
 

MEMO 
 

Zevenaar, 1 maart 2022  
 
Betreft: situatie in Oekraïne 
 
Geachte relatie, 
 
Door de vreselijke oorlog in Oekraïne wordt helaas ook de wereldeconomie en de 
wereldwijde logistiek beïnvloed. 
 
Wij krijgen veel vragen van klanten welke invloed e.e.a. op onze business zal hebben. 
Uiteraard weten wij ook niet exact welke kant het op zal gaan en hoe een verdere 
escalatie de shipping industrie zal treffen, bovenop de al ellendige situatie van de 
afgelopen 2 jaar.   
 
Toch willen wij proberen een aantal directe gevolgen waar we op dit moment weet van 
hebben voor u op een rijtje te zetten: 
 
Douane 
Er mag vrijwel niets meer naar Rusland worden uitgevoerd of vanuit Rusland worden 
ingevoerd en we zullen derhalve ook geen export aangiftes e/o import aangiftes voor 
Rusland meer kunnen verzorgen. Dit geldt in meer of mindere mate ook voor Wit Rusland 
(Belarus).  
 
Spoorvervoer vanuit China  
De meeste spoorlijnen vanuit China lopen via Rusland en we verwachten vertragingen en 
beperkingen, de exacte gevolgen kunnen we nog niet overzien. Alternatieve routes via 
Azië en Turkije zijn er wel maar niet voor grote volumes geschikt en reeds overbelast.  
 
Luchtvracht 
Luchtvracht routes van en naar Azië zullen lange omwegen moeten vliegen om Oekraïne 
en Rusland te vermijden. Dit heeft hogere kosten en dus hogere tarieven tot gevolg, ook 
de capaciteiten zullen onder druk komen doordat een vliegtuig meer brandstof moet 
meenemen en daardoor minder vracht kan hebben.  
 
Zeevracht  
Vooralsnog zien wij geen gevolgen voor de zeevracht uit China en Azië, uiteraard wel 
hogere tarieven doordat de brandstofkosten verder gaan stijgen.  
 
Brandstofkosten 
De hogere prijzen voor gas en olie zullen gevolgen hebben voor de brandstofkosten. 
Deze ontwikkeling zal gevolgen hebben voor alle transport modaliteiten en wij publiceren 
de fluctuaties van de brandstoftoeslag op onze website www.intervracht.nl.  
 
Vertrouwende u van dienst te zijn geweest.  
 
Met vriendelijke groet, 
Intervracht Nederland BV 

 
J. Töpfer 
Managing Director  

http://www.intervracht.nl/

