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Er rijden meer vrachtwagens op de weg dan voor de coronacrisis. De hoge vraag naar
transport schept voor wegvervoerders kansen bij onderhandelingen met verladers. Dat
zegt Lode Verkinderen, directeur van Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV).

Volgens cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum reden er in juli tussen 5 tot 13% meer
vrachtwagens op de Vlaamse autosnelwegen. “De sterke toename van het vrachtverkeer toont in
de eerste plaats de weerbaarheid van onze eigen transportondernemers”, stelt Verkinderen.

Wit blad

Het zet bestaande uitdagingen voor wegvervoerders, zoals het chauffeurstekort, op scherp, maar
Verkinderen ziet ook opportuniteiten voor de sector in de sterk gestegen vraag naar transport.
“Uiteraard zijn er nog contracten die lopen, maar bij onderhandelingen die starten van een wit
blad zitten vervoerders vandaag in een gunstigere positie”, zegt de TLV-directeur. Vorige week
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bleek uit een rapport van de Britse analist Transport Intelligence (TI) nog dat de tarieven van het
wegvervoer in Europa stegen in het tweede kwartaal van dit jaar.

Tij keert

Nochtans staat de transportsector niet bekend om zijn hoge winstmarges. “De slinger is de
voorbije decennia doorgeslagen, maar het tij is nu aan het keren. Dat moeten verladers beseffen.
Als de vraag hoog is, zoals vandaag, dan biedt dat de kans voor vervoerders om hun minst
renderende opdrachten niet meer te doen. De duur van een samenwerking met een verlader kan
in dat geval geen rol spelen.”

De toename van het vrachtverkeer heeft ook de keerzijde dat de files op onze wegen terug van
weggeweest zijn. “Ook die impact moet opgenomen worden in de prijsonderhandelingen.”

Yannick De Spiegeleir
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