
 

  

Uitdagende tijden voor de transportmarkt -  

Prijzen blijven dalen in het eerste kwartaal van 2012 
 

 

De elfde editie van de Transport Market Monitor van Capgemini Consulting en Transporeon 

beoordeelt de Europese transport dynamiek. 
 

 

Utrecht, 22 mei 2012 - De elfde editie van de Transport Market Monitor (TMM), van Transporeon 

en Capgemini Consulting, laat zien dat de transportprijzen gedaald zijn met 7.9% in het eerste 

kwartaal van 2012, vergeleken met het vierde kwartaal van 2011. Deze aanzienlijke prijsdaling in 

het eerste kwartaal, mede veroorzaakt door een dalende economische activiteit en onzekere 

vooruitzichten voor de nabije toekomst, past ook in het seizoenspatroon van de prijsindex 

ontwikkelingen gedurende het eerste kwartaal van elk jaar. Daarbij steeg de capaciteitsindex 

aanzienlijk met 41.5% in het eerste kwartaal van 2012, vergeleken met het laatste kwartaal 2011.  

 

Voornaamste punten uit het rapport: 

 De prijsindex daalde met 7.9% in het eerste kwartaal van 2012 (index 92.7), vergeleken met de 

prijsindex in het vierde kwartaal van 2011 (index 100.6). 

 Vergeleken met het index niveau van het eerste kwartaal van 2011 (index 96.4), daalde de 

prijsindex met 3.8%. Dit bevestigt de ontwikkeling van het laatste kwartaal van 2011, waarbij de 

transportprijzen ook lager waren dan het jaar ervoor. 

 De dieselindex steeg met 2.9% in het eerste kwartaal van 2012, vergeleken met het vierde 

kwartaal van 2011. 

 De capaciteitsindex steeg met 41.5% in het eerste kwartaal van 2012 (index 120.1), vergeleken 

met het vierde kwartaal van 2011 (index 84.9). 

 

Ramon Veldhuijzen, Logistics Lead van Capgemini Consulting en een van de auteurs van het rapport, zei: 

“De Europese transportmarkt varieert per kwartaal, maar de trend blijft duidelijk neerwaarts, mede door 

de recessie in de landen. Bedrijven leggen druk op kostenbesparingen, dit zal de transportmanagers 

dwingen om ook de vervoerders verder onder druk te zetten. Anderzijds mogen structurele maatregelen 



 

niet vergeten worden, misschien kunnen de vervoerders de weg inslaan naar meer duurzame 

transportkostenbesparing.” 

 

Peter Förster, Managing Director van Transporeon, voegt toe: “Na een sterke daling van de 

transportprijzen in het eerste kwartaal, toont de maand maart weer herstel. Dit herstel komt overeen met 

het jaarlijkse herstel dat zich voordoet gedurende deze periode. Als gevolg van de algemene onzekere 

economische situatie moeten we echter doorgaan met het op de voet volgen van de ontwikkelingen op de 

transportmarkt.” 

 

Meer informatie is te vinden in de Transport Market Monitor op www.transportmarketmonitor.com 

 

Einde persbericht 

 

Over de 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 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 

Met zo’n 120.000 mensen in 40 landen is Capgemini wereldwijd een van de meest vooraanstaande 

aanbieders van consulting-, technology- en outsourcingdiensten. In 2011 rapporteerde Capgemini Group 

een omzet van 9,7 miljard euro. Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini resultaatgerichte 

business- en technology-oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte. Als een cultureel diverse 

organisatie heeft Capgemini zijn eigen onderscheidende manier van werken, de Collaborative Business 

Experience
TM

. Hierbij maakt Capgemini gebruik van het wereldwijde leveringsmodel Rightshore
®
. 

Meer informatie via www.nl.capgemini.com 

Rightshore
®
 is een handelsmerk van Capgemini 

Over Capgemini Consulting 

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 3600 

consultants wereldwijd.  

Meer informatie via www.capgemini-consulting.nl 

http://www.transportmarketmonitor.com/
http://www.nl.capgemini.com/
http://www.capgemini-consulting.nl/


 

 

 

Over Transporeon 
Het logistieke platform Transporeon verbindt verladers met vervoerders, chauffeurs en bestemmelingen – 

en optimaliseert logistieke processen door middel van Software-as-a-Service (SaaS). Transporeon zorgt 

voor een vermindering van transportkosten en wachttijden bij laden en lossen. Momenteel zijn 450 

verladers, meer dan 20.000 vervoerders en ruim 60.000 gebruikers uit 70 landen via de platformen van de 

Group met elkaar verbonden. De platformen en de customer service zijn beschikbaar in 18 talen. 

www.transporeon.com 

 

Voor meer informatie: 

Capgemini  

Madelon Kaspers 

Tel.:+31 30 689 2453 

Email: persvoorlichting.nl@capgemini.com 

Transporeon GmbH Pers contact:  

Gitte Willemsens 

Tel.: +32 (0)14 48 07 54 

E-mail: willemsens@transporeon.com 
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