INTERMODAAL
BOEKINGSPLATFORM
Realiseren van schaalvoordelen
8 november 2013
Op vrijdag 8 november 2013 organiseerde VEA een brainstormingsessie rond het
thema “Intermodaal boekingsplatform”.
Enkele jaren geleden is binnen VEA het idee ontstaan tot oprichting van een Centraal
Boekingsplatform voor de containerbinnenvaart.
In 2005 werd daarom een haalbaarheidsstudie en een businessplan uitgewerkt. De volledige
opstart van het CBP werd voorbereid en stond in de startblokken. De statuten werden
uitgeschreven, de rechtsvorm werd vastgelegd en vacatures werden gepubliceerd.
Wegens het toeslaan van de economische crisis werd dit project echter on hold gezet.

Het intermodaal boekingsplatform
Momenteel wordt er terug bekeken of de oprichting van een boekingsplatform een nuttig
instrument kan zijn voor expediteurs, die door het bundelen van volumes schaalvoordelen
kunnen realiseren.
Het boekingsplatform zal zich niet enkel meer toespitsen op de containerbinnenvaart maar ook
het spoorvervoer wordt meegenomen.
Het platform beoogt een neutrale vorm van horizontale samenwerking tussen een groot
aantal VEA leden die in de dagelijkse expeditie praktijk vaak met elkaar concurreren. Dit vergt
een psychologische klik waarbij wordt ingezien dat gemeenschappelijke 'buying power' een
beter wapen is tegen externe marktbedreigingen.
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De doelstelling van het boekingsplatform is om volumes te clusteren en om een modal shift
via spoor en binnenvaart te realiseren. Op deze manier kunnen nieuwe verbindingen naar het
achterland worden opgestart en de competitiviteit van de haven van Antwerpen worden
vergroot.

VEA Brainstormingsessie
Om met de VEA leden van gedachten te wisselen over de oprichting van dit unieke project werd
een brainstormingsessie georganiseerd. Op deze manier kon bij de leden-bedrijven achterhaald
worden of er draagvlak is voor de oprichting van dergelijk platform.
Geconcludeerd kon worden dat de aanwezige vertegenwoordigers positief waren over de
opstart van het intermodaal boekingsplatform.
Aan de hand van de feedback die werd verkregen en bijkomend onderzoek zal een
businessplan uitgewerkt worden waarna verdere stappen kunnen ondernemen worden in de
opstart van het intermodaal boekingsplatform.

Binnen enkele weken zal duidelijk worden of het boekingsplatform uit de startblokken zal schieten.

Voor verdere vragen rond het intermodaal boekingsplatform, kan contact genomen worden met
het VEA secretariaat.
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