TRANSFRIGOROUTE HOLLAND
Vereniging
De vereniging Transfrigoroute Holland behartigt de belangen van de grotere
transportbedrijven en logistieke dienstverleners met als specialisme het behandelen van
lading onder geleide temperatuur. Transfrigoroute Holland werd al in 1955 opgericht en
kent gewone leden (vervoerders) en buitengewone leden (industrieleden). Tot de laatste
groep behoren o.a. bouwers van carrosserieën, leveranciers van koel/vriesapparatuur voor
wegvoertuigen, fabrikanten van temperatuurregistratie-apparatuur, bedrijfswagenleveranciers, toeleveranciers van digitale apparatuur en verhuurbedrijven van getrokken
materieel.
Lobby
Het vervoer van bederfelijke producten onder geleide temperatuur of het verwarmd
vervoeren van bijvoorbeeld bloembollen zijn specialismen. Ze zijn van groot belang voor de
Nederlandse economie. Efficiency, professionaliteit en (voedsel)veiligheid staan hierbij
voorop. Om de belangen van de kwaliteitsbewuste ondernemers in het geconditioneerde
vervoer te ondersteunen, voert Transfrigoroute Holland een actieve lobby en werkt mee aan
de ontwikkeling van aanvaardbare regelingen. Essentiële wetgeving is het internationale
verdrag over het vervoer van producten onder geleide temperatuur, het ATP. Transfrigoroute
Holland is de officiële spreekbuis van de koel/vriesvervoerders in overlegstructuren met o.a.
de ministeries van Infrastructuur en Milieu (I&M) en Economische Zaken en met organisaties
als de Voedsel- en Warenautoriteit, de RDW en het ATP-keuringsstation in Wageningen.
Internationaal
Al in 1955 werd het belang onderkend van het internationaal vervoer en daarmee van goede
contacten in het buitenland. Transfrigoroute Holland is één van de oprichters van
Transfrigoroute International (TI), de Europese organisatie van ondernemers in het
geconditioneerd vervoer over de weg. Transfrigoroute Holland levert al jarenlang de
voorzitters, van 2001 tot 2010 was dit mevrouw J.G.M. de Rijk-Heeren en sinds 2011 is de
heer W. Zonnevijlle internationaal voorzitter. Sinds 1 januari jl. is Sjel Wijngaards van Jan de
Rijk Logistics voorzitter van Transfrigoroute Holland.
De leden-vervoerders kunnen direct meepraten over het beleid en de onderwerpen door toe
te treden tot de Frigoclub International (FCI). De buitengewone leden zijn actief in de
Technical Advisory Committee (CCT). De FCI, CCT en het jaarlijkse congres van TI bieden
ook uitstekende mogelijkheden om met buitenlandse collega’s in contact te komen. Met het
internationale secretariaat in Brussel is TI optimaal aangesloten op voor de sector
belangrijke Europese dossiers.
Informatie
Viermaal per jaar worden reguliere ledenvergaderingen gehouden en daarnaast vindt in de
maand november de traditionele Jaarvergadering plaats, steeds in een ander deel van het
land. In de vergaderingen worden de leden geïnformeerd over actuele onderwerpen zoals
koudemiddelen, levensmiddelenhygiëne, retail-standaarden, overbelading, ecocombi’s,
geconditioneerd vervoer in containers, CO2-registratie en de F-gassenverordening.
Thema’s van recente jaarvergaderingen waren: voedselveiligheid, milieumaatregelen,
duurzaamheid in de geconditioneerde logistieke keten en trends in de food-retailsector.

Over deze onderwerpen worden sprekers uitgenodigd vanuit overheid, wetenschap,
bedrijfsleven of politiek. Naast de behandeling van vaktechnische en algemene zaken in de
ledenvergaderingen is actuele informatie beschikbaar via het bulletin ‘Transfrigonieuws’ en
de website www.transfrigorouteholland.nl.
Bestuur en vertegenwoordigingen
Het bestuur van Transfrigoroute Holland is als volgt samengesteld:
Mr. M.J.P.M. Wijngaards (Jan de Rijk Logistics, Roosendaal), voorzitter
A.J. Prins (Prins Transport, Lekkerkerk), vice-voorzitter
E. van Alphen (Dijco, Bleiswijk)
R. Haesakkers (C&H Euser Transport, Barendrecht)
R. Moeijes (Moeijes Internationale Transporten, Zwaag),
F. Kremer (HSF Logistics, Winterswijk)
J-P. Müller (Müller Fresh Food Logistics, Holten)
W. Zonnevijlle (Mooy Logistics, Waddinxveen)
Het bestuur van Transfrigoroute Holland wordt ondersteund door de Adviescommissie en de
Financiële commissie. Transfrigoroute Holland is vertegenwoordigd in verschillende
werkgroepen en commissies om de belangen van onze sector te vertegenwoordigen.
Daarnaast is Transfrigoroute Holland aangesloten bij de Europese koepelorganisatie
Transfrigoroute International.
Lidmaatschap
De kosten van het lidmaatschap van Transfrigoroute Holland bedragen op jaarbasis € 450,exclusief BTW, terwijl éénmalig een bedrag van € 450,- exclusief BTW verschuldigd is als
entreegeld.
Voor buitengewone (industrie)leden bedraagt de contributie op jaarbasis € 850,- het
éénmalige entreegeld bedraagt eveneens € 450,- euro, beide bedragen exclusief BTW.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van Transfrigoroute
Holland, Anne-Marie Nelck, t. 06-51806332 of anelck@tln.nl of via de website
www.transfrigorouteholland.nl
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