


Inspiratiebijeenkomst Digitalisering:
‘Elektronische vrachtbrief, wordt het tijd dat we actie nemen?’

Agenda:
• Over Vijfsterren Logistiek – wie en wat, Governance

• Uw gastsprekers
• Henry Steenbergen  - Rabobank Nederland – Sectormanager Transport

• Robert Timmermans– Beurtvaartadres / Transfollow

• Menno Lambooij – Lambooij Logistiek

Pauze

• Lorenzo Bas – BAS Logistics

• Aron Vermeulen – BAS Logistics



Doelstelling Vijfsterren Logistiek

Versterken logistieke vestigingsklimaat in
Noordoost-Brabant



Stuurgroepleden Vijfsterren Logistiek

- Berend Jan Schuring – voorzitter LPO & CEO Raben NL

- Rien Geurts – voorzitter LPsH

- Michel van Dijk– bestuurder LPNoB & Director Logistics van Berkel Logistiek



EU programma’s

Landelijke programma’s

Provinciaal beleid

Regionaal

Lokaal

Verbinden

Coördineren

Organiseren

Faciliteren

Communiceren

Werkgroepen:
- Verbetering samenwerking
- Centraal Inkopen
- Arbeidsmarkt
- Kennis delen
- Verstevigen relatie overheid
- Verbinden aan maatschappelijke doelen

Werkgroepen:
- Arbeidsmarkt:

- Gezamenlijke cursussen
- Werving van personeel
- Opzet kortdurende scholing / BBL

- Bundeling van lading
- Samenwerking 

- Structurele samenwerking onderwijs
- Kennisontwikkeling MKB
- Businessontwikkeling / regionale positionering
- Arbeidsmarkt:

- Werving en behouden personeel
- Duurzame inzetbaarheid
- Bedrijfsopvolging

Wat is Vijfsterren Logistiek? 



Vijfsterren Logistiek
Let op: na deze Inspiratiebijeenkomst, willen we starten met 
een Kennistafel ‘Digitalisering: de Elektronische vrachtbrief’:

• Onder begeleiding van Vijfsterren Logistiek

• Kenmerken Kennistafel:
• 8-12 logistieke ondernemers

• 3-4 ontbijtbijeenkomsten/jaar, per toerbeurt bij ondernemer

• Gezamenlijk verdieping aanbrengen en acties uitzetten

Meldt je aan bij pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl of via 06-15006728

mailto:pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl


Henry Steenbergen – Sectormanager Rabobank NL
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Economie en Transport

8

Sectormanagement Transport

Henry Steenbergen
Vijfsterren Logistiek 10-9-2020



Transities door de tijd:
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Scale

Massa-
productie

Scope 

Diversificatie: lagere 
kosten bij meer 
producten 

Expertise 

Innovatie belangrijker 
door kortere 
levenscycli van 
producten

Opkomst ICT 
essentiële factor

Agglomeration

‘Local buzz and global pipelines’:

Regio biedt juiste skills, clusters 
voor samenwerking, kennis- en 
fysieke infra

Regio is focuspunt in 
internationale stromen van 
handel, kennis, arbeid en 
investeringen

Sustainability

Hoge energie en 
grondstof-
intensiteiten maken 
bedrijven kwetsbaar

Brede Welvaart 
bepaalt in hogere 
mate welke 
producten, diensten 
en 
werkomstandighede
n bedrijven 
aanbieden.

Economies of scale, scope, … : 
zijn de factoren waaraan bedrijven 
concurrentievoordeel ontlenen 

1970’s

1980’s

1990’s

2000’s
2010’s - …



Waar staan we nu? 
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• Vijf transities hebben geleid tot een economie waarin …

• Transities na én naast elkaar gebeuren, denk aan nieuwe golf van 
economies of expertise door data revolutie

• Scale en scope nog altijd een rol spelen, maar in relatief mindere mate
• Kennis, agglomeratie én duurzaamheid de inrichting bepalen
• Mensen en regio’s centraal staan vanuit hun netwerken en 

vestigingsklimaat

• …en toen kwam de coronacrisis



Waarom verschilt economische groei 
per regio?
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Toegevoegde waarde 1996-2017
steeds grotere regionale verschillen
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‘Verklaren’ van groei
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Economische groei te danken aan 
het vestigingsklimaat (2013-2018)
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Afruil tussen dimensies zichtbaar
Groei ’13-’18 wel materieel van aard

-0,10
-0,05
0,00
0,05
0,10
0,15 cumulatieve groei 2013-2018
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Diepe val: dieper dan 2009 (nieuw!)
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Economische gevoeligheid voor de 
coronamaatregelen (nieuw!)
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Impact op de 
Transportsector



Sectorprognose 2020/2021
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Omzet ontwikkeling
Sectorprognoses in toegevoegde waarde j-o-j Q3-2020 Q4-2020 Q1-2021 Q2-2021 Q3-2021 Q4 2021
49 Vervoer over land -6,5% -6% -6% 2% 4% 9%
50 Vervoer over water -9,8% -11% -9% -8% -5% -3%
51 Vervoer door de lucht -32,5% -28% -21% 8% 10% 8%
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer -6,5% -6% -6% 1% 1% 2%
53 Post en koeriers 13,5% 7% 21% 1% 1% 2%

Kosten ontwikkeling
Sectorprognoses in toegevoegde waarde j-o-j Q3-2020 Q4-2020 Q1-2021 Q2-2021 Q3-2021 Q4-2021

49 Vervoer over land -5% -4% -4% 0% 0% 0%
50 Vervoer over water -6% -7% -5% -5% -3% -2%
51 Vervoer door de lucht -7% -6% -4% 7% 8% 6%
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer -3% -3% -3% 0% 0% 0%
53 Post en koeriers 3% 3% 3% 1% 2% 3%

Toegevoegde waarde ontwikkeling
Sectorprognoses in toegevoegde waarde j-o-j Q3-2020 Q4-2020 Q1-2021 Q2-2021 Q3-2021 Q4-2021

49 Vervoer over land -7% -6% -7% 3% 6% 13%
50 Vervoer over water -12% -13% -11% -9% -6% -3%
51 Vervoer door de lucht -34% -29% -22% 8% 10% 8%
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer -10% -8% -9% 1% 2% 3%
53 Post en koeriers 19% 9% 30% 0% 1% 1%



Robert Timmermans – Beurtvaartadres / Transfollow



TransFollow
DE marktleider voor de eCMR



Im-export Vervoers
documenten

Digitale
vrachtbrief



Onderdeel IRU (International Road Union)

Gevestigd in Amsterdam en Genève

Leverancier van o.a. TransFollow

Distributeurs voor TransFollow in 8 landen

Beheerder eCMR protocol

Gevestigd in Genève

Partner in ratificatieproces van landen

Online platform

TransFollow App

Distributeur Nederland
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Belarus
Bulgaria
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Iran (Islamic Republic of)
Latvia
Lithuania 
Luxembourg
Moldavia (Republic of)
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Tajikistan
Turkey
Ukraine
United Kingdom

Geratificeerde Landen



TransFollow



TransFollow 
Portal

App Container

FMS

TransFollow in uw ICT omgeving

ERP

TMS

FMS Engine

WMS

Maatwerk
oplossing

TransFollow App

Mobile App

Back-office Mobiliteit

TransFollow 
App 

technology

TransFollow 
App 

technology

Verzender / Ontvanger

Laden / Afgifte
- Update goederen
- Update emballage
- Update aankomst en vertrektijden
- Toevoegen opmerkingen en bijlagen
- Juridisch gedekt aftekenen



TransFollow – Data uitwisselingsplatform
TransFollow digitaliseert alle gegevens op het transportdocument en deelt deze data realtime.

eCMR’s blijven 7 jaar bewaard (wettelijke bewaartermijn)

Niet iedereen hoeft TransFollow te integreren



Aftekenmethodes

Sign on Glass

TF Approval (QR Code)

Zonder akkoord wederpartij

Uitgesteld akkoord wederpartij

Uniforme functionaliteit ongeacht device keuze
Elke tekenmethode bevat datum, tijd en locatiestempels
Elke tekenmethode biedt de mogelijkheid tot het maken van foto’s en/of opmerkingen

Op boordcomputer en/of Android device



Voordelen van de TransFollow eCMR

1. Realtime inzicht bij elke mogelijke aanpassing 
2. Digitale (juridisch juiste) proof of delivery
3. één waarheid voor alle betrokken partijen
4. Inzichtelijk op elk gewenst moment
5. Alle transacties (emballage, goederen, aantallen) zichtbaar op de eCMR
6. Optimalisatie van bestaande (werk)processen mogelijk
7. Verminderde handlingskosten
8. Zuivere, geakkordeerde data beschikbaar voor alle systemen
9. Inzetbaar voor ADR vervoer binnen Nederland

Een greep uit…



Onze werkwijze



Verandering zit hem niet in de techniek 
“het implementeren van de digitale vrachtbrief is een project”

Bewustwording van 
de (complexiteit) 
van de keten en 
elkaars 
werkzaamheden. 
Dit zowel op niveau 
van ketenpartij als 
de rollen/ personen 
bij de verschillende 
partijen.

Bewustwording
Inzichtelijk maken 
van de 
transportscenario’s 
bij elke partij in de 
keten.
Optimaliseren van 
deze scenario’s 

Inzicht
Afstemming tussen 
ketenpartners via 
een “derde” partij
Onafhankelijk, in 
staat om bruggen te 
slaan tussen de 
(sub) projecten van 
de verschillende 
partners. 

Begeleiding
Technisch, 
functioneel en 
inhoudelijk met 
kennis en kunde 
bijstaan.

Vraagbaak
Begeleiding op en 
rond de werkvoer. 
Hands-on en op het 
moment dat de 
gebruiker ermee 
werkt.
Proces monitoring 
om goed gebruik te 
waarborgen.

Training

Voor meer informatie : klik

https://beurtvaartadres.nl/blog/digitale-vrachtbrief/overstap-ecmr-de-vijf-succesfactoren-voor-goed-projectmanagement


Ketenregie

Scoping

Vaststellen 
betrokken 

(sub)partijen

Vaststellen  
systemen/ 

leveranciers

Definiëren 
transport scenario’s

Akkoord 
projectleden op 

scopingdocument

Planning

Werkzaamheden 
per transport 

scenario per partij/ 
systeem

Afstemming 
planning per (sub) 

project

Vaststellen 
programma 

planning

Testen

Integratie tests

Keten tests

Training 
superusers 

Systeem 
implementatie

Opzetten systeem 
integratie (s) 

maatwerk 
koppelingen

Proces 
implementatie

Configuratie 
standaard 

integratie(s)

Configuratie 
TransFollow

Training & 
Livegang

Training 
eindgebruikers

Overgang naar 
productie omgeving

Introductie aan 
ontvangers 

Nazorg & 
Opschaling

Monitoring gebruik

Introductie aan 
nieuwe 

ketenpartners

Opstarten uitrol 
naar nieuwe ketens

Programma Management



TransFollow gebruikers



TransFollow in gebruik

1. License Fee – Abonnements model op basis van verbruik (jaarlijks)
instap vanaf 0 tot maximaal 20.000 eCMR’s per jaar

2. eCMR’s (jaarlijks)

3. Ketenregie – Implementatiebegeleiding (eenmalig per project)

Drie componenten



Vervolgstappen



Menno Lambooij – Lambooij Logistiek



De e-CMR anno 2020
In een wereld van datadelen, connectiviteit en 

interoperabiliteit

Menno Lambooij
September 2020



Rode draad
• Introductie

• Het ontstaan van de elektronische vrachtbrief

• Ook voor andere modaliteiten?

• Marktaanbieders

• Uitdagingen bij standaardisering

• Ontwikkelingen



Introductie

12 14 16 18 20



Ontstaan CMR en e-CMR

?



Functies van de vrachtbrief
De vrachtbrief heeft 
publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke functies

• Geen beroepsvervoer 
zonder vrachtbrief. 

• Controlemiddel voor 
handhavende instanties

• Vrachtbrief heeft 
bewijsfunctie (inhoud ovk, 
ontvangst goederen, aantal 
en staat goederen)



Uitgangspunten
• Interoperabiliteit B2B – B2G / Roaming

• Juridisch geborgd

• Veilig

• Geaccepteerd in heel Europa



Papierloos per modaliteit
• Wegvervoer 13 aanbieders gecertifieerd in de Benelux

• Spoorvervoer Collect + Go en e-CIM

• Binnenvaart Nationaal: papierloos varen

• Luchtvracht Digitaal delen, div. pilots o.a. DGVS

Nationaal voldoende oplossingen, pilots en ervaringen opgedaan

Internationaal meer uitdagingen



Uitdagingen spoor
Bron: CIT (International Rail Transport Committee)

• Flinke investeringen (IT en processen)

• Veel overheden dringen nog aan op papieren documenten (bijv. 
gevaarlijke stoffen)

• Sommige landen erkennen nog altijd geen elektronisch document

• Onzekerheid door verschillen per land in erkenning van elektronische 
vrachtbrief

• De elektronische vrachtbrief kan nog niet gebruikt worden als douane 
document in de vereenvoudigde douaneprocedure.



Uitdagingen binnenvaart



Uitdagingen wegvervoer
Uitrol en acceptatie van de e-CMR verloopt langzaam

• Kosten van overstap digitaal schrikken af

• Angst voor storingen, risico op inbreuk, onbetrouwbaar?

• Papier is zo makkelijk. Huidig proces aanpassen is drempel

• Veel opdrachtgevers zijn er niet klaar voor

• Wachten op de laatste laden die het protocol ratificeren

• Welke oplossing gaat het worden? Wat doet Europa?

• De markt regelt eigen oplossingen



Aanbieders e-CMR (Benelux)

• In 2019 hebben slechts 2 partijen e-CMR’s ingediend

• In totaal ongeveer 90.000 e-CMR’s afgegeven binnen de pilot



Ambitie van de overheid
• Papierloos transport

• Digitaal overheidsplatform goederenvervoer 
(1 overheid, data onderling delen)

• Decentrale, open en neutrale data delen infrastructuur 
goederenvervoer voor bedrijven, overheden en platforms





E-CMR de toekomst?
• Van boven af opleggen of door markt laten bepalen?

• E-CMR als oplossing of datadelen?

• 1 centraal platform of uniforme “taal” als standaard?

• Oplossing per modaliteit of integrale oplossing?



Vragen? 

menno@lambooijlogistiek.nl

06-20559231

mailto:menno@lambooijlogistiek.nl


Pauze



Lorenzo Bas – BAS Logistics





Lorenzo Bas 

CEO Bas Group BV

Vader van 3 kinderen

Crossfit, Voetbal, Oldtimers



Opgericht 1986

> 200 werknemers

Etten-Leur, Breda, Roosendaal, Cambiago, Bratislava

50.000 m2 warehouse

Forwarding, Railvervoer, Distributie en Warehousing



Hereijgers sinds 1927

45 eigen voertuigen

Lid DistriXL (Stad Alkmaar, Westerman, DGO, Raben, Allroad, vd Heuvel, Berser)

2200 – 2500 zendingen per dag

Hereijgers
Nederland 425 orders per dag
Belgie 285 order per dag
Luxemburg 5 orders per dag

500 CMR’s per dag



1993 ICS Black Box 



1998 Generatie VI 



2007 TopIQ



2015*

2015 Tablet



10/09/2020 66





Aron Vermeulen – BAS Logistics



Aron Vermeulen

Coordinator Projectmanagement

Vader van 2 kinderen

Mountainbiken, Voetbal 



Etten-Leur (NL)
Cambiago (IT)
Bratislava (SK)

Service Oriented Logistics

Project BAS DigiCMR

10/09/2020 70



Waarom DigiCMR?
Hoofdonderzoeksvraag
Risico analyse
Technisch ontwerp
Scenario’s DigiCMR
Samenvatting Q&A

Topics



Waarom DigiCMR?
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Toestaan digitale vrachtbrief in Benelux
MVO (Zelf geprint +-100.000 CMR’s per jaar, +-30.000 afgegeven door afzender)
Verkorting doorlooptijd POD (Bijna realtime verwerking en beschikbaarheid)
Minder capaciteit vereist in avondproces
Geautomatiseerde palletregistratie
Geen kans op zoekraken fysieke CMR’s



Process of transportorder

Loading Crossdock Unloading

Transshipment 
on crossdock

Loading ourselves

Loadng by third 
party

Unloading ourselves

Unloading by third 
party

Hoofdonderzoeksvraag
• Hoe kunnen we ondanks de beperkingen van onze logistieke 

infrastructuur onze transportorders rechtsgeldig digitaal 
ondertekenen zonder daarbij risico op meer claims?



Risico analyse
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Nr Hoofdcategorie Scenario Uitvoering Functie CMR Risico / gevolg: Oplossing / Borgende maatregel 
in digitale vrachtbrief Opmerking

1 Schade Schade ontstaan voor laden Chauffeur niets genoteerd - Schade kan niet afgewezen worden - Operationeel probleem
2 Schade Schade ontstaan voor laden Chauffeur heeft schade laten noteren door afzender Schadevermelding op CMR Schade kan afgewezen worden Vermelden in vragenpad

3 Schade
Schade ontstaan bij laden, waarbij laadadres 

heeft geladen
Chauffeur merkt schade niet op, of merkt wel op en 

noteert geen schade - Schade kan niet afgewezen worden - Operationeel probleem

4 Schade
Schade ontstaan bij laden, waarbij laadadres 

heeft geladen Chauffeur merkt schade op en noteert dit Schadevermelding op CMR Schade kan afgewezen worden

5 Schade Schade ontstaan op crossdock
Crossdock meldt schade niet, chauffeur en ontvanger 

merken bij lossen ook niets op
Afgetekende CMR zonder 

vermelding van schade Schade kan afgewezen worden

6 Schade Schade ontstaan op crossdock
Crossdock meldt schade niet, chauffeur en/of ontvanger 

maken melding van schade
Afgetekende CMR met 
vermelding van schade

Schade kan niet afgewezen worden. 
BAS group verantwoordelijk Vermelden in vragenpad

7 Schade Schade ontstaan op crossdock Crossdock meldt schade, BB noteert dit op CMR
Afgetekende CMR met 
vermelding van schade

Schade kan niet afgewezen worden. 
BAS group verantwoordelijk ??

8 Schade Schade ontstaan bij lossen Chauffeur en/of ontvanger heeft niets genoteerd
Afgetekende CMR zonder 

vermelding van schade Schade kan afgewezen worden

Vermelden in vragenpad. 
Dermate communiceren dat 

externe stakeholders dit 
accepteren

Hoe communicatie 
uitvoeren?

9 Schade Schade ontstaan bij lossen Chauffeur en/of ontvanger heeft schade genoteerd
Afgetekende CMR met 
vermelding van schade Schade kan niet afgewezen worden Vermelden in vragenpad

10 Manco/overbevinding Manco/overbevinding bij laden geconstateerd
Chauffeur en\of afzender heeft aantal afwijking 

genoteerd
Afgetekende CMR met 

aangepast aantal
Dossier tegen verhoogd tarief in 

rekening gebracht worden Vermelden in vragenpad
Chauffeur moet ook in 

vragenpad aantal aanpassen

11 Manco/overbevinding
Manco/overbevinding geconstateerd op 

crossdock
Bij laden is verschil niet geconstateerd, op crossdock wel. 

BB past CMR aan, maakt bericht naar klant
Afgetekende LosCMR met 

aangepast aantal
Dossier tegen verhoogd tarief in 

rekening gebracht worden ??

Hoe te verwerken in 
TMS(LIS), zodat dit op 

vrachtbrief komt

12 Manco/overbevinding Manco/overbevinding bij lossen geconstateerd
Chauffeur en\of ontvanger heeft aantal afwijking 

genoteerd
Afgetekende CMR met 

aangepast aantal
Dossier tegen verhoogd tarief in 

rekening gebracht worden Vermelden in vragenpad

13 Manco/overbevinding
Manco/overbevinding wordt bij lossen niet 

geconstateerd Nergens in proces is verschil opgemerkt
Afgetekende CMR met 

verkeerd aantal
- Omzetderving

- Schade kan afgewezen worden Vermelden in vragenpad

14 Europallet registratie Pallet(s) wel geruild op laadadres Chauffeur/afzender heeft geen palletruil genoteerd
CMR zonder emballage 

informatie

Emballagesaldo wordt niet 
aangezuiverd(Moeten dus saldo 

technisch extra aanzuiveren)
Ruilen op laadadres is niet 

volgens procedure

15 Europallet registratie
Pallet(s) wel geruild op laadadres 

Chauffeur/afzender heeft palletruil genoteerd
CMR met emballage 

informatie Emballagesaldo wordt aangezuiverd
Ruilen op laadadres is niet 

volgens procedure

16 Europallet registratie
Niet geruilde pallets bij lossen Chauffeur/ontvanger heeft niet-geruilde pallets niet 

genoteerd
CMR zonder emballage 

informatie

Palletsaldo t.o.v. opdrachtgever 
loopt op, terwijl BAS group nooit 

pallet heeft ontvangen

Pallets dienen standaard 
geruild te worden op 

losadres

17 Europallet registratie
Niet geruilde pallets bij lossen Chauffeur/ontvanger heeft aangegeven dat pallet(s) niet 

is  geruild, met daarbij een reden 
CMR met emballage 

informatie
Palletsaldo t.o.v. opdrachtgever 

loopt niet op

Pallets dienen standaard 
geruild te worden op 

losadres



Technical design
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Scenario’s DigiCMR 1/2
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Scenario's DigiCMR
Self unloading 

Belgium/Luxemburg
Self unloading 
Netherlands Partner unloading 

Self loading Belgium/Luxemburg Loading TF - Unloading TF
Loading TF - Unloading 

SOG
Loading TF - 

Unloading EDI

Self loading Netherlands Loading SOG - Unloading TF
Loading SOG - Unloading 

SOG
Loading SOG - 
Unloading EDI TF = Transfollow

Partner loading Loading EDI - Unloading TF
Loading EDI - Unloading 

SOG
Loading EDI - 

Unloading EDI SOG = Handtekening in vragenpad
EDI = BMPin Base64 formaat
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Summary Q&A (1/2)
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Summary Q&A (2/2)
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Lessons learned
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?
Questions

10/09/2020 81



Vijfsterren Logistiek
Inspiratiebijeenkomst ‘Digitalisering: de Elektronische vrachtbrief’

• Mee- en tegenvallers implementaties

• Vragen uit publiek

• Hoe zien de sprekers de toekomst voor zich?



Vijfsterren Logistiek
Na deze Inspiratiebijeenkomst, willen we starten met een 
Kennistafel ‘Digitalisering de Elektronische vrachtbrief’

• Onder begeleiding van Vijfsterren Logistiek

• Kennistafel:
• 8-12 ondernemers

• 3-4 ontbijtbijeenkomsten/jaar, per toerbeurt bij ondernemer

• Gezamenlijk verdieping aanbrengen en acties uitzetten



Vijfsterren Logistiek
Na deze Inspiratiebijeenkomst, willen we starten met een 
Kennistafel ‘Digitalisering de Elektronische vrachtbrief’

• Onder begeleiding van Vijfsterren Logistiek

• Kennistafel:
• 8-12 ondernemers

• 3-4 ontbijtbijeenkomsten/jaar, per toerbeurt bij ondernemer

• Gezamenlijk verdieping aanbrengen en acties uitzetten

Meldt je dan aan bij pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl of via 06-15006728Doe je 

mee? =>

mailto:pieterkeeris@vijfsterrenlogistiek.nl



