
Op Schiphol vanaf 2021 snellere afhandeling exportvracht met digitaal vooraanmelden 

 

De afhandelaren op Amsterdam Airport Schiphol gaan vanaf januari werken met het 

digitaal vooraanmelden van lokale exportvracht. Op maandag 14 september tekenen 

Worldwide Flight Services, dnata, Air France KLM Martinair Cargo, Menzies Aviation 

Netherlands B.V. en Swissport Cargo Services hiertoe een document. Doel van de 

digitalisering is het proces van aanvoer, administratief verwerken en lossen en laden van 

exportgoederen op de luchthaven efficiënter, duurzamer, veiliger en betrouwbaarder in te 

richten. Dankzij de digitale of elektronische vooraanmelding kan dat grotendeels 

contactloos wat in de anderhalvemetersamenleving een absolute noodzakelijkheid is. “Dit 

wordt de kwaliteitsslag waar we al jaren aan werken. Niet meedoen, betekent achter 

aansluiten in de wachtrij.”  
 

 
 

Jeroen Giling, directeur Cargo bij Swissport Cargo Services en voorzitter van de ACN-

sectorraad Afhandelaars valt met de deur in huis; de tijd van vrijblijvendheid is voorbij. 

“Voor ons is de digitale vooraanmelding dé methode om afscheid te nemen van vertragende 

elementen in de branche. Alle afhandelaren op Schiphol gaan er vanaf januari mee werken.” 

Ze geven daarmee als collectief een duidelijk signaal af dat ze naar een uniform systeem van 

elektronisch vooraanmelden gaan. Daar zetten ze ook iets tegenover, een belofte aan hun 

partners: “Transporteurs en expediteurs die met ons met het systeem gaan werken, krijgen 

vanaf 2021 voorrang in het afhandelingsproces. Je kunt daarna ook nog volgens de 

traditionele methode je exportvracht aanleveren, maar je bent dan wel duurder uit”, 
onderstreept Giling. De afhandelaren hopen zo zoveel mogelijk van de naar schatting 150 op 

de luchthaven actieve expediteurs te bewegen om met het systeem te gaan werken.  

 

Reële besparing op operationele kosten 

De expediteur die exportvracht niet digitaal vooraanmeldt, blijft geconfronteerd met 

wachtrijen en procedures die voor urenlange vertragingen zorgen, waarschuwt Giling. Dat 

zorgt voor operationele kosten die de expediteur en transporteur niet op een afhandelaar of 



klant kunnen verhalen, voegt Richard Visser toe. Hij houdt zich als e-manager bij Rhenus 

Logistics bezig met innovatie en is enthousiast over de mogelijkheden van elektronisch 

vooraanmelden voor de luchtvrachtketen op Schiphol. De vele vertragingen door de huidige 

werkwijze met fysieke vrachtdocumenten en controles zal iedereen herkennen: “Het 

betekent parkeren, voor de documentatiebalie in de rij staan – die is er zonder uitzondering 

– tot je aan de beurt bent. En dan wachten tot een medewerker van de afhandelaar alle 

documenten heeft gecontroleerd: staan alle zendingen erin, zijn de berichten verstuurd, 

klopt het allemaal? Pas als alles in orde is bevonden, komt er toestemming om te lossen.” 

Visser rekent nog even voor: “In drukke tijden kunnen de wachttijden oplopen tot vier uur. 

Bij de balie ben je vervolgens al gauw een half uur tot drie kwartier kwijt.” En dan moet het 
logistieke deel bij de afhandelaar nog komen. “Per rit kun je door digitaal vooraanmelden 

zomaar 2-3 uur besparen.” Ook transporteur Rob Middelkoop van D.J. Middelkoop & Zn, 

maakt het graag inzichtelijk voor zijn collega’s: “Een structurele wachttijd maakt het plannen 

onbetrouwbaar en dat gaat gen koste van de marge en de kwaliteit. Als je 6 ritten hebt en 

maar 3 vrachtwagens, dan moet je kunnen vertrouwen op een vlotte afhandeling van het 

losproces om aan de aanlevertijdrestricties te kunnen voldoen.”  
 

Transparant, betrouwbaar, foutloos, snel en veilig 

De tool voor het elektronisch vooraanmelden per 1 januari 2021 wordt de applicatie eLink. 

Het project-eLink valt onder de paraplu van het Smart Cargo Mainport Program (SCMP) Op 

Schiphol. Transporteurs, expediteurs, afhandelaren, ACN en de luchthaven werken binnen 

SCMP samen aan projecten om de efficiency op de luchthaven te verbeteren. Papierloos is 

de doelstelling, want digitale vrachtdocumenten helpen cargoprocessen transparant, 

betrouwbaar, foutloos, snel en veilig in te richten. Zo kan Amsterdam Airport zich 

internationaal onderscheiden en de concurrentiepositie verstevigen, een positie waar 

iedereen van profiteert. “Alleen ben je snel, samen kom je verder”, vat ACN-directeur 

Maarten van As het motto van de SCMP-community samen.  

 

 
Foto ACN: dankzij digitaal vooraanmelden zullen wachttijden op Schiphol verminderen 

 



Digitaal vooraanmelden is een onmisbare stap in de efficiencyslag die de Schiphol-

community gezamenlijk wil maken. De overgang naar het nieuwe systeem wordt voorbereid 

in de SCMP-themagroep ‘Beter gebruik van eLink’ van transporteurs, expediteurs, 

afhandelaren en ACN. Jeroen Giling en Richard Visser zitten in de themagroep namens de 

afhandelaren en de expediteurs, Rob Middelkoop namens de lokale vervoerders. Hij hoopt 

dat zijn collega’s massaal overstappen op het systeem. “Iedereen heeft dezelfde wens: 
betrouwbaarheid in de afhandeling. Dat is goed voor de reputatie van Amsterdam Airport 

en dus voor de business. Maar dat doel realiseer je niet alleen, het is een zaak van de 

community. Iedereen die op luchtvaartgebied opereert, moet zijn verantwoordelijkheid in 

de keten pakken en een steentje bijdragen. Het kan niet zo zijn dat één partij tussen de 

regels door zijn eigen weg bewandelt.” 

 

Nieuwe mindset nodig 

Het eLinksysteem bestaat al jaren, maar kwam nooit helemaal van de grond. Volgens 

Maarten van As wordt het onderschat. “Partijen raakten ontmoedigd, omdat het systeem 

niet perfect was. Het bleef veel te lang in een pilotfase hangen. Sommigen zeiden: ‘Ik kom 
wel terug als het in orde is.’ Ze hadden een exploitatiemindset, maar hier is een 

exploratiemindset voor nodig. Je moet bereid zijn om te investeren en te onderzoeken, 

zonder direct een return on investment te verwachten. Ook moet je soms even over je eigen 

schaduw heen kunnen stappen.” Visser sluit zich daarbij aan al terugverwijzend naar zijn 

eerdere rekensom. “Ik hoor klachten over de kosten van het huidige eLink, maar wat zijn die 

kosten als je kijkt naar het profijt dat je uit het systeem kunt halen doordat je beter kunt 

plannen. Die stap gaan we nu maken met digitaal vooraanmelden.”  
 

‘Partijen hadden tot nu toe een exploitatiemindset, hier is een exploratiemindset 

voor nodig’ Maarten van As – directeur ACN 

 

Inmiddels staan alle neuzen dezelfde kant op, zijn Van As, Middelkoop, Giling, Visser én 

luchthaven Schiphol het met elkaar eens. Er is kritische massa ontstaan nu breed wordt 

geloofd in de noodzaak van digitaal vooraanmelden. Het systeem wordt volgens de 

themagroep dé tool om de Ready For Carriage-procedure (RFC) te verbeteren en daarmee 

de efficiëntie van de luchtvrachtketen op Schiphol.  

 

Eén swipe en de hele luchthaven is op de hoogte na vooraanmelding 

Het elektronisch vooraanmelden is een van de onmisbare puzzelstukjes in het proces van 

digitaal registreren, authenticeren, identificeren en autoriseren van exportvracht en de 

vervoerder van de vracht die land side zijn goederen moet afleveren. Het is een 

geautomatiseerd communicatiekanaal tussen enerzijds transporteurs en/of expediteurs en 

anderzijds de afhandelaren op de luchthaven. Transporteurs en expediteurs melden de 

exportgoederen elektronisch aan vóór de chauffeur met de goederen koers zet naar 

Schiphol. Eenmaal op de luchthaven krijgt hij bij de slagboom met één swipe met zijn ACN-

smartcard over de cardreader te horen of hij voldoet aan de security check en naar welke 

dock hij kan rijden voor het lossen van zijn lading. Van As: “We willen zo een einde maken 

aan de wachtrijen van vrachtwagens en chauffeurs op het luchthaventerrein. Dat heeft tal 

van voordelen: minder congestie, minder CO2-uitstoot en niet meer hutjemutje in een klein 

kantoor wachten tot de papierwinkel is afgehandeld zoals Richard schetste. Minder 

persoonlijke contacten zijn met het oog op corona ook gewoon belangrijk nu.” Digitaal 

vooraanmelden functioneert bovendien als track- & tracesysteem; alle relevante instanties 



zijn dankzij die ene swipe op de hoogte dat de goederen op Schiphol zijn en kunnen daar op 

anticiperen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding ACN: Het aanleveren van exportvracht in de huidige situatie en na digitaal vooraanmelden 

 

Dankzij digitaal vooraanmelden doorrijden via de fastlane 

Maar wat betekent het nieuwe systeem nu in de praktijk? Volgens Rob Middelkoop is het 

geen hogere wiskunde. Het bestaat uit twee delen, legt hij uit: “Het eerste deel is 

voorafgaand aan de levering. Wij voeren alle gegevens over onze zendingen en het 

transport in, zoals onze verwachte aankomsttijd op Schiphol, de aard van de goederen, 

douaneformaliteiten, de naam van de chauffeur, enzovoort. Op vijf punten doen we een 

check en alleen als alle bolletjes op groen staan, gaan we op weg.”   
 

De expediteur verstuurt de Freight Waybill naar Cargonaut. Die zorgt dat de data in het 

eCargo Receipt-systeem komt. De vervoerder koppelt hier zijn truckdetails en gewenste 

lostijd aan via eLink. In een latere fase van het project zou het two-way moeten werken, de 

afhandelaar bevestigt de lostijd of stelt een ander moment voor. Zodra de trucker bij de 

afhandelaar op Schiphol arriveert, breekt de volgende fase aan met de eerdere genoemde 

swipe met de ACN-pas. “Dat is de check welke zendingen het luchthaventerrein op mogen 

en of ze de RTI-status (Ready for Take-In) hebben die toegang geeft tot de 

douanegerelateerde informatie.” Zodra de RTI-status akkoord is, worden de zendingen in 

één keer geaccepteerd en kan de transporteur naar de dock van de afhandelaar om te 

lossen. “Via een fastlane, want de documentatiebalie wordt overgeslagen”, voegt 
Middelkoop toe. Alleen in uitzonderingsgevallen is een extra stop nodig om nog fysieke 

documenten af te geven.  

 

Datakwaliteit en planningstool 

Omdat doorrijden via de fastlane niet mag zonder dat de ‘bolletjes’ op groen staan, draagt 

digitaal vooraanmelden ook bij aan de kwaliteit van de data, verwacht de themagroep. 

Richard Visser van Rhenus: “Je meldt aan zonder voorbehoud; er kunnen geen fouten meer 
in je vrachtdocumenten zitten, omdat alles op groen staat. Je vracht is customs cleared en is 

volgens de aviation security-richtlijnen goedgekeurd. En als de vooraanmelding bijtijds 

gebeurt en door iedereen wordt gedaan, dan kan ook de afhandelaar nauwkeurig gaan 



plannen. Hij wordt nooit meer verrast door een vrachtwagen voor de deur die niet was 

aangemeld. Bovendien, als ik weet dat mijn chauffeur terecht kan wanneer ik dat wil, kan ik 

ook inplannen dat hij op één avond langs meerdere afhandelaren gaat.” Ook Jeroen Giling 

van Swissport verwacht dat dit systeem maatwerk biedt aan expediteur én afhandelaar. 

 

Planning tot en na 1 januari 2021 

De komende maanden gaat de SCMP-themagroep een protocol opstellen voor het digitaal 

aanleveren van de exportdocumenten. Ook buigen de leden zich over het inrichten van de 

definitieve eLink-infrastructuur, vertelt Maarten van As: “We bouwen bij en breiden het 

systeem uit op basis van een knelpuntenanalyse. Zo is de datakwaliteit erg belangrijk, of 

liever de uniformiteit in de ingevoerde data. We willen de kans op fouten in codes eruit 

halen. Na januari volgt een periode van roadshows waarin we vanuit SCMP langs alle 

deelnemende partijen gaan om te evalueren en het systeem ook bij anderen uit te dragen, 

zodat we verder kunnen opschalen.”  
 

Plug & play-oplossing 

Het is de bedoeling in januari een webbased-systeem te presenteren, een portal waar de 

gebruiker kan inloggen en direct de vooraanmelding van zijn exportvracht kan regelen. 

Cargonaut bouwt het platform, SmartLOXS is verantwoordelijk voor het systeem van 

identificatie en autorisatie. Met de plug & play-oplossing wordt voorkomen dat partijen de 

eigen IT volledig moeten ombouwen. Ook kan zo worden volstaan met een eenvoudige 

training van medewerkers die de digitale vooraanmeldingen gaan doen. De maanden tussen 

1 januari en september 2021 worden een belangrijke overgangsperiode waarin 

vervoerders/expediteurs zich kunnen aansluiten, zich het systeem eigen kunnen maken én 

waarin de procedures verder wordt aangescherpt. “Een aanpak van learning by doing”, 
erkent Maarten van As. “Maar door echt te starten en meer capaciteit in te zetten, gaan we 

sneller. En we gaan natuurlijk nadenken over het digitaal vooraanmelden van andere 

vrachtstromen.”  
 

 
Foto ACN: één swipe met de ACN-smartcard en de chauffeur kan na vooraanmelding rechtstreeks door naar de 

afhandelaar 



 

 

Het uur U voor Schiphol als competitieve luchthaven 

Voor voorzitter Jeroen Giling van de sectorraad Afhandelaar is het uur U aangebroken met 

de invoering van elektronisch vooraanmelden. “Als dit niet lukt, dan zie ik ons de komende 

20 jaar nog in de file staan. We zijn al jaren bezig op Schiphol om een en ander duidelijker, 

sneller en beter te regelen. Deze slag moet dat echt oplossen. Iedereen zal dan op termijn 

alleen op voorwaarden bij de afhandelaar terecht kunnen: met een reservering en data die 

op orde zijn en die ons vooraf zijn toegestuurd. Alleen dan ben je welkom.”  
 

Waan van de dag wordt sneller 

De logistiek is een sector waar de waan van de dag regeert. Ondernemers werken snel, 

oplossingsgericht en hebben weinig tijd voor zaken waar het rendement niet direct 

zichtbaar is. De sector was daardoor vermoedelijk terughoudend om het digitale 

vooraanmelden, wat eigenlijk al jaren mogelijk is in eLink, te implementeren. Maar als alle 

afhandelaren met één uniform systeem voor het digitaal vooraanmelden werken, zullen 

transporteurs en expediteurs gaan meebewegen, verwacht de werkgroep. Richard Visser is 

ervan overtuigd dat het kwartje hoe dan ook gaat vallen. “Vervoerders en expediteurs zien 

vanaf januari hun collega’s aan zich voorbijrijden terwijl zij vaststaan in de wachtrij. 

Chauffeurs praten graag, dus de voordelen van het systeem komen vanzelf bij de baas 

terecht.” Hij verwacht dat na 2021 een vliegwieleffect ontstaat. Zo moeten de road feeders 

ook worden aangesloten. En het digitaal vooraanmelden heeft volgens Visser meer in petto: 

“Ik hoop dat we in de toekomst ook slots kunnen gaan reserveren bij de afhandelaars. Je 

komt om 10:00 uur aan en bent om 10:15 uur weer weg. In eLink kan dat al, het is gewoon 

een kwestie van een vinkje aanzetten. Dit project wordt een eerste stap om echt iedereen 

daarin mee te krijgen.”  
 

Meer weten? 

Wil je meer weten over eLink en de overgang naar het systeem van elektronisch 

vooraanmelden, bel met je collega’s in de SCMP-themagroep ‘Beter gebruik van eLink’.  
Zij kunnen je meer vertellen. ACN kan je ook altijd aan dit contact helpen. 


