politiek uitkomt, weet 
niemand. Niemand kent de timing. Er 
zijn nog grote verschillen tussen het 
VK en de EU. Ondertussen draait de 
wereldeconomie als een tierelier, en ziet 
iedereen kansen om te groeien. Die wil je 
niet laten voorbijgaan in afwachting van 
witte rook uit Westminster of Brussel. In 
de politiek vraagt men zich nog af: wat zijn 
de gevolgen als de Brexit dadelijk een feit 
is. Mijn stellige overtuiging is: de Brexit is 
al lang aan de gang.

Wat betekent dat voor de logistieke sector 
in Nederland?
Koppijn. Er gaan extra tijd en kosten 
mee gepaard. Zeker als het uitdraait 
op een handelsoorlog en er wederzijds 
importhe�  ngen worden geheven. Maar 
daarnaast heeft de sector te maken met 
non tari�  barriers. Je moet extra mensen 
aannemen om documenten te maken. 
Ik ben in Kerkrade geboren, een paar 
honderd meter van de Duitse grens, en 
oud genoeg om me al die kantoortjes met 
douane-expediteurs te herinneren. Als het 
niet wordt geregeld, krijgen we dat aan 
de buitengrens met het VK gewoon weer 
terug. We zijn zo gewend geraakt aan vrije 
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‘Brexit is al aan de gang’

René Buck, 
Buck 
Consultants

“Ik zie dat die houding 
is veranderd, bedrijven 
wachten niet langer en 

passen hun strategie aan.”

handel, dat we ons dat bijna niet meer 
kunnen voorstellen.

Extra werk voor de expeditie sector?
Sommige sectoren pro� teren, maar over 
het algemeen zijn de gevolgen negatief. 
Op het moment dat de Nederlandse 
douane aankondigt tegen de duizend 
extra mensen aan te willen nemen voor 
de buitengrens met het VK, weten de 
bedrijven dat ze ook mensen moeten 

aannemen en een salaris moeten betalen. 
Probeer dat maar weer terug te verdienen.

Handelsbelemmeringen schaden zowel de 
EU als het VK, maar wie het meest?
Ik denk dat de klap voor de Britse 
economie wordt onderschat. Wat je 
leest in de krant zijn de aankondigen van 
de grote bedrijven in Londen, banken 

vooral, die banen overplaatsen naar het 
continent. Dat is relatief een klein deel 
van die � nanciële sector, maar komt wel 
in het nieuws. Wat niet in het nieuws 
komt, zijn de beslissingen van bedrijven 
om niet in het VK te investeren, maar 
elders in Europa, of om bij uitbreiding 
van hun activiteiten niet voor het VK te 
kiezen. Ook vandaag worden er in allerlei 
bestuurskamers beslissingen genomen 
die nadelig uitpakken voor het VK. Ik 
denk dat dit soort verborgen beslissingen 
de komende tijd zijn terug te zien in 
prognoses over de investeringsvolumes 
in het VK. Dat gaat naar verwachting een 
majeure impact hebben op de economie. ■
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WWW.BREXITLOGISTIEK.NL


