
 

1 

PROJECTNAAM 

TRANS - SONIC – BLOCKCHAIN 
FOR SUPPLY AND LOGISTICS 

TRANSPORT SELF ORGANIZATION THROUGH NETWORK INTEGRATION AND 

COLLABORATION 

EINDRAPPORTAGE JANUARI 2022 



 

  2 

De inhoudelijke bijdrage van TNO aan het Trans-SONIC project was onderzoek naar toepasbaarheid 

van blockchain technologie voor toelevering, transport en logistiek. Met twee voorbeelden is 

aangetoond wat er mogelijk kan zijn, te weten voor Cargill met toelevering van palmolie vanuit Azie 

naar Europa en Henkel voor verbeterd beheer van afdracht van heffingen (in het gerelateerde project 

“TransSonic Supply chain management - Tax & Trade visibility” (2018-1-161TKI)). Daarnaast is 

onderzoek gedaan naar verschillende uitdagingen om te komen tot algemeen toepasbare oplossingen. 

Deze uitdagingen zijn geidentificeerd en krijgen vorm in vervolgprojecten zoals SPARK! Living Labs en 

het CEF (Connecting European Facilities) FEDeRATED project dat een Nederlands Living Lab kent 

voor inkomende goederenstromen en papierloos transport via de weg. 

 

FEDeRATED levert materiaal en inzichten op die op Europees niveau binnen het Digital Transport and 

Logistics Forum (DTLF, een expert groep met bedrijfsleven en overheid opgericht en voorgezeten door 

EC DG Move). 

 

Het genoemde Nederlandse Living Lab in FEDeRATED is 

onderdeel van de Digitale Transport Strategie van het 

Ministerie van Infrastructuur en Water (IenW). Hierin doen 

onder andere de Nederlandse Douane, Portbase en 

Cargonaut mee. 

 

Daarmee is Trans-SONIC een bouwsteen om te komen 

tot data delen voor transport en logistiek in Europa. 
 

SAMENVATTING 

 

 

Hinterland transport networks as complex systems 

 

TRANS-SONIC  
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Het project is mede mogelijk gemaakt door TKI Logistiek/ Dinalog en de Topsector Logistiek en gefinancierd door het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). 
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AANLEIDING  
Het volledige NWO Trans-SONIC project richt zich op 
zelforganisatie in complexe transport – en 
toeleveringsnetwerken. Eén van de elementen in dit soort 
netwerken is de noodzaak van data delen op een neutrale en 
open manier. Er moet een infrastructuur zijn van gekoppelde 
platformen of bijvoorbeeld ingericht met blockchain 
technologie, zodat elk bedrijf één keer kan aansluiten en met 
elk ander bedrijf data kan delen. Het is nodig te komen tot 
een network effect zoals sociale media platformen data ook 
bieden.  
Blockchain technologie wordt geacht een zogenaamde 
enabling technologie te zijn voor het opzetten en inrichten van 
een dergelijke infrastructuur. Hierbij komen ook aspecten als 
standaardisatie en besturing (‘governance’ in goed Engels) 
voor het voetlicht.  

 

 

Hinterland transport networks as complex systems 
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UITDAGING 
De grote vraag die beantwoord moet worden is of blockchain technologie een open en neutrale infrastructuur 
voor data delen kan realiseren, waar ook het MKB gebruik van kan maken. Is blockchain de enabling 
technologie om het netwerkeffect te bereiken. Dit vraagt om de beantwoording van verschillende deelvragen: 
hoe is het beheer in te richten van dit soort infrastructuren, wie kan daarbij een rol spelen, hoe is snelle uitrol 
van een oplossing mogelijk en welke functionaliteit wordt geboden? Er zijn al vele blockchain toepassingen in 
ontwikkeling, elk gebruikt zijn wat men noemt een blockchain protocol en op zijn eigen manier en richt zijn 
eigen beheer in. Dit vereist inzicht in protocollen zoals Hyperledger, Quorum/Ethereum en BigChainDB. 
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PROJECTOPZET 
De bijdrage voor het opzetten van een infrastructuur voor data delen met blockchain technologie heeft 
interactie met een bedrijfsmatige en sociale component binnen Trans-SONIC.Die twee componenten worden 
via promovendi onderzocht door TUDelft en Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De verschillende use 
cases binnen het technische deel worden ook getoetst door de universiteiten; terugkoppeling van deze 
universiteiten en ander onderzoek wordt waar mogelijk meegenomen in de uitwerking.  

 
 STATE OF THE ART ONDERZOEK NAAR DE TECHNOLOGIE 

Dit werkpakket geeft overzicht in de status en toepassing van de technologie. Identificatie van openstaande 
onderzoeksvragen vanuit literatuur vormt de basis voor doorontwikkeling. Vooral de aspect ‘semantiek’ en 
‘smart contracts’ worden verder onderzocht. Is het mogelijk een infrastructuur te ontwikkelen waar de 
semantiek van te delen data te configureren is, een zogenaamde Semantic Ledger? En wat betekent dit 
voor smart contracts? Welke technologie past hierbij het best, die tevens tegemoet komt aan eisen van data 
deling van bedrijfsleven en toezichthouders. 
 

  

 

 
 CARGILL – DEMONSTRATOR VOOR TOEVOER VAN PALMOLIE NAAR EUROPA 

Cargill wilde binnen het project onderzoek doen naar en ervaring opdoen in de toepasbaarheid van 
blockchain technologie voor hun logistieke stromen. Voor beheersbaarheid van het project is gekozen voor 
interne leveringen tussen twee verschillende afdelingen van Cargill, waarbij elke afdeling zijn eigen 
processen en systemen heeft. Er is gekozen voor handelen en toeleveren van palmolie vanuit Azie naar 
Europa. 

 

   

   

 
 HENKEL –BELASTINGAFDRACHT VAN INTRA EU GOEDEREN  

 
In het gerelateerde project ““TransSonic Supply chain management - Tax & Trade visibility” (2018-1-
161TKI)” is voortgebouwd op de resultaten van de Cargill-pilot. Henkel voldoet voor levering van goederen 
die in de EU geproduceerd worden en waarvoor importafdracht van grondstoffen is gedaan, aan de EU 
Long Term Supplier Regulation (LTSD). Voor deze regeling dient Henkel data aan te leveren met daarin de 
grondstoffen die in een eindproduct van Henkel zijn verwerkt, worden opgegeven. Dit betekent een 
administratie van Henkel, gekoppeld aan die van zijn toeleveranciers inclusief het tijdig kunnen aanleveren 
van die data voor belastingafdracht op verkoop. 
Henkel wil ervaring en kennis opdoen voor de toepasbaarheid van de door TNO ontwikkelde technologie 
genaamde Semantic Ledger. Deze is deels al in de Cargill demonstrator ontwikkeld, met de BigChainDB 
technologie. Doel van Henkel is om deze ingebrachte kennis vanuit Trans-SONIC te combineren met eigen 
ervaring om te komen tot een algemene oplossing voor Henkel en zijn concurrenten rond deze 
problematiek. 
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 VOORSTEL VOOR VERVOLG 

De werkpakketten vormen de basis voor voorstellen om een blockchain gebaseerde infrastructuur in te 
richten voor transport en logistiek. 
Verschillende componenten dienen hierbij de 
revue te passeren zoals beheer 
(‘governance’), semantiek en interacties 
tussen bedrijven. Ook aansluiting met 
standaarden speelt daarbij een rol. 
 

 

 

Testing smart contracts 
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RESULTATEN 
Het project met Cargill heeft onder ander bijgedragen aan de ontwikkeling van een eigen blockchain 
omgeving, genaamd Splinter. Ook heeft Cargill een samenwerking opgericht met concurrenten om deze 
technologie daadwerkelijk toe te passen, genaamd Covantis. Enkele Cargill medewerkers die betrokken 
waren bij het Trans-SONIC project hebben meegewerkt aan Covantis en zo is kennisoverdracht binnen 
Cargill tot stand gekomen. Het gaat daarbij vooral om de bedrijfsprocesen voor handel en toelevering. 
 
In het gerelateerde project “TransSonic Supply chain management - Tax & Trade visibility” (2018-1-161TKI) 
is voortgebouwd op de blockchain-toepassing “Semantic ledger”. Henkel heeft vervolgens de organisatie 
taXchain ingericht voor doorontwikkeling van de Trans-SONIC demonstrator. Henkel heeft hier ook gekeken 
naar Europese ontwikkelingen zoals het Digital Transport and Logistics Forum, maar besloten niet te wachten 
en een eigen beheerorganisatie in te richten. 
 
TNO heeft inzage gekregen in de rol van semantiek en een opzet voor het modelleren van transacties. Deze 
aanpak dient de basis te zijn voor zogemaand smart contracts. Dit concept wordt in vervolgprojecten verder 
uitgewerkt en toegepast..  
Een eenvoudige wijze van data delen voor verschillende 
logistieke ketens met deelname van alle bedrijven, inclusief 
MKB, zal naar verwachting tot lagere logistieke kosten en een 
betere beladingsgraad leiden. Uiteindelijk geeft dit een 
bijdrage aan CO2 reductie. Hier zijn geen eenduidige cijfers 
aan te hangen, maar onderzoek geeft aan dat een 
verdubbeling van laadcapaciteit van vrachtwagens kan 
bijdragen aan een CO2 reductie van 50%. Ander onderzoek 
heeft aangetoond dat een besparing van 20% op logistieke 
kosten is te behalen.  
 
Uiteindelijk komen de resultaten via nationale – en 
internationale ontwikkelingen beschikbaar voor iedereen. Dit 
hangt samen met het beheer: de concepten, semantisch 
model en interacties/Application Programming Interfaces 
zullen op EU niveau beheert moeten worden, waarbij de EU 
de standaard voor de gehele markt kan zetten.  
 
In Nederland vindt deze doorontwikkeling plaats in SPARK!  
Living Lab en de ontwikkeling van de Basis Data 
Infrastructuur, zoals die in de Digitale Transport Strategie is 
vastgelegd. De BDI wordt via FEDeRATED internationaal 
afgestemd en deze resultaten worden ingebracht in het Digital 
Transport and Logisitcs Forum, het DTLF. In het DTLF werken 
industrie en overheid onder voorzitterschap van EC DG Move 
aan de ontwikkeling van een architectuur voor het delen van 
logistieke data. Deze architectuur, de zogenaamde federated 
network of platforms, ook geinspireerd door en toegepast in 
diverse EU gefinancieerde projecten zoals EU FP7 CORE en 
H2020 PROFILE, is met allerlei platformen en technische 
oplossingen in te vullen en uitbreidbaar voor toekomstige 
eisen en wensen. Het gaat over het tot stand brengen van een 
netwerkeffect. 

  

MAATSCHAPPELIJKE RESULTATEN 

CO2 reductie 50% 

Kostenbesparing 20% 

Vermeden vervoerskilometers 30% 

Modal shift tonkilometers - 

Andere resultaten - 

 

 

SECTOR RESULTATEN 

Gecreëerde toegevoegde waarde waarde 

Gecreëerde duurzame 

arbeidsplaatsen 

- 

Bereikte bedrijven 20 

Bereikte MKB bedrijven 2 

Onderzoekers/ studenten nu 

werkzaam bij bedrijven 

10 

 

 

WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT 

Master thesis 2 

PhD promoties 2 

Wetenschappelijke publicaties 5 

Citations wetenschappelijke 

publicaties 

- 

Wetenschappelijke seminars, 

workshops, presentaties etc. 

5 
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Eén van de resultaten is een groeimodel voor de toepassing van blockchain technologie en de identificatie 
van mogelijke oplossingen voor blockchain interoperabiltiteit. Om met het laatste te beginnen. Er zullen vele 
toepassingen van blockchain komen, elk met hun eigen blockchain protocol en invulling daarvan. We 
kennen bijvoorbeeld al verschillende oplossingen voor het uitwisselen van electronische Bills of Lading, 
zoals TradeLens, Vinturas, CargoX en Tradetrust. Om ze interoperable te maken is het volgende nodig: 
ontkoppelen van identiteit van een oplossing met specifieke sleutels voor gebruik van elke oplossing, 
eenduidige semantiek en zogenaamde wallets om assets als eB/Ls via verschillende omgevingen uit te 
wisselen. Dit verdient nader onderzoek.  
 
Een groeimodel is volgens verschillende fasen in te delen (alles met waarborg van vertrouwelijkheid en data 
souvereiniteit): 

1. Data integriteit – een blockchain wordt gebruikt om een hash op te slaan om zo data integriteit van 
bijvoorbeeld documenten als eB/L te bewijzen.  

2. Linked data – alleen links naar zogenaamde off-chain data worden gedeeld, op een peer-to-peer 
wijze om data vertrouwelijkheid te garanderen.  

3. Data via de blockchain delen.- logistieke data voor bijvoorbeeld documenten wordt via een 
blockchain gedeeld.  

4. Gedistribueerde toepassingen – alle data bevindt zich op de blockchain en elk van de betrokken 
partijen kan via zijn smart contracts deze data manipuleren. 
 

De Cargill toepassing was de laatste vorm, alle data voor handel en transport was op de blockchain 
opgeslagen. Smart contracts controleerden data kwaliteit (volledigheid van documetn data) en verrekening 
van kosten en koop/verkoop. Dit is voor veel bedrijven nog een stap te ver, zodat veel van de huidige 
toepassignen in de eerste drie fasen blijven. DTLF (en dus ook het nationale – en FEDeRATED project) 
werken aan de realisatie van linked data met semantiek van off-chain data. 

 

 

           RESULTATEN WAAR HET PROJECT TROTS OP IS 

 

 TOEPASSING VAN RESULTATEN DOOR CARGILL IN 

COVANTIS 

 

   

   

 OPRICHTING VAN TAXCHAIN DOOR HENKEL VOOR 

DOORONTWIKKELING EN TOEPASSING VAN DE 

RESULTATEN 

 

   

   

 DUIDELIJKHEID BIJ TNO OVER DE DOORONTWIKKELING VAN 
DE ZOGENAAMDE SEMANTIC LEDGER 

 

   

   

 EEN AANPAK VOOR OPEN INNOVATIE EN BEHEER VAN 
BLOCKCHAIN INFRASTRUCTUREN 

 

   

   

 INZAGE IN VERSCHILLENDE TOEPASSINGSVORMEN VAN DE 
TECHNOLOGIE 
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CARGILL DEMONSTRATOR 

 

Er is met Quorum een demonstrator ontwikkeld voor Cargill. 
Deze demonstrator slaat alle data voor internationale handel 
en logistiek tussen twee Cargill business units op. Het bevat 
smart contracts voor controle op volledigheid van 
documenten voor zogenaamde Letters of Credit en 
verrekening van eindfacturen op basis van beoordeelde 
kwaliteit bij ontvangst van de palmolie. De Cargill units 
regelen koop en verkoop van palmolie via de toepassing, 
verscheping met reders, kwaliteitsbeoordeling na laden en 
bij lossen, en Letters of Credit met banken.  
Hoewel er voor LCs besparingen te behalen zijn, zijn deze 
niet zo groot dat een unieke oplossing te bouwen is. Het 
gaat over enkele honderd duizenden Euro’s op zendingen 
met een veel grotere waarde. 

 3 dimensions of the blockchain demonstrator 

 
 
 

TAXCHAIN 

 

Deze demonstrator stelt een koper in staan om met zijn 
toeleverancier afspraken te maken over te leveren 
grondstoffen, gekoppeld aan reigio’s waaraan die 
grondstoffen zonder aanvullende belastingaanslagen 
geleverd kunnen worden. Dit zijn de zogenaamde 
preferences die relateren aan handelsbarrieres.  
Afnemer en toeleverancier koppelen grondstoffen van een 
toeleverancier aan een product identificatie van die afnemer. 
Een afnemer weet via die interne productie identificatie in 
welke eindprodukten die grondstoffen zijn verwerkt, zodat dit 
bij levering inzichtelijk wordt. 
Dit bespaart veel administratieve kosten. Deze zijn niet 
becijferd tijdens de uitwerking van de case. 

 TaxChain proposed governance structure 
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ERVARINGEN  

De uitvoering van Cargill verliep vlekkeloos. Een student van TUDelft heeft voor haar afstuderen de 
processen uitgewerkt met Cargill, die voor ons de basis vormden voor de uitwerking. Deze student is in 
dienst gekomen bij Cargill en heeft onder meer gewerkt aan Covantis. Daarnaast leverde een Cargill 
medewerker alle data eisen en wensen aan voor de verschillende processtappen, zodat er ook een 
realistische demonstrator is gebouwd. 
Henkel leverde de kennis via verschillende eindgebruikers die niet altijd fysiek bij bijeenkomsten aanwezig 
konden zijn. Hier bouwde TNO ondertussen ook door op de Semantic Ledger met BigChainDB, hetgeen 
ook een belangrijk deel van het budget consumeerde.Aangezien niet geheel duidelijk was welk deel aan de 
Semantic Ledger werd besteed en welk deel aan de demonstrator, was sturing ook lastig. Dit laatste kan 
beter; mogelijk ook inzet van een student bij Henkel zou het proces kunnen versnellen. Ook was 
kennisoverdracht naar Henkel medewerkers van belang, dit kostte ook de nodige tijd. 

 

  

  

OPEN INNOVATIE  

In het TransSonic-project is breed samengewerkt aan het tot stand brengen van een Semantic Ledger voor 
de supply chain. De resultaten van het Cargill-pilot zijn als basis gebruikt in de andere aan TransSonic 
gerelateerde (en ook door TKI gesubsidieerde) pilotproject “TransSonic Supply chain management - Tax & 
Trade visibility” (2018-1-161TKI).  De samenwerking met Cargill, Henkel en het MKB ontwikelbedrijf Xedum 
ingeschakeld door Henkel verliep prima. Zoals aangegeven, zou kennis overdracht vanuit een deelnemer 
naar TNO en weer terug bij Henkel (nog) beter verlopen via studenten, zoals dat bij Cargill is gedaan.  
De samenwerking met universiteiten was niet goed ingericht bij Cargill, wel bij Henkel. Terwijl bij Cargill wel 
overleg is geweest met enkele hoogleraren om de oplossing generiek toepasbaar te maken, zijn de 
partners in Trans-SONIC (TUD en EUR) alleen betrokken geweest bij Henkel. 

 

  

  

DINALOG EN TOPSECTOR LOGISTIEK  

Bij de opzet en aanvang van het Trans-SONIC project is getracht financiele instellingen te betrekken. Deze 
zien supply chain finance als belangrijk onderwerp. Dit is in beide demonstrators uitgewerkt, maar het is 
helaas niet gelukt financiele instellingen te betrekken. Grote financiele instellingen als ABNAMRO en ING 
hebben ook hun eigen strrategie, gericht op hun product- en dienstverlening. 
Na de start van het project is een project partner afgehaakt, te weten TransFollow. Deze wilde een meer 
tastbare bijdrage aan zijn product- en dienstverlening, die op korte termijn niet geleverd kon worden (nu 
wel). 
De overige samenwerking in het project verliep zoals hiervoor is aangegeven. 
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CASE SELF-SOVEREIGN ASSETS - TNO 

 

Both industry and governmental agencies are working on 
infrastructure that handles digital assets. Real life assets can 
be managed by managing their respective digital twins. 
Beside these efforts, work is underway on solutions for 
digital management of personal identity and credentials, 
under the banner of self-sovereign identity (SSI). Up to now, 
digital asset platforms do not support individuals, and SSI 
does not support assets. Both are needed: A combined 
solution for digital asset and identity management would 
enable full coverage of the needs in value chain 
management. Within the TransSonic project, our 
researchers Erik de Graaf and Jeroen Breteler have 
explored this combination, and published their results in a 
blogpost. In this post, we identify four paths to integrating 
digital assets with SSI solutions. 
 
 
https://blockchain.tno.nl/blog/self-sovereign-assets/ 

 
 
 
 

  
 

  

 

https://blockchain.tno.nl/blog/self-sovereign-assets/
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TOEKOMSTVISIE 
Zoals is aangegeven is het nodig om governance in te 
richten, over platformen en blockchain toepassingen heen, 
zodat er een data deel infrastructuur komt met een 
netwerkeffect. Dit dient op EU niveau geregeld te worden, 
met semantische technologie gekoppeld aan blockchain 
technologie voor het veilig en betrouwbaar delen van linked 
data. Vertrouwen en betrouwbaarheid staat voorop. 
 
In een verdere toekomst voorzien wij een data deel 
infrastructuur waar alle data van Digital Twins is ontsloten 
met links. Gebruikers van die infrastructuur halen niet alleen 
data uit eigen systemen, maar ook uit systemen van anderen 
(mits toegestaan) voor hun bedrijfsvoering en dienstverlening. 
Gebruikers hebben de hulpmiddelen om Digital Twins aan te 
sluiten en hun eigen data eisen te formuleren op die 
infrastructuur. Er is sprake van een gedistribueerde database 
gekoppeld via linked data. 
 
Wij hebben daarbij geconstateerd dat de overheid de enige 
organisatie die een infrastructuur van de grond kan trekken, 
zoals dit ook bij Internet en WWW het geval is geweest. 
Bedrijven kunnen hun deel van ketens digitaliseren; 
platformen ontwikkelen oplossingen vanuit hun bedrijfsmodel 
en zullen onderling concurreren. Ook gebruik van standaard, 
neutrale functionaliteit zoals blockchain technologie en 
connectoren als ontwikkeld door IDSA (International Data 
Space Association) kunnen daarbij een rol spelen, naast vele 
andere technologien. 

 

 

Architectuur van de Semantic ledger (Blockchain) 

 

VERVOLGACTIVITEITEN 

TNO ontwikkelt in genoemde nationale en internationale projecten zoals FEDeRATED, H2020 PROFILE en 
DTLF de verdere archtiectuur, inclusief Proofs of Concept en de benodigde hulpmiddelen voor organisaties 
om hier gebruik van te maken. Met klanten worden projecten voor validatie opgezet, bijvoorbeeld in 
FEDeRATED en SPARK! Living Labs. Daarnaast zal TNO de ontwikkelde kennis verder brengen in het 
H2020 Magpie project met het Havenbedrijf Rotterdam. 

 

MET DE SEMANTIC LEDGER WERKT TNO AAN EEN 

BETROUWBARE EN TE VERTROUWEN INFRASTRUCTUUR 

VOOR DATA DELEN IN DE LOGISTIEK. 

KIT BUURMAN 

PROJECTLEIDER 
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PROJECT PARTNERS 

Het consortium bestaat voor dit deelproject van Trans-SONIC uit de partners TNO en Cargill. Bij het tevens aan het 
blockchain deel gerelateerde project “TransSonic Supply chain management - Tax & Trade visibility” (2018-1-
161TKI) waren als private partners betrokken Henkel en Xedum. 
 

 

PUBLIEKE PARTNERS 

TNO  

TNO is een kennisinstelling deels gefinancieerd met publieke middelen. 
TNO doet toegepast wetenschappelijk onderzoek op verschillende 
gebieden, waaronder data delen met verschillende technologien.  
 

 

 

 

  

PRIVATE PARTNERS  

CARGILL  

Cargill is één van de wereldspelers in commodity trading, zoals 
diverse landbouwproducten die als grondstoffen in verschillende 
producten van voedsel- en cosmetica bedrijven zijn verwerkt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Omschrijving partner: beschrijving organisatie en rol en specifieke 
inbreng expertise in het project 
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