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De hel van
de chauffeur
Onlangs woonde ik de zoveelste presentatie bij van een
vlootbeheersysteem. Na deskundige uitleg van de producent deed een van de klanten zijn relaas. Die zette uiteraard wat graag de voordelen van zo'n systeem voor zijn
bedrijf in het zonnetje. Daarbij citeerde hij onder meer de
verbetering in rijgedrag bij de chauffeurs, wat een vervoerder aardig wat besparingen op kosten oplevert, niet in het
minst op brandstof, maar ook doordat een beter rijgedrag
resulteert in minder boetes en schadegevallen.
Heikel punt in de verbetering van het rijgedrag bleek
vooral de bewustwording bij de chauffeur te zijn. Niet
iedereen stapt immers zo maar mee in het denkproces.
Onderlinge competitiviteit kan wat dit betreft een aanrader zijn, maar ook incentives lijken mij een nuttige steun
te zijn om chauffeurs over de streep te trekken om zuiniger en voorzichtiger te gaan rijden. Groot was mijn verbazing toen we van de transporteur in kwestie te horen kregen dat de enige incentive die hij gaf, "de zekerheid was dat
de chauffeur volgende maand nog op de loonlijst staat."
Terwijl de informatietechnologie voor de vervoerder
een zegen is, lijkt dit voor menig chauffeur meer een hel
te zijn. De druk wordt alsmaar groter door de om de hoek
loerende goedkopere krachten.
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Grotere schepen lossen
niet alle problemen op
In zijn voorwoord op het jaarverslag 2012 drukt voorzitter Jean-Bernard Raoust van de Franse scheepsmakelaar
BRS zijn verwondering uit over het feit dat rederijen weinig
investeren in milieuvriendelijke tonnage. Heel wat bulkvervoerders geven de voorkeur aan de overname van goedkope tweedehands schepen in plaats van nieuwe tonnage
te laten bouwen die minder zou verbruiken en uitstoten.
In de lijnvaart lijken de rederijen het probleem van de
emissies tot nu toe vooral aan te willen pakken door grotere
schepen in te zetten, waardoor de uitstoot per vervoerde
teu daalt. Ook China Shipping geeft verder in deze editie aan een nieuwe reeks megaschepen te willen bestellen.
Nog meer ulcs dus in een markt die al met overcapaciteit kampt? Voor de Chinese rederij is er geen probleem:
de capaciteit van de vloot zal niet verhogen omdat gehuurde
postpanamax-schepen van 8.468 tot 9.580 teu aan hun
Griekse of Canadese eigenaars teruggeleverd zullen worden.
Voor de Chinezen is de redenering logisch: de operationele kosten worden verlaagd en de rederij behoudt het
huidige marktaandeel en moet dus geen tarieven verlagen om extra lading te 'kopen'. Er schuilt wel een addertje onder het gras. Schepen die terug op de chartermarkt
komen, zijn niet plotseling 'verdwenen en blijven op de
markt wegen. In die zin lost de keuze voor steeds grotere
containerschepen de problemen van de sector niet op.

UIRR schat daling typfouten op 95%

"Iedereen heeft
baat bij ILU-code"
inds juli 2011 is de UIRR, de
Internationale Vereniging van
ondernemingen voor gecombineerd weg- en spoorvervoer,
begonnen met de toekenning en de
uitreiking van de zogenaamde ILUcodes. Deze code zal worden aangebracht op alle intermodale laadeenheden in Europa en zal dus de
identificatie van deze ILU's (Intermodal Loading Units) mogelijk maken.
De gestandaardiseerde eigenaarscode
voor intermodale laadeenheden wordt
eigenlijk het equivalent van de BICCode die als wereldwijde norm geldt
voor zeecontainers en die wordt toegekend door het Bureau International
des Containers. Volgens Martin Burkhardt, directeur-generaal van UIRR,
zal heel snel duidelijk worden dat de
ILU-code heel wat voordelen heeft.
"De ILU-code maakt een vereenvoudiging van de digitale en operationele verwerking voor alle spelers
binnen de transportketen mogelijk.
Dankzij het controlegetal zal 95 procent van de tikfouten meteen erkend
worden, wat de kosten voor correctie van invoer- en transmissiekosten
gevoelig zal doen dalen". Een van de
grootste voordelen zit volgens Burkhardt in de snelle identificatie van
de eigenaar van de laadeenheid. "De
eigenaarscode is gepubliceerd en is
snel opspoorbaar via het internet. Dit
aspect is van groot belang bij grenscontroles, maar ook binnen de Europese Unie met het oog op toekomstige
extra eisen in de domeinen beveiliging en veiligheid". De ILU- code, net
zoals de BIC-code op zeecontainers,
zou in samenspel met bijvoorbeeld
de AEO-certificatie door de douaneadministratie gebruikt kunnen worden. "Wissellaadbakken en opleggers
die een ILU-code hebben zouden in
de toekomst prioritair behandeld en
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Martin Burkhardt, directeur-generaal van UIRR in Brussel.

ters wordt weergegeven en op deze
manier zeer goed leesbaar is voor automatische, optische tekenherkenning
(OCR-systemen). De in vele havens

"De ILU-code zal helpen om de
veilige goederenstromen in havens
en op terminals te versnellen"

verzonden kunnen worden", denkt
Burkhardt. "Op deze manier zouden
zij kunnen bijdragen tot de creatie van
snelle en veilige 'lanes' op terminals
en in havens". Nog een voordeel volgens Burkhardt is dat de ILU-code,
net zoals de BIC-code, in grote let-

reeds geInstalleerde systemen kunnen daardoor ook voor continentale
terminals worden gebruikt en bijdragen aan een verdere rationalisering
van de operaties.
Voordelen genoeg dus en toch wordt
er door vele bedrijven nog geaarzeld,

en dit ondanks de beperkte eenmalige
kost van 250 euro voor het toekennen
van de ILU-code (en 100 euro als vernieuwingskost om de twee jaar). De
campagne Destiny moet zorgen voor
een kentering. "Alle bij de UIRR en
UIC aangesloten leden hebben besloten om in het gecombineerde vervoer
vanaf juli 2014 alleen nog maar laadeenheden met BIC- of ILU-code te
aanvaarden. Dat is niet zo lang meer.
Deze campagne en wat druk moeten
helpen om zoveel mogelijk betrokken partijen over de brug te krijgen".
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