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N€dêflandse trânsporteurs rljdêñ nu nog ongeh¡nde?d de veêfboot op nãar Harwlch in Hoêk van Holland,

FOIO: BERT SPTERtZ/HOILANOSE HOOGÍE

Nederlandse havens automatiseren
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Nededmdse havens, ferrybedriþn,
transporteurs en doûane slaan de hmden ineen om de administratíeve afhmdelingvm het wachtwruær per
veerboot naâr Engeland volledig te
âutomâtiseren, Dat mæt de schade vm
de brexit zoveel mogelijk bepetken.
Het streven is de geautomatiseerde samenwerking binnen vijf mâanden gereed te hebben. Mocht een brexitâk-

koord uitblijven, met een chaotisch
vertrek van de Britten als gevolg, dan
kån het systeem meteen in werking neden.'A]leen de bestvoorbereide havens
zullen een voorkeurspositie blävengenieten in het Euopese speelveld', zegt
Steven Lak, voou ittervan Deltâlinqs, dat
de belangen behanigtvân meerdân 95%
van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de havenvân Rotterdam.
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Tussen Nedcrland en h€t VK
weÌd voilg jaar 54 m¡ljoen ton
aan goêdeten verhândelil,

Þe geautomat¡sèetde sãmenmaanden gereed moeten z¡jn.

ook het Havenbedrijf Rotterdåm zelf is
bij de samenwerking betrokken, net als
het havenbedrijfvan Amsterdm en de
glote fergr-ondememingen.
fn zotT werd tussen Nederland en
hetVerenigd Koninkrijk 54 miljoen ton
aan goederen verhandeld, Een groot deel
daanm verliep via'roll-on-rotl-offl, jargonvoorwachtwagens die met hunlading een veerboot oprijdenen er aan
genezíjde vande Noordzeeweerafrijden.
Volgens een woordvoerdervm Portbase,

hetgemenlijkeloketvmdehavensvân
Amsterdam en Rotterdam, gâm

qjatr-

lijks r,z miljoen trailen metde ferryop
en neer, vaak met bloemen, planten, levensmiddelen en chemische producten.

LADINGVERLIÊS

Het Kennisinstituut voor Mobiliteit
schâtte eerderditjâar in datNederlandse zêehavens, aftrankelijk van het resul-

taat van de nog lopende brexitonderhândelingen, tusse\de 2o/o en 4,4% aaî
totâle doowoer gâân missen. Dat komt
overeen met een ladingverlies vän negen
miljoen ton bij een orde¡ük vertrek en
vm twintig miljoen ton âls de onderhandelingen stuklopen en de Britten zondernieuwe handelsafsprâken uit de EU

tuimelen.
Ðe betrokken bedrijvenhebben een
werkgroep opgericht om te beki.jken welke aanpassingen ernodigzijnvoorhet
veruoer perveerbooL De logistieke keten,

%n verlâder totveruoerder, heeftop dit
moment niet te mâken met douaneverplichtingen, wanthetverenigd KoninkrijkmâaktmetdeandereEU-lânden deel
uit van de douane-unie.

Hier komt door de brexit waarschijnlijk verandering in, aI wordr in
Brussel nog wel gesproken over een

overgângstermijn tot 2022. Bû een 'nodeal-scenæio', waaop de kans de afge
lopen weken weer is gestegen, moet de
doume hetverenigd Koninkrijk echter
al vanaf3o maart volgendjaar als 'dercle land' behandelen, metâlle controles
en plichtplegingen die daarbij horen. De
wees is dât dit kân leiden tot eindeloze
wâchttijden en honderden kilometers
file langs de snelwegen â.ls dat proces
niet kan worden gestroomlijnd.
'De vhtuele lânds$ens maakf dât het
wije venoer van goederen van en nau
hetVerenigd Koninkrijk volledig anclers
wordt', zegt Arthur van Dijk, voouitter
van Ttansport en Logistiek Nedetland.
'Doumeformallteiten zorgen rcor ondertinge afhukelijkheíd in hetlogistieke proces, waardoor snelheid enefficiëntie onder druk komen æ staân.'
De sector zoekt daarom aansluiting
bij het systeem dât wordt gebruikt bij
het Íânsport van zeecontainers. Dât is,
in tegenstelllngtothetfenytransport, al
jilen volledig geåutomatiseerd via het
Port Commünity System vân Portbâse.
volgens dtecteur Iwm vån derwolfvân
Portbåse is deze oplossing ook toepasbâ.ar voor zeecontainewewoer op kortere afstanden en wordt nu ondezocht
of het ook bruikbaar ls voor het veryoer
metde feEy.
In dâtgevåI zou de hele keten geautomatiseerd gegevens lünnen verstrekken
en hergebruiken voor diverse meldingen

maangiften.'Hergebruikvandatazorgt

voor minder fouten, versnellingin het le
gistieke proces en de verschillende par-

tíjen kumen hun aanspraftelijldreid en

administratiwelast minimalisere[ Dit
werkt âlleen als alle pæäjen in de keten
hunverantrvoordelijkheid nemen', zegt
vân derwolf.

opbrexit
Ook de Nederlandse Douane is nauw
t et¡okken bd de samenwerking.volgeru
directeu Nmette van Schelven loopt het
geautomatiseerde afhmdclingsproces
bij het containeneruoeral jren naægrote tewedenheid van alle betrokkenen.
'Ons uitgangspunt is slim roezicht met

minimaleinbreukindelogistiekeketen.'
IERSE GRENS
Eenwoordvoerdervan Portbase zegt desgevraagd dât het wegens politíeke factoren'moeilijk is te zeggen ofde oplossingwaa de Nederlmdse bedrijven en
instânties nu op zinnen, gekopieerd zou

kumen worden æn de problematische
grens tussen Noord-Ierlând en de terse
Republielc'In potentie' zou een systeem
waarbij alle partijen in de veryoe¡sketen
sâmen optrekken een rerbeteringkunnen biedenvoorde douanefomâIiteiten
âan de grens, zegt hä.
De onderhandelingen tussen Brussel
en Londen ùeigen vast te lopen omdât
beide partijen grenscontroles willen vermijden, maar het nieteens krmenworden fr erhetterugvâl¡rcchmisme mocht
een deal uitblijven.
De EU oppert dat de Britten dån mâe
douanecontroles moeten toeståm in de
Ierse Zee, tussen Engelmd en Noord-Ierlmd, mââr dail moet dc cotrewatím
regering in Londen niets vm hebben, en
de

protestantseNootd-IerseUnionisten,

die luaraan meerderheid helpen inhet
Britse pillement, al helemaal niet. Mede

daâromwordt ovemogen de oergangsperiode van zr mamden nogmtte verlengen, zodat er meer tijd overbtijft om
altematiryen voor een harde grens te mtwild<elen. Dat kan echter alleen in het
kader van een algemeen uittredingsakl(oord.

