
  

 

 

  

 

Aan: Connekt 

Van: Liesbeth Staps, TKI Dinalog 

Uitgevoerd in opdracht van Ministerie I&M/ Connekt  

Datum: 6 oktober 2016 

Betreft: Buitenlandpromotie  

Project nummer: PTL08.009, Deliverable 2F 

Verslag SIG servicelogistiek compliance  
 

Achtergrond 

TKI Dinalog voert een programma voor de topsector logistiek uit over de rol van logistieke kennis en 

kunde bij export. Het verzenden van componenten en reserveonderdelen voor kapitaalintensieve 

goederen vanuit Nederland naar andere landen in de wereld is daar een belangrijk onderdeel van. 

Naast logistieke complexiteit spelen compliance issues hierin een grote rol. Dit snijvlak van logistiek en 

compliance kreeg relatief weinig aandacht.  

  

Bijeenkomst 

Derhalve werd er een roundtable georganiseerd met een aantal mensen die in de praktijk met deze 

problematiek bezig zijn. Het doel was om te komen tot meer inzichten in waar logistieke, technische of 

compliance gerelateerde knelpunten liggen, in welke regio’s cq. landen er specifieke uitdagingen zijn en 

welke specifieke competenties we in Nederland hebben om ons op dit terrein internationaal te 

onderscheiden. Hiermee werd beoogd een beeld krijgen of er gerichte oplossingen of ondersteuning 

vanuit de topsector logistiek geboden kan worden in dit domein, bijvoorbeeld door aanvullend 

onderzoek, kennisverspreidingsactiviteiten in Nederland of buitenland, of wellicht onderbouwde 

beleidsbeïnvloeding.  

 

Agenda 

Maandag 3 oktober 2016, 14.00 - 17.00 uur 

 

14.00      Welkom en introductie 

14.20      Introductie servicelogistiek innovatie - Dinalog 

14.45      Uitdagingen: Discussie: wat zijn de grootste uitdagingen in uw praktijk? 

Waar loopt u tegen aan? Zijn er specifieke landen met meer of specifieke uitdagingen? 

15.45      Oplossingsrichtingen: Discussie over al dan niet beschikbare oplossingen 

Waar is behoefte aan? Wat is daarvoor nodig? Bijvoorbeeld: Onderzoek, tools, 

kennisverspreiding, beleid beïnvloeding, meetinstrumenten? 

16.30      Wrap-up en informele discussie 

17.00      Borrel  
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Deelnemers 

 

Albert Veenstra TKI Dinalog Wetenschappelijk directeur 

Edo Bosga Pincvision CEO 

Edwin Vierhout Rockwell Automation Manager EMEA Import/Export Compliance  

Eric Vennekens ASML Director Trade & Infra 

Frank Heijmann Belastingdienst/ Douane Head of Trade Relations at Dutch Customs 

Gerwin Zomer TNO  Senior business consultant 

Henk van Marwijk GE Power & Water Global Logistics & AMS Parts Fulfillment Leader 

Jaap Leguijt IBM Customs Program Manager 

Jan Plender Cisco Senior Manager International  Trade 

Len Dikker Philips Global Trade Compliance Lead 

Leon van Glabbeek Mitsubishi Motors Europe Manager Product  Development Parts, Accessories  

& Remanufacturing 

Liesbeth Staps TKI Dinalog Programma Manager 

Lillo Nigro Mitsubishi Motors Europe Customs Compliance Manager 

Olga Peeters FEI Company Compliance Manager (EU region) 

Sarah Humpreys Philips Senior Manager Trade Compliance 

Simme Douwe Flapper TU Eindhoven Assistant Professor 

Simon Wagenaar Oracle EMEA Import/Export Compliance Manager 

Tiemo Hut Cisco Business Operations Manager Transportation  

& Warehousing 

Zie verantwoording deelnemers in bijlage 1.  

Verslag 

Albert Veenstra introduceerde het speelveld van servicelogistiek en compliance, de innovaties en 

uitdagingen. Zie presentatie in bijlage 2.  

 

Er is heel veel onderzoek en innovatie op het gebied van servicelogistiek geweest, waar nu de 

uitdagingen liggen op predictive maintenance, service business models en service control towers. In het 

servicelogistieke onderzoek is geen aandacht voor compliance geweest. Terwijl onzekerheden over 

grensoverschrijdende servicelogistiek, in de aanvoer van spare parts, en mensen, zich altijd vertalen in 

hogere voorraden en een lagere service graad: dus waar komen die twee onderzoeksgebieden elkaar 

tegen? De onzekerheden worden vertaald naar andere plekken in de keten, zowel upstream als 

downstream.  

 

Veel onderzoek gaat over het verkleinen van deze onzekerheden. De Nederlandse douane speelt hier 

met haar ‘enforcement vision’ op in door een onderscheid te maken tussen trusted en unknown 

bedrijven. Een innovatieve categorie hierbij zijn trusted trade lanes, waarbij van belang is hoe een 

bedrijf haar informatiemanagement en compliance processen heeft ingericht. Hierbij is de keuze aan 

het bedrijf hoe compliant zij wil en kan zijn – samen met haar ketenpartners – (op basis van budgetten, 

mogelijkheden) om vervolgens in dialoog met de douane de toezichtsituatie te bepalen. Hierbij gaat het 

als uitgangspunt ook om de business case in verhouding tot compliance van het bedrijf zelf. Deze 

dialoog is uniek internationaal en moeilijk tot stand te brengen in het buitenland.  
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Discussie 

Alle deelnemers lichtten hun grootste compliance uitdagingen toe. Een samenvatting: 

1. Kennis/ Complexe omgeving 

a. Non-binding tariffs 

b. Interpretatieverschillen van bijvoorbeeld classificatie zowel binnen als buiten de EU 

c. Veranderende regels en interpretatieverschillen in bijvoorbeeld Africa en Turkije (oa door 

corruptie en politieke verschuivingen) 

d. Geen grensoverschrijdende vergunningen 

e. Cultuurverschillen 

2. Ketenstructuur 

a. Automatiseren van customs control; compliance wordt data science 

b. Kwaliteit van master data 

c. Informatiedeling in de keten 

3. Procesmanagement 

a. Compliance auditing 

b. Kennismanagement van locale ontwikkelingen 

c. Dialoog buitenlandse douane 

 

Conclusie en vervolg 

Deelnemers geven aan graag een vervolg te willen. Concrete acties: 

@1: Kennismanagement:  

- De groep wil geïnformeerd blijven worden; Verdere informatie via nieuws email aan deze 

groep. (zie bijlage 3) 

- Er is behoefte aan onderwijsmateriaal en casuïstiek, bijvoorbeeld met betrekking tot 

verschillende interpretaties van classificaties. Interesse in ontwikkeling van kennistooling, 

zoals bijvoorbeeld de Chain Game en nu ook in het onderzoeksvoorstel vanuit Fontys met 

betrekking tot customs compliance processen, om in te zetten in eigen ketens en met 

buitenlandse partners.  

- Verkenning van mogelijkheid van ontwikkelen van een trusted trade lane met Zuid Korea, 

waar de deelnemers mogelijkheden zien voor gebalanceerde stromen.  

@2: Ketenstructuur: 
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- Verkennen mogelijkheden project idee om data te verzamelen van exceptions om met data-

analytics te kijken of er ergens iets generieks in wat we aan zouden kunnen pakken? 

- Idem voor welke data we als bedrijfsleven en douane  missen om te voorkomen dat 

containers tegengehouden worden die niet tegengehouden hadden hoeven worden.  

@3: Procesmanagement 

- innovatief processen inrichten en master data borgen  

- Broker performance measurement tool: preferred and approved noodzakelijk.  

> dit zou geprogrammeerd moeten worden 

 

  



  

 

 

  

 

Bijlage 1 Deelnemers 
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Bijlage 2 Presentatie 
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Bijlage 3 Follow-up nieuwsbrief 

 

  

 

Update bijeenkomst Compliance in Service Logistics  

   

 

Beste, 

 

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid of interesse in de roundtable servicelogistiek compliance van 

maandag 3 oktober jl. Een verslag met deelnemerslijst en presentatie vindt u via onderstaande link.  

 

Verslag roundtable  

 

 

In de bijeenkomst beloofden we jullie op de hoogte te houden over het snijvlak van servicelogistiek en 

compliance en opvolging met vervolgactiviteiten. Hierbij de eerste nieuwsbrief. TKI Dinalog zal deze 

community op de hoogte blijven houden van actuele ontwikkelingen, kansen en nieuw onderwijsmateriaal. 

Daarnaast is er een aantal projecten in ontwikkeling rondom de complexe grensoverschrijdende 

compliance thematiek. 

 

Met vriendelijke groet, 

Albert Veenstra & Liesbeth Staps  

   

 

Promotiemateriaal 

Holland Logistics 

Network 

 

De topsector Logistiek 

heeft een actielijn 

Buitenlandpromotie, 

waarbinnen TKI Dinalog 

zich bezighoudt met de 

export van logistieke 

 

Innovatieprojecten 

servicelogistiek 

 

Het innovatieprogramma 

servicelogistiek richt zich op 

alle aspecten van de “after-

sales service” vanaf de 

 

Executive Master 

Customs and Supply 

Chain Compliance 

 

De Rotterdam School of 

Management, Erasmus 

University (RSM) biedt een 

part-time executive master 

programma Customs and 

http://dinalog.us3.list-manage.com/track/click?u=46c6a05688d36c440e97c1060&id=fade8391a2&e=4824612727
http://dinalog.us3.list-manage.com/track/click?u=46c6a05688d36c440e97c1060&id=a0b2b3e163&e=4824612727
http://dinalog.us3.list-manage1.com/track/click?u=46c6a05688d36c440e97c1060&id=2eb0245746&e=4824612727
http://dinalog.us3.list-manage1.com/track/click?u=46c6a05688d36c440e97c1060&id=b0233d170d&e=4824612727
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kennis en kunde. De 

Holland Logistics Library 

werd speciaal ontwikkeld 

voor en door organisaties 

die Nederland promoten in 

relatie tot logistiek: lokale, 

regionale en nationale 

overheden, 

kennisinstituten, 

hogescholen en 

universiteiten, en 

ondernemingen, van start-

up tot beursgenoteerd. Het 

platform biedt 

documenten, rapporten en 

beeldmateriaal. 

> Holland Logistics Library   
 

 

 

Webinars compliance 

 

RSM organiseert regelmatig 

vrij toegankelijke webinars 

over supply chain compliance 

gerelateerde onderwerpen 

met toonaangevende experts. 

- Kijk het webinar Compliance 

in Supply Chain Management 

van 27 september jl. terug. 

- Meld u hier aan voor het 

webinar Coordinated Border 

Control op 31 oktober. 

   
 

 

 

verkoop tot aan het einde van 

de levensduur van het product 

of de service. Projecten: 

- Planning Services 

- ProSeLo 

- Value Creation 

- MaSeLMa 

- CAMPI 

- Ultimate Spare parts Planning 

- Shared Business Intelligence 

- ProSeLoNext 

- SINTAS 

- Sustainable servicelogistics for 

offshore windfarms 

> lees meer 

  

   
 

 

 

Oproep casuïstiek 

 

Ten behoeve van onderwijs in 

compliance en trade 

facilitation is er behoefte aan 

actuele ervaringen en 

voorbeelden van bedrijven 

over bijvoorbeeld: 

- product certificering 

- classificatie interpretatie 

- non-tariff barriers 

Mocht u voorbeelden hebben, 

kunt u deze sturen naar 

prof.dr. Albert Veenstra.  
 

 

 

Supply Chain Compliance. 

Deze Masteropleiding is 

ontwikkeld in zeer nauwe 

samenwerking met de 

brancheorganisaties, douane 

en RSM en behandelt de 

nieuwste kennis en inzichten 

op het gebied van Douane, 

belastingen, compliance en 

handelswetgeving. Ook de TU 

Delft, de TU Eindhoven en de 

Juridische Faculteit van de 

Erasmus Universiteit 

Rotterdam zijn bij de 

uitvoering betrokken. 

> lees meer 

   
 

 

 

TNO Chain Game 

 

TNO heeft de 'Chain Game' 

ontwikkeld om te ervaren en te 

leren hoe een internationale 

supply chain meer robuust, 

betrouwbaar en efficient kan 

worden. Deze ‘serious game’ 

werd ontwikkeld als onderdeel 

van CASSANDRA, een 7e 

kaderprogramma project 

gefinancierd door de 

Europese Commissie, met 26 

internationale partners. 

> lees meer  
 

  

 

http://dinalog.us3.list-manage.com/track/click?u=46c6a05688d36c440e97c1060&id=a9b6f5a6bd&e=4824612727
http://dinalog.us3.list-manage.com/track/click?u=46c6a05688d36c440e97c1060&id=a9b6f5a6bd&e=4824612727
http://dinalog.us3.list-manage.com/track/click?u=46c6a05688d36c440e97c1060&id=d1f3f6586b&e=4824612727
http://dinalog.us3.list-manage.com/track/click?u=46c6a05688d36c440e97c1060&id=d1f3f6586b&e=4824612727
http://dinalog.us3.list-manage.com/track/click?u=46c6a05688d36c440e97c1060&id=631b72be94&e=4824612727
http://dinalog.us3.list-manage.com/track/click?u=46c6a05688d36c440e97c1060&id=631b72be94&e=4824612727
http://dinalog.us3.list-manage.com/track/click?u=46c6a05688d36c440e97c1060&id=b70b5f9fc5&e=4824612727
mailto:veenstra@dinalog.nl?subject=casuistiek%20compliance
http://dinalog.us3.list-manage.com/track/click?u=46c6a05688d36c440e97c1060&id=5758141202&e=4824612727
http://dinalog.us3.list-manage2.com/track/click?u=46c6a05688d36c440e97c1060&id=fc392380c7&e=4824612727
http://dinalog.us3.list-manage1.com/track/click?u=46c6a05688d36c440e97c1060&id=2bc8afaa40&e=4824612727
http://dinalog.us3.list-manage1.com/track/click?u=46c6a05688d36c440e97c1060&id=56934d89ec&e=4824612727
http://dinalog.us3.list-manage.com/track/click?u=46c6a05688d36c440e97c1060&id=1f3693cab6&e=4824612727
http://dinalog.us3.list-manage.com/track/click?u=46c6a05688d36c440e97c1060&id=24c501e7bc&e=4824612727
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Meer nieuws op dinalog.nl 

 

Copyright © 2016 TKI Dinalog. 

U heeft deze e-mail ontvangen omdat u hebt deelgenomen aan het event "Roundtable Compliance Service 

Logistics". 

 

Content voor onze portal kunt u aanleveren via: 

portal@dinalog.nl 

 

Bezoekadres: 

TKI Dinalog 

Graaf Engelbertlaan 75 

Breda, NB 4837 DS  

Netherlands 

 

Add us to your address book 

 

uitschrijven voor deze nieuwsbrief 

  

 

  

http://dinalog.us3.list-manage1.com/track/click?u=46c6a05688d36c440e97c1060&id=7495f87e1c&e=4824612727
mailto:portal@dinalog.nl?subject=Content%20Dinalog%20Portal
http://dinalog.us3.list-manage2.com/vcard?u=46c6a05688d36c440e97c1060&id=e38840cffa
http://dinalog.us3.list-manage2.com/unsubscribe?u=46c6a05688d36c440e97c1060&id=e38840cffa&e=4824612727&c=3dac44753d
http://dinalog.us3.list-manage2.com/unsubscribe?u=46c6a05688d36c440e97c1060&id=e38840cffa&e=4824612727&c=3dac44753d

