
 

 

Shell’s elektronische tolheffingoplossing vereenvoudigd Europese 

tolbetalingen voor Boes Transport 

GESPREK MET FRANK BOES, GENERAL MANAGER VAN BOES TRANSPORT 

 

Groeiende uitdagingen voor de internationale transportbedrijven 

Boes Transport is een sterk groeiend familiebedrijf in België, gespecialiseerd in internationaal transport en 

repatriëring, dat werd opgericht in 1983 en eigenaar is van 12 vaste vrachtwagens. De laatste jaren wordt Boes 

Transport, net zoals talrijke bedrijven in de logistieke sector, geconfronteerd met verschillende uitdagingen. De 

internationalisering en dus de cross-border activiteiten tussen België en verschillende buurlanden maken deel uit 

van deze belangrijkste uitdagingen, samen met de digitalisering van de diensten en het verlagen van de CO2-

voetafdruk. 

“Als internationaal transportbedrijf, is onze grootste uitdaging de cross-border trajecten. Waar we in het verleden 

steeds van Duitsland, Oostenrijk, Italië naar België of Nederland reden, gaan we nu dankzij de interoperabiliteit van 

elektronische tolheffing in de Europese Unie, ook van België naar Duitsland via Oostenrijk om zo de trajecten te 

beperken en efficiënter aan de slag te gaan. Een andere uitdaging die we zeker in de gaten moeten houden is 

digitalisering. Het is noodzakelijk dat we onze klanten real-time gaan informeren. Dit zorgt niet alleen voor een 

eenvoudigere procedure maar ook voor tijdsbesparing ”, zegt Frank Boes, General Manager van Boes Transport. 

Een totale dienstverlening voor een geïntegreerde strategie  

Met meer dan 100 verschillende Europese tolproviders in 30 landen die nationale 

tolheffingsregelingen beheren, is tolheffing een uitdaging voor wagenparkbeheerders 

en chauffeurs met grensoverschrijdend vervoer. Het vinden van de juiste oplossing 

voor universele en geïntegreerde tolbetaling kan helpen bij het vereenvoudigen van 

grensoverschrijdend transport en draagt bij aan verbeterde efficiëntie van het 

wagenpark. “Verschillende nationale tolsystemen vereisen verschillende tolboxen en 

betaalmethodes. Hierdoor lopen onze chauffeurs het risico vertraging op te lopen. 

Tegelijkertijd is de administratieve verwerking op kantoor ook een tijdrovende klus”, aldus Frank Boes.  

Om deze uitdagingen aan te gaan heeft Boes Transport besloten om haar strategie bij te sturen en te kiezen voor 

een volledig geïntegreerde oplossing van Shell. Frank Boes verklaart: “In 2018 hebben wij onder andere omwille van 

hun imago, expertise en internationaal netwerk, besloten om een partnerschap aan te gaan met Shell België. Dankzij 

Shell’s elektronische tolheffingsoplossing, tolboxen en Shell’s-portaal voor het groeperen van transacties, informatie 

over de brandstof en tolbetalingen zijn wij volledig ontzorgt van de administratieve taken en besparen wij ook nog 

eens tijd”. 

Streven naar een uitgebreid internationaal netwerk en een groeiend familiebedrijf 

Shell blijft de dekking van European Electronic Toll Service (EETS) tolboxen uitbreiden. De huidige dekking bestaat 

uit: België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Portugal, Spanje, Polen, Bulgarije, Denemarken, Zweden, 

Noorwegen, Zwisterland, Hongarije, Herren, Liefkenshoektunnel en Warnow tunnels. Wanneer nieuwe 

toldomeinen zich bij EETS aansluiten worden deze ook aan Shell’s netwerk toegevoegd. Boes Transport hoopt op 

deze manier in de nabije toekomst het familiebedrijf nog meer te laten groeien dankzij Shell’s internationale 

netwerk en als gevolg daarvan haar wagenpark uit te breiden naar 30 vrachtwagens. 



 

 

Daarnaast wil Boes Transport haar ecologische voetafdruk verkleinen door te investeren in alternatieve 

brandstoffen zoals CNG en waterstof. Frank Boes, licht hun strategie toe: “Evolutie en ecologie spelen een 

belangrijke rol in ons transportverhaal. De strategie die wij tot nu toe hanteren is het investeren in moderne 

materialen. Om de drie jaar ruilen we de meeste van onze vrachtwagens in voor de nieuwste modellen. Ons doel is 

om over de modernste technologieën te beschikken die zich het beste aansluiten aan ons duurzaamheidsverhaal en 

ook aan de laatste euro-normen en -technieken”.  

 

 

Over Boes Transport  

“Wij vervoeren alles wat minstens twee wielen heeft.” 

 

Een hobby van de oprichter Jozef Boes evolueerde tot een hyper professioneel en 

vooruitstrevend bedrijf. Als familiebedrijf onder leiding van Frank Boes 

onderscheiden zij zich door een persoonlijke en klantgerichte aanpak. Evolutie en 

ecologie spelen een belangrijke rol in hun transportverhaal. In de zomermaanden 

hebben ze een kantoor in Italië en in Roemenië hebben ze ook eigen vestiging. Ze zijn 

gegroeid uit avonturisme, maar hanteren een zeer professionele aanpak. Echte 

Limburgers en wereldburgers, noemen ze zichzelf. Met Boes Transport, kies je voor: 

flexibiliteit en kwaliteit; ultramoderne apparatuur, breed spectrum aan opties: transport oldtimers, superlage 

sportwagens, vespa’s, motors, mobilhomes, lichte vrachtwagens, tweedehandswagens, groupage transporten, 

samenwerking met diverse verzekeringsmaatschappijen en de ANWB, mogelijkheid tot stalling; buiten en overdekt 

en superservice van A tot Z. 

 

Definities en Disclaimer 

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt zijn afzonderlijke entiteiten. In deze testimonial 

worden de benamingen “Shell”, “Shell groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking 

hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en 

“onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die 

dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de 

desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-

dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in deze testimonial verwijzen naar maatschappijen waarin Royal Dutch 

Shell plc direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om 

overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen 

overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In deze testimonial worden 

geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-

methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het 

eigendomsbelang dat Shell direct of indirect in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle 

door derden gehouden belangen. 

Deze testimonial bevat op de toekomstgerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten 

en segmenten van Royal Dutch Shell. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden 

gezien als op de toekomstgerichte mededelingen. Op de toekomstgerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de 

toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende 

en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen 

afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomstgerichte 

mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Royal Dutch Shell aan 



 

 

marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van 

het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomstgerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van 

termen en uitdrukkingen als “verwachten”, “geloven”, “zouden kunnen”, “kunnen”, “menen”, “schatten”, “doelen”, “ten doel 

stellen”, “bedoelen”, “beogen”, “zouden moeten”, ”doelstellingen”, “vooruitzicht”, “plannen”, “gepland”, “waarschijnlijk”, 

“rekenen met”, “voorspellen”, “risico’s”, “zullen”, en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren d ie 

van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Royal Dutch Shell en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken 

van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in deze testimonial tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet 

uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell; (c) 

valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en 

concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende 

potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) 

ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale 

en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot 

klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, 

waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of 

versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in 

handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is 

onverkort van toepassing op alle in deze testimonial opgenomen op de toekomstgerichte mededelingen in hun geheel. De lezer 

dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomstgerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed 

kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige Royal Dutch Shell “20-F (beschikbaar in het Engels 

op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Deze factoren dienen eveneens door de lezer in acht te worden genomen. Iedere 

op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van deze testimonial, XX/XX/2021. Noch Royal Dutch 

Shell plc, noch haar dochterondernemingen nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling 

publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere 

informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in deze testimonial opgenomen 

op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid. Wij kunnen in deze 

testimonial bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de Amerikaanse 

Securities and Exchange Commission (SEC) gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers 

worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar 

is op de SEC-website www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer 1-

800-SEC-0330. 


