
	  

	  

Met	  e-‐Link	  een	  kwartier	  tijdwinst	  
op	  één	  uur	  doorlooptijd	  van	  het	  
aanleverproces	  van	  
exportgoederen	  	  

Eind	  2010	  is	  een	  start	  gemaakt	  met	  het	  project	  	  
e-‐Link	  op	  luchthaven	  Schiphol.	  Een	  initiatief	  
vanuit	  de	  gebiedsontwikkeling	  Amsterdam	  
Connecting	  Trade	  (ACT)	  in	  samenwerking	  met	  
Schiphol	  Smartgate	  Cargo,	  	  een	  project	  waarin	  Air	  
Cargo	  Netherlands	  (ACN),	  de	  Nederlandse	  douane	  
en	  Schiphol	  Group	  samenwerken.	  Doel	  is	  om	  te	  
komen	  tot	  een	  innovatief	  concept	  dat	  het	  mogelijk	  
maakt	  om	  goederen	  snel	  in-‐	  en	  uit	  te	  klaren,	  
zonder	  lange	  rijen	  bij	  de	  douane.	  	  
	  
Het	  project	  e-‐Link	  is	  een	  pilot	  waarin,	  samen	  met	  
de	  industrie,	  het	  innovatieve	  concept	  van	  
Schiphol	  SmartGate	  Cargo,	  in	  de	  praktijk	  wordt	  
getest.	  Deelnemende	  bedrijven	  dragen	  niet	  alleen	  
bij	  in	  kennis	  en	  capaciteit,	  maar	  zij	  investeren	  ook	  
in	  innovatieve	  technologieën	  zoals	  Trucker	  
Identity	  Cards	  en	  Kenteken	  Registratie	  Camera’s	  
en	  in	  de	  implementatie	  van	  slimme	  ICT-‐	  
oplossingen.	  	  
	  
Een	  van	  de	  resultaten	  van	  de	  pilot,	  is	  een	  reductie	  
van	  de	  doorlooptijd	  van	  de	  aanvoer	  van	  
exportgoederen	  op	  Schiphol,	  met	  ruim	  20%.	  De	  
Pilot	  is	  uitgevoerd	  door	  een	  drietal	  afhandelaren	  
(Menzies,	  WFS	  en	  Aviapartner),	  een	  drietal	  
expediteurs	  (DB	  Schenker,	  Hellmann	  en	  Aerocar)	  
en	  een	  transporteur	  (Schiphol	  Express).	  De	  
komende	  periode	  zal	  het	  gebruik	  van	  eLink	  
verder	  worden	  uitgebreidt.	  

"	  Met	  e-‐Link	  zetten	  we	  een	  volgende	  
stap	  naar	  een	  innovatief	  en	  slim	  
aanlever-‐	  en	  afleverproces	  op	  de	  

luchthaven	  Schiphol.	  Cruciaal	  voor	  
het	  aantrekken	  van	  meer	  volume	  en	  

het	  behouden	  van	  onze	  
concurrentiepositie	  in	  Europa."	  	  

Ben	  Radstaak,	  directeur	  Air	  Cargo	  Netherlands	  

e-‐Link	  Pilot	  
Schiphol	  



	  	  	  

Trucker	  identity	  card	  
In	  het	  gehele	  proces,	  van	  het	  aanmaken	  
van	  een	  bezoek	  tot	  en	  met	  afhandeling	  in	  
de	  loodsen,	  wordt	  gebruikt	  gemaakt	  van	  
de	  ACN-‐pas,	  waarmee	  de	  chauffeur	  zich	  
identificeert.	  

Veilig	  
In	  samenwerking	  met	  de	  Erasmus	  Universiteit	  Rotterdam	  is	  de 
informatiebeveiliging	  tussen	  de	  verschillende	  systemen	  
opgezet.	  Dit	  is	  gebeurd	  op	  basis	  van	  de	  geldende	  internationale	  
standaarden	  (	  ISO/IEC	  2700x)	  met	  het	  doel	  een	  veilige	  
informatie-‐uitwisseling	  tussen	  de	  ketenpartners	  te	  borgen.	  

Samenwerking	  
De	  ‘founding	  fathers’	  van	  het	  project	  zijn	  gebundeld	  in	  een	  
projectteam	  dat	  bestaat	  uit	  drie	  expediteurs,	  drie	  afhandelaren,	  
een	  transporteur,	  de	  leveranciers	  Cargonaut	  en	  Smartloxs	  en	  een	  
projectmanager.	  Opdrachtgevers	  zijn	  Amsterdam	  Connecting	  
Trade/	  SADC	  en	  Air	  Cargo	  Netherlands.	  

Transparantie	  	  
Door	  het	  gebruik	  van	  de	  ACN-‐pas,	  samen	  met	  gedefinieerde	  Key	  
Performance	  Indicatoren,	  ontstaat	  een	  volledig	  en	  transparant	  
beeld	  voor	  de	  deelnemers	  aan	  e-‐Link,	  in	  de	  gehele	  keten.	  

Voor	  meer	  informatie:	  
	  
Schiphol	  Area	  	  
Development	  Company,	  
Josien	  Buijs,	  
E:	  info@sadc.nl	  
T:	  020-‐	  20	  666	  54	  

Biometrie	  	  
Door	  het	  gebruik	  van	  biometrie	  op	  de	  ACN-‐pas	  (handscan)	  
wordt	  de	  veiligheid	  in	  het	  proces	  verder	  gewaarborgd.	  Ook	  kan	  
daardoor	  ,	  zonder	  tussenkomst	  van	  papier,	  de	  formele	  
overdracht	  van	  de	  lading	  worden	  gefaciliteerd.	  

De	  voordelen	  en	  innovatieve	  concepten	  in	  
een	  samenwerking	  tussen	  luchthaven,	  
industrie	  en	  leveranciers.	  

Kenteken	  herkenning	  	  
Bij	  de	  melding	  aan	  de	  poort	  van	  de	  afhandelaren	  wordt	  
gebruik	  gemaakt	  van	  automatische	  kentekenherkenning	  
door	  middel	  van	  camera’s.	  Op	  die	  manier	  worden	  
voorgemelde	  trucks	  gemakkelijk	  herkend.	  


