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VRACHTVERVOER OP ZEE

Moet er meer concurrentie zijn onder
de containerreders?
Het containervervoer over zee is in enkele maanden enorm
toegenomen, maar de jacht op containers maakt niet
iedereen gelukkig. De hoge prijzen doen de spanningen
oplopen.

Pascal Sertyn
Dinsdag 12 januari 2021 om 3.25 uur

De haven van Zeebrugge is uitgegroeid tot uitwijk haven voor de internationale
container vaart. © rtr

<p>De haven van Zeebrugge is uitgegroeid tot uitwijk haven voor de internationale container vaart. <span
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Om een container vanuit de haven van Shanghai naar Antwerpen te
vervoeren, moet momenteel ruim 9.000 dollar worden betaald. Goed
een jaar geleden lag die prijs nog vier keer zo laag. En 9.000 dollar
betekent nog niet dat die container meteen wordt meegenomen,
voegt scheepvaartanalist Stefan Verberckmoes eraan toe. De vraag
naar containervervoer is momenteel zo groot dat verladers rekening
moeten houden met aanzienlijke wachttijden. Wie die wachttijd wil
vermijden, betaalt zelfs tot 10.000 dollar per kist.

De verladers zien de prijsstijgingen met lede ogen aan. Temeer
omdat die samengaan met een  serieuze achteruitgang van de
stiptheid van het containervervoer over zee (zie grafiek). De
verladers vrezen dat die vertraging mee in de hand wordt gewerkt
door de  samenwerkingsverbanden tussen de containerreders. Drie
wereldwijde redersallianties zijn vandaag samen goed voor een
markt aandeel van 80 procent.

Europees gedoogbeleid
Een maand geleden trokken de verladers nog aan de alarmbel bij de
Europese Commissie met de vraag om het de reders veel moeilijker
te maken om dergelijke samenwerkingen op te zetten. Europa laat al
jaren toe dat reders  samenwerkingen beginnen, zolang het
marktaandeel van die  samenwerkingsverbanden onder de 30 procent
blijft. Lennart Heip, de  ondervoorzitter van de Supply Chain
Masters, de organisatie die de belangen van de verladers in ons land
behartigt, stelt dat de verladers er nu bij de Commissie op
aandringen om die drempel te verlagen, omdat het Europese
gedoogbeleid nog dateert uit de tijd dat de containerrederijen zwarte
sneeuw zagen. Door de sterke  tariefstijging maken ze vandaag heel
grote winsten.

Een container van Shanghai naar
Ant werpen vervoeren kost ruim 9.000

dollar. Een jaar geleden lag die prijs vier
keer zo laag

De verladers gaan ervan uit dat strengere Europese regels over  -
samenwerking tussen container reders de concurrentiewerking
bevordert, waardoor er meer kans is op lagere tarieven en een betere
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Aantal containerschepen die op tijd aankomen
Slechts 50% van de containerschepen kwam in november 2020 op tijd aan
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dienstverlening. Maar Verberckmoes noemt dat wishful thinking,
omdat de vraag naar container-vervoer gewoonweg de globale
scheepscapaciteit overtreft.

Volgens Verberckmoes is de  wereldcontainervloot al sinds oktober zo
goed als volzet om alle  online-aankopen van Amerikanen en
Europeanen ter bestemming te kunnen brengen. Kris Thieren van de
Antwerpse containerterminal Antwerp Gateway bevestigt dat. ‘We
draaien momenteel op volle capaciteit.’

Ook de haven van Zeebrugge kan erover meespreken. Die is de
voorbije maanden uitgegroeid tot een belangrijke uitwijkhaven voor
de intercontinentale containervaart. Containerschepen die niet meer
in Antwerpen en Felixstowe terechtkunnen, lossen nu een deel van
hun containers in Zeebrugge. De voorbije weken werd in ijltempo de
operationele kaai oppervlakte van 48 hectare met 3,4 hectare extra
uitgebreid om de toevloed van containers de baas te kunnen.

De grote verrassing was dat de nieuwe golf van lockdowns in het
najaar van 2020 de wereldhandel een boost heeft gegeven. De
koopkracht is al bij al niet zo zwaar aangetast, stelt Lennart Heip
vast.

Leeg richting China
Het gevolg is dat er containerschepen en zelfs containers te kort zijn
om alle goederen te kunnen vervoeren. Dat rederijen schepen uit de
vaart houden om de tarieven omhoog te jagen, ontkent Stefan
Verberckmoes. Wel is het tekort aan containers zo groot dat
rederijen er de voorkeur aan geven om containers niet langer gevuld
maar leeg richting China te laten gaan.

De vrachttarieven voor containervervoer vanuit China zijn immers
veel hoger dan die richting Peking. Dat veroorzaakt niet alleen
oplopende spanningen bij de verladers, maar leidt ook tot veel
kopzorgen en ongenoegen bij bedrijven die producten in China
verkopen. Ze krijgen die gewoonweg niet meer verscheept. ‘De
rederijen kunnen veel meer verdienen door te maken dat containers
in China zo snel mogelijk weer gevuld kunnen worden.’
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