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Transporttarieven dalen opnieuw in 1
e
 kwartaal 2010 ondanks 

aantrekkende wereldeconomie  

 
Nieuwe Transport Market Monitor van Capgemini Consulting en TRANSPOREON laat dalende 

tarieven voor wegtransport en vrachtvervoer in Europa zien, ondanks langere periode van groei in 

2009. Voor 2
e
 kwartaal 2010 wordt een stijging verwacht. 

 

 

De derde editie (mei 2010) van de Transport Market Monitor (TMM) van 

TRANSPOREON en Capgemini Consulting maakt duidelijk dat de Europese tarieven 

voor het vervoer over de weg in het eerste kwartaal van 2010 opnieuw zijn gezakt, na 

een gestage opwaartse trend in 2009. In het licht van het algemeen economisch herstel 

en het feit dat de index in 2009 een geleidelijke stijging liet zien, kwam de daling van 5,9 

indexpunten in het eerste kwartaal van 2010 als een verrassing. Hoewel de daling niet zo 

groot is als die van het vierde kwartaal van 2008 en het eerste kwartaal van 2009, 

moeten de oorzaken duidelijk worden gezocht bij de economische crisis en een 

significante toename van de beschikbare capaciteit. 

 

Uit deze nieuwe editie van de TMM blijkt het volgende: 

 Vergeleken met het laatste kwartaal van 2009 (94,8 indexpunten) is de gemiddelde 

prijsindex in het eerste kwartaal van 2010 met 5,9 indexpunten gezakt naar 88,9 

indexpunten. 

 De prijsdaling is opmerkelijk gezien de opwaartse trend van 2009 en de beperkte 

veranderingen in de beschikbare capaciteit. 

 Terwijl de beschikbare capaciteit op hetzelfde niveau staat als het eerste kwartaal van 

2008 (vóór de crisis), loopt de prijsindex 8,0 indexpunten achter. 



 
 
 

 De prijsdaling van het eerste kwartaal van 2010 is grotendeels veroorzaakt door de 

lagere prijzen van januari en februari 2010. De trend van maart is weer meer naar 

boven gericht.  

 Op basis van de opwaartse trend van maart is het de verwachting dat de prijzen in het 

tweede kwartaal van 2010 zullen stijgen. We hebben dit patroon in het eerste halfjaar 

van 2008, vóór de crisis, ook gezien. 

 Ondanks de dalende prijzen is de index nu structureel voorbij het niveau van vorig 

jaar: de prijzen zijn hoger en de beschikbare capaciteit is kleiner vergeleken met 

dezelfde periode vorig jaar. 

 Het prijsverschil tussen de hoogste en de laagste geoffreerde prijs per transport nam in 

het eerste kwartaal van 2010 af, maar bleef met 21,5% hoog. 

 Onder meer de dieselprijs en de beschikbare capaciteit van deze markt zijn belangrijke 

factoren voor de transportprijs. 

 

De daling is verrassend gezien het feit dat de transporttarieven in 2009 een opleving kenden. 

Van het eerste kwartaal van 2009 tot het eind van het jaar was er een gestage groei waar te 

nemen. Hieraan is met deze laatste analyse, met een gemiddelde prijsdaling van bijna 6 

indexpunten in het eerste kwartaal van 2010, een einde gekomen. 

Erwin den Exter, Managing Consultant bij Capgemini Consulting: “Een lichte daling van de 

prijzen aan het begin van het jaar is weliswaar een terugkerend patroon, maar zo'n 

duidelijke afname hadden we niet verwacht. Expediteurs staan voor de uitdaging om deze 

dynamiek in de transportprijzen goed te gebruiken en de juiste inkoopstrategie te vinden.” 

Peter Förster, Managing Director van TRANSPOREON, voegt daaraan toe: “Het is ook 

interessant om te zien dat de beschikbare transportcapaciteit op hetzelfde niveau zit als vóór 

de crisis, maar dat de prijzen aanzienlijk lager liggen. De grote vraag is daarom: in hoeverre 

is de transportmarkt structureel veranderd?” 
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Transport Market Monitor 

De Transport Market Monitor van TRANSPOREON en Capgemini Consulting is een 

kwartaalpublicatie over de dynamiek van de transportmarkt. De Transport Market Monitor verschaft 

managers in de logistiek en andere geïnteresseerden inzicht in de ontwikkeling van de transportprijzen 

en andere mechanismen op de transportmarkt. Het is een gezamenlijk initiatief van TRANSPOREON 

en Capgemini Consulting. De index is gebaseerd op het logistieke platform van TRANSPOREON, 

een platform dat verladers en vervoerders dagelijks met elkaar in contact brengt voor het uitzetten en 

aannemen van opdrachten. Gegevens uit dit platform worden (anoniem) door Capgemini Consulting 

geanalyseerd. Dit resulteert in maandelijkse indexcijfers die elk kwartaal worden gepubliceerd. 

 

Over Capgemini  
Capgemini levert aantoonbaar toegevoegde waarde aan de prestaties en veranderingsprocessen van 

zijn klanten in een groot aantal branches. Dit gebeurt met een compleet en innovatief aanbod van 

consulting-, technology- en outsourcingdiensten, die vrijheid creëren in het ondernemerschap van de 

klanten. Daarbij werkt Capgemini op een onderscheidende manier - the Collaborative Business 

Experience™ - samen met zijn klanten aan het behalen van snellere en betere resultaten. Bovendien 

wordt gebruikgemaakt van het eigen wereldwijde leveringsmodel Rightshore®, met als doel de juiste 

balans te bieden in het beste talent van verschillende locaties dat als een team samenwerkt om de 

optimale oplossing voor klanten te creëren en leveren. Capgemini heeft vestigingen in meer dan 30 

landen en heeft wereldwijd 90.000 medewerkers in dienst. De organisatie realiseerde in 2009 een 

omzet van 8,4 miljard euro. Meer informatie is beschikbaar op www.nl.capgemini.com.  

 

Capgemini Consulting is het mondiale Strategy en Transformation Consulting label van de 

Capgemini Group, gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van organisaties bij 

verandertrajecten: van de ontwikkeling van innovatieve strategieën tot en met de uitvoering daarvan, 

met continue aandacht voor duurzame resultaten. Capgemini Consulting biedt ondernemingen en 

overheden een vernieuwende benadering, gebruikmakend van innovatieve methodes, technologie en 

het talent van meer dan 4.000 consultants wereldwijd. 

 

Over TRANSPOREON 

De TRANSPOREON Group is eigenaar van het logistieke platform TRANSPOREON, het 

aanbestedingsplatform TICONTRACT en het logistieke retail platform MERCAREON. Momenteel 

zijn 350 expediteurs, meer dan 15.000 vervoerders and ruim 60.000 gebruikers uit 70 landen via de 

platforms van de Group met elkaar verbonden. De oplossingen van de TRANSPOREON Group 

verwerken op dit moment een volume ter waarde van € 6 miljard. De platforms zijn beschikbaar in 14 

talen – ondersteuning wordt geleverd in 16 talen. 

 

Meer informatie is beschikbaar op: www.nl.capgemini.com/diensten/consulting 

 

Het volledige rapport is hier te downloaden:  

http://www.nl.capgemini.com/expertise/publicaties/transport-market-monitor-edition-3/ 
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