ColliCare Logistics en Belga Internationaal Transport slaan
de handen ineen
ColliCare Logistics neemt per 1 oktober 2021 het personeel en de activiteiten van het in Roden
gevestigde transportbedrijf Belga Internationaal Transport V.O.F. over. Het Drentse
familiebedrijf is sinds 1928 actief in het goederenvervoer en is de laatste decennia uitgegroeid
tot een specialist in transporten van en naar het Verenigd Koninkrijk. Met de overname is de
continuïteit van Belga Internationaal Transport gewaarborgd en zullen de twee bedrijven hun
krachten bundelen om hun transportdiensten tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk te
versterken.
ColliCare Logistics heeft al enkele jaren haar eigen douane-afdeling en houdt zich sinds begin 2020 ook
bezig met douanezaken betreffende het Verenigd Koninkrijk. Om de dienstverlening van Belga
Transport na de brexit te verstevigen, heeft de algemeen directeur Jan Belga in september 2021
besloten om het familiebedrijf te verkopen aan ColliCare Logistics.

De sterk veranderende markt voor transport van en naar het Verenigd Koninkrijk
brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Met de overname kunnen we de
continuïteit voor onze klanten en medewerkers waarborgen.
Jan Belga, algemeen directeur van Belga Internationaal Transport

Dankzij deze overname breidt ColliCare Logistics haar dienstverlening uit met extra kennis en
vrachtwagencombinaties. De activiteiten van Belga Internationaal Transport zullen vanaf 1 oktober
gecoördineerd worden door medewerkers van beide bedrijven onder de naam ColliCare Logistics. De
dagelijkse operatie zal plaatsvinden vanuit het in Groningen gevestigde kantoor van ColliCare Logistics.
Huidig algemeen directeur Jan Belga zal betrokken blijven en wordt per 1 oktober onderdeel van het
team van ColliCare Logistics.

Na een meerjarige samenwerking met Belga Internationaal Transport was het
bundelen van onze krachten een logische vervolgstap. Hiermee versterken we samen
onze positie als aanbieder van een totaalpakket voor transport van en naar het
Verenigd Koninkrijk.
Frits Potze, directeur van ColliCare Logistics

Over ColliCare Logistics: ColliCare Logistics is een innovatieve logistieke dienstverlener met een
compleet pakket aan diensten binnen zee-, weg-, spoor- en luchtvracht, 3PL, opslag en distributie. We
richten ons op totaaloplossingen voor onze klanten, van producent tot consument. ColliCare heeft meer
dan 500 medewerkers, met vestigingen in Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Nederland,
Italië, Turkije, Litouwen, India en China. De visie van ColliCare is om het concurrentievermogen van
onze klanten te versterken door middel van innovatieve en geïntegreerde logistieke diensten van hoge
kwaliteit en flexibiliteit.
Voor meer informatie, kijk op collicare.nl.

Over Belga Internationaal Transport: Het in Roden gevestigde Belga Internationaal Transport voert
diverse transporten uit voor uiteenlopende bedrijven en staat bekend om haar 'korte lijnen' en een
goede prijs-kwaliteitverhouding. Het Drentse familiebedrijf is sinds 1928 actief in het goederenvervoer
en is mede door de focus op het Verenigd Koninkrijk in staat geweest om een mooi bedrijf neer te zetten
waarbij hoogwaardige service en creatief meedenken met de klant hoog in het vaandel staan. In de
dagelijkse operatie rijden vrachtwagencombinaties met deel- en complete lading tussen West-Europa
en het Verenigd Koninkrijk.

Noot voor redactie (niet ter publicatie)
Voor meer informatie, neem contact op met Frits Potze, managing director van ColliCare Logistics via
frits.potze@collicare.com.
Voor meer informatie, neem contact op met Jan Belga, algemeen directeur van Belga Internationaal
Transport via jan@belgatransport.nl.
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ColliCare Logistics and Belga International Transport join
forces
As per October 1st, ColliCare Logistics takes over all personnel and operational activities of the
in Roden (Drenthe) based Belga International Transport. Belga International Transport is a
family company dating back from 1928, that especially in the last decades specialized in
logistics to and from the United Kingdom. With the takeover, the continuity for both personnel
and customers is secured and by combining the experience of both companies, services will
be strengthened.
For several years ColliCare Logistics has its own customs department, and since early 2020 they have
also been dealing with customs matters concerning the United Kingdom. In order to strengthen the
services of Belga Transport after the Brexit, managing director Jan Belga decided to sell the family
company to ColliCare Logistics in September 2021.

The rapidly changing market for logistics to and from the United Kingdom comes with
various challenges. With the takeover, we can guarantee continuity for our customers
and employees in the future.
Jan Belga, managing director at Belga International Transport

With the takeover, ColliCare Logistics expands its services to and from the United Kingdom with
additional knowledge and truck-trailer combinations. The activities of Belga International Transport will
be coordinated by employees of both companies under the name ColliCare Logistics as per October 1st.
The daily operations will be coordinated from the office of ColliCare Logistics, based in Groningen.
Director Jan Belga will remain involved and will become part of the ColliCare Logistics team as per
October 1st.

After a long collaboration with Belga International Transport, joining forces was the
logical next step for us. Together, we will strengthen our position as a provider of the
total logistics service package for cargoflows from and to the United Kingdom.
Frits Potze, managing director at ColliCare Logistics

About ColliCare Logistics: ColliCare Logistics is an innovative logistics service provider with a
complete range of services within sea, road, rail and air freight, 3PL, storage and distribution. We focus
on total solutions for our customers, from producer to consumer. ColliCare has more than 500
employees, with offices in Norway, Sweden, Finland, Denmark, the Netherlands, Italy, Turkey,
Lithuania, India, and China. ColliCare's vision is to enhance our customers' competitiveness through
innovative and integrated logistics services of high quality and flexibility.
For more information; collicare.nl/en/.

About Belga International Transport: Belga International Transport is based in Roden, the
Netherlands, and carries out various transports for different companies. The company is known for its
'short lines' and fair price-quality ratio. The family company has been active since 1928. Their focus on
the United Kingdom has turned the company into a profesional player where high level service, creativity
and cooperative thinking are highly valuated. In the daily operation, trucks with part and full loads move
between Western Europe and the United Kingdom.

Note to editors (not for publication)
For more information, please contact Frits Potze, managing director of ColliCare Logistics at
frits.potze@collicare.com.
For more information, please contact Jan Belga, managing director of Belga International Transport at
jan@belgatransport.nl.
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