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Lbeschikbaor
en prestatiegericht :
de N.M.B.§. -experts
tot uw dienst.
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INHOUD
van paglna 15 tot 17: de deskundtgen van de NMBS te
uwer beschlkklng.
Het spoor: parate en efflclënte dlensh/ertenlng voor de

klant

wordt belicht door Albert Counet en Frans Smolclers: p. 3
De spoorweg zal meer internationaal zijn dan ooit: p. 4
gebaseerd op drie krachtlijnen: kwaliteit, betrouwbaarheid en
het duo competitiviteit/rentabiliteit: p. 5
Na het TOP-plan, hermodellering van het binnenlands verkeer:

p.5

De spoorweg evolueert naar continentale afmetingen, in het
kacler van Trans Euro Freight en van cle EuRA|L-produkten: p. 6
hij stelt produkten voor gericht op draagassen: p. 7
hij kanaliseert de transporten, volgt ze - samen met u - in real
time, helpt u bij het vervullen van de clouaneformaliteiten: p. g-9
En hij vindt een veelbelovende ontwikkelingsbasis in de intermodale technieken : p. 10-11
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Beste klant, beste partner,
op 1 juni

1986, nebben wij een prioritaire doelstelling vastgelegd: het herwinnen van het vertrouwen van onze klanten. Wij
hebben hef TOP-plan gelanceerd, waaruan de kwaliteits- en betrouwbaarheidsobjectieven snel werclen bereikt. Daarna hebben we gewaarborgde leveringstermijnen voorgesteld en concurrerende prijzen aangeboden in het kader van de lnterdeltatreínen, die op 1 juni 1987 80% van België verbonden met de
streek RhóneAlpen binnen het gewaarborgde tijdsbestek van
ongeveer 35 uren.

h samenwerking met 23 Europese spoorwegnetten hebben wij
onlangsÍEF gelanceerd en in 1988 zullen wij de EURAIL.-produkten naar "l'ile de France", oostenrijk en Scandinavië voorstellen.

Dank zij dit produkten gamma kunnen wij ons op de tweede

doelstelling concentreren: het veroveren van markten. De
spoorweg neemt momenteel 25% van de binnenlandse trans-

porten en 17% van de internationale transporten voor zijn rekening. wij willen onze positie handhaven in de segmenten waar
wij de beste zijn en verbeteren daar waar wii concurrentieel
sterk staan.
Wtj zullen te werk gaan volgens drie simultane krachtlijnen: de
volledige trein, cle "massificatie" van het verspreid verkeer om
het op het prestatieniveau van de voiledige trein te tiilen, en
hef gecombineerd vervoer.

Aldus nemen wij de buitengewone uitdaging aan die de spoorwegen wacht: de volledige liberalisering van het intra-Europees
verkeer in 1992.
Dank zij de produktiviteitsstijging die de voorbiie 3 iaar werd
genoteerd en de stijging die op korte termijn nog te verwachten valt, zuilen wij op de markt komen metl<\ taliteitsprodukten
tegen zeer concurrentiële prijzen. op die manier zuilen wii onze
rentabiliteit herstellen en de continuiteit van de dienst waarborgen.

onze detde doelstelling ten slotte,s de herschil«ing van het
begrip "klant" in net kader van de dagelijkse bezigneid van elke

spoorman. zo werden onze diverse teams gereorganiseerd en
deze worden u verder in dit nummer voorgesteld. De "verkopers" zullen voortaan makkelijker te bereiken, en beter "gewapend" zijn. zij zijn vastbesloten zich nuttig te maken en al hun
inspanningen zullen erop gericht zijn nun klanten tevreclen te
stellen.
Het spoor: parate en efficiënte dienstverlening voor de klant!

Albert counet
Marketing en Verkoop
Goederen
.

EURAIL is het merk waaronder de Europese spoorwegen in de toekomst hun kwaliteits'
produkten zullen vooBtellen.

Elders in clit nummer belichten wij hoe de NMBS denkt de uitdaging waarvoor zij geplaatst is aan te pakken, en meer in net
bijzonder hoe zij de " loilalificatielimieten voor 1 992" wenst te over-

stijgen.

Het gecombineerd veruoer, containers en rail/route, is in dit
opzicht één der belangrijkste troeven van de NMBS: het koppelt de betrouwbaarheid en de economiscne rationaliteit van
het spoor voor veruoer over lange afstand aan de flexibiliteit
en de gepersonaliseerde dienstverlening van het wegveruoer.
De NMB' neeft trouwens een pioniersrol veruuld bij de uitbouw
van het gecombineerd veruoer in België.
Het gecombineerd veruoer is ook voor de spoorweg het terrein waar de concurrentie fussen de diverse transportmiddelen
het hevigst is. vooral omdat de eisen van de klanten hier bijzonder streng en specifiek zijn en omdat de spoorweg er buiten zijn klassieke technieken treedt.
Een afstandelijke benadering van deze situatie zou kunnen
leiden tot een defensieve insteiling. wij voegen daar onmiddeilijk aan toe dat deze insteiling niet de onze is.
Wij beschouwen het gecombineerd vervoer eerder als een
actieterrein waar het spoor en de andere transportmiddelen
het beste van zicnzeff kunnen geven, om samen een optimale
diensfulerlening aan te bieden aan de klanten en aan de nationale economie.

Dit

is,

samengevat, het domein bij uitstek van alle beroepsver-

voerders.

verder hebben wij het over de logistieke keten.
Enkel een nauwe samenwerking tussen mensen van het vak reders, expediteurs, vervoerders, behandelaars - kan leiden
tot de continuiteit van deze keten.

De NMB' is vastbesloten om steeds meer het talent en de beroepservaring van haar medewerkers in te passen in deze bijzonder veeleisende kringloop. Aldus dient zij onze nationale
economie en draagt zij bij tot de ontwikkeling van een transporttechniek die gewis de toekomst voor zich neeft.

Frans Smolders
Marketing en Verkoop
oecombineerd vervoer

Het internationaal verkeer ver-

tegenwoordigt een belangruk
deel van de spoorwegactlviteit

"goederen": meer clan cle helft,
waarbu nog het transiwerkeer
moet gevoegd worclen.
Tussen 1974 en '1985 steeg het
totale te vervoeren potentieel
tuertrek en/of aankomst in België) van 318 naat 329 miljoen

ton.

Een bescheiden

toename

(3,4%0),

maar veelbetekenend in de
context van de economische
crisis. vooral ook omdat 1974
een uiBtekend jaar voor alle

transportmiddelen was.

. De terugval van de zware industrie die toch wel de traditionele pijler is van het spoorvervoer.
. De evolutie van de procluctie
naar meer gesoflsticeercle fabril€ten, met een grotere toegevoegde uaarde en een kleiner
volume, speelt niet in de kaart
van het massavervoer.
. De inplanting van nieuwe bedruven buiten de onmiddellijke
invloedszone van de spoorweg.
. De voorkeur van de expediteurs voor de flexibiliteit van
het wegvervoer, die door een

ln de loop van die 12 jaren hebben de internationale transporten duidelijk de bovenhancl ge-

haald op het binnenlands ver-

keer: zij evolueerden van
naat

57o/o

51

van het globale ver-

voersvolume.

De marlcaandelen van het

spoor en de binnenvaart zijn
gel«ompen ten voorclele van
het wegvervoer. lnternationaal

daalde

het aandeel van

de

spoorvveg buvoorbeeld van 19,2

tot

17o/o.

Er zijn diverce reclenen voor

groot aantal kleine onderne-

deze evolutie.

74

Nationaal

f

fi

mers die in een hevige concurrentie zijn gewikkeld gewaar-

borgd worclt.
Het goederenpotentieel van de

toekomst (onder andere in de
sectoren waar de spoonveg
weinig vertegenwoordigd was)

bevindt zich in het internatio-

naal verkeer, waar de concurrentie in het laaBte clecennium
steeds maar scherper werd.
Om cle situatie om te buigen
heeft de NMBS sincls het begin
der tachtigerjaren haar inspanning op tweeverschillende doe

len gericht: een

strategisch

doel en een

rnternationaal
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strateglsch wil de NMBS volledig
beantwoorden aan de behoeften van de expediteurs, en dit
op drie vlakken.
ln de eerste plaats wil zij de
lffiallteit van haar aanbod ver-

beteren. De transportsnelheid

verhogen, de leveringstermu-

nen terugschroeven. Dat betekent een eigentíjdse aanpak die

wordt gekenmerkt door:

* de snelle aanpassing van de
produl(tieprogramma's;
* de stricte beperking van de
grondstoffenvoorraden ;

3 FUnten van

vooruitgang
intra muros
De

doelstellingen waren

:

. het terugschroeven van de

kosten door een optimale aanwencling van cle midclelen;

vooruitgang
*

de onmiddellijke evacuatie
van de afgewerlce produkten.
Tweede punt: de betrouwbaarheld. Om het vervoer in de logistieke keten van haar klanten
te integreren (het' just in time"systeem) moet de vervoerder
een totale betrouwbaarheid
waarborgen.

Via een volledig betrouwbaar
aanbod kan er een trouwe klan-

tenkring opgebouwd worden,
wat een belangrijk concurren-

tieel voordeel uitmaaK.
Derde strategisch punt: de com-

petiflvltelt en de rentabllltelt

van het spoonilegprodukt ver-

beteren. Door de inkrimping

van de kosten kan de NMBS een

aantrekkelijker tariefpolitiek

voeren die haar in koers houdt
tot het keerpunt in 1992. De
competitiviteit van de transportvoorwaarden verschaft de
NMBs-klanten een toenemende

rentabiliteit in de context van

de hevige ínternationale con-

currentie. Dank zij een betere
rentabiliteit van haar activitei-

ten zal de

NMBS haar aanbod
kunnen aanpassen aan de snel-

. het betrouwbaar maken van
het veryoer door de concentratie van de verkeersstromen;
. het versnellen van de transporten : gewaarborgcle levering

le evolutie van de behoeften

en van de techníeken.
op het operatlonele vlak werK
de NMBS in samenwerking met
de andere Europese netten vercler aan een diepgaande hervorming van haar aanbod.
Vertrel«end van de nationale
dimensie heeft zij snel de gren-

up to dateprodul«ten
zen overschreden en haar ver-

nieuwingsactie uitgebreid op

grote schaal. Aldus profiteert zij

van de simultane vooruitgang
die werd geboekt in de buurlanclen.

we bekijken even in detail cle

verschillende punten en de fasen van dit werk.

sincls het begin

dertachtiger ja-

ren werd het Belgische Spoorweglandschap cliepgaand gereorganiseerd: stap voor stap
werd het geografisch assortiment heruien om het terug te
brengen tot een climensie die
rationeel kan uitgebaat worden
volgens hoogstaande l«valiteiEen rentabiliteiBcriteria.
Deze operatie duurt nog steec,s
voort, op basis van nog ambi-

tieuzere normen.
tn juni 1986 had het ToP-Plan
reeds voor opmerkelijke resultaten gezorgd. wij brengen de
beginselen van dit plan in herinnering:

*

selectie van zes vormingssta-

tions om de behoeften van het
spoorwegnet te del«en;
* invoering van erg vlotte ver-

binclingen tussen deze zes sta-

tions;
* organisatie van het verkeer
op basis van maximaal twee
rangeringen per zending.

dag A/dag B ('nachtsprong') in
heel het lancl.
Deze reorganisatie had voornamelijk betrekking op cle verspreicle wagenladingen clie niet
met volledige treinen ter be-

stemming worden gebracht. ze
wercl onmiddellijk toegepast op
het "intra muros"-verkeer (binnenland + import/export over
zee) en diencle binnen de clrie
jaar de landsgrenzen te overschrijclen.
Deze reorganisatie was duidelijk
een succes. De doelstellins das
A/dag B wercl voor 97% van het

verkeer bereirc; de anclere gevallen zijn nagenoeg onoplosbaar binnen de actuele situatie.
Dank zij de versnelde rotatie van
de wagens \ /as er een gevoelige

toename van cle produktiviteit

van het materieel en een inl«imping van het wagenparK
De geografische reorganisatie
leidt tot een betere benutting

van cle materiële en menselijke

middelen, en bijgevolg ook
een claling van de kosten.

tot

ffi-Eari ntern atio nat e sprol
jaar na het ToPPlan zijn de
basisbeginselen reeds uitge-

Eén

breid tot het verkeer tussen 23

geselecteerd, Ínet grote capacÈ

teit;

*

werden 145 snelle, dagelijlce

Europese landen onder cle noe
merTrans Euro Freight. Zonder
overhaast te werk te gaan evc

verbindingen ingelegd voor
vlot verkeer tussen deze sta

grumma yan de NMBS dus vlugger dan voorzien.
op het intemationale vlak:

etrreme vormingsstations

lueerde het reorganisatiepro-

*

werden 120 goed uitgeruste
internationale rangeerstations

tions;

*

werd de vervoersduur tussen

te

ruggebracht totdag Ndag B of
dag cin bijna 90% der gevallen,
dag Ndag D voor cle grootste
afstanden boven cle'1.500 km).

De TErcrganisatie berust op
vormingsstations van eerste

keuze, reiswegen met grote capaciteit, een beperktaantal ran-

geringen per transport en een
aandachtig volgen van de zendingen. Resultaat: het vervoer
van streek tot streek verloopt
vlugger, cle kosten voor cle netten liggen beduidend lager en

de betrouwbaarheid van het
spoor neemt ontegenzeglijk

toe.

__.1

rg
Trans Euro Freight

is

geen

nieuw produkt dat aan het

dukten zoals Trans Europ Express Marchanclises ffEEm of

gEmma van de Europesespoor-

Trans Europ Container Express
rEcE), Wlar technische en com-

Maar het hijst de kwaliteit van
het aanbod voor het "gewoon"
produK - cl.w.z. alle goederen

merciële kenmerken bepaalde
beperkingen opleggen aan de

wegen wordt toegevoegd.

gelaclen in wagens die tegen

90 km/u mogen sporen - op
een hoger niveau. Dat is het essentieel onderscheid tussen TEF

en de andere

kwaliteitspro-

wil zich niet beperken
tot een stanclaardaanhocl. Zij
transporteert haar drie punten
van vooruitgang ook op een anDe NMBS

cler vlak: via een cloelgericht
aanhod dat nog nauwkeuriger

is geclefinieerd en via de intro-

cluctie van clifferentiatieele-

menten.
Door in te spelen op het te vervoeren produkt heeft de maatschappu binnen hetschema van

de gewone dienstregelingen

bijvoorbeeld volledige petroleumtreinen ingelegd, bij vertrek uit Antwerpen, naar drie
zwitserse bestemmingen en

del kan zonder problemen toe-

gepast worden.

expediteurs.
reeds een testperiode
achter de rug alvorens op 1 juni
laatsfleden definitief van start
te gaan. De lessen daaruit zijn
duidelUk: het theoretisch mo-

TEF hacl

Een aanhod

gericht op

partementen verspreid langs cle
Rhönevallei, van Lyon tot Marseille;

uur van levering wordt vermeld

. waarin bijna) alle goederen

kunnen geladen worden;

km/u, zoncler oponthoud

aan de grens), driemaal per

week: vertrek op

gewaar-

borgcle leveringstermijn: het

. die rijdt tegen hoge snelheid

('100

maandagochtend;

. met@n commercieel

draagassen
. enelf Fransezones:deelf de-

clag- en

dinsclag-,

woensclag- en vrijdagavond;
aankomst op donderdag-, vrij-

in het contract; bij een vertra-

ging van meer dan een uur is er
een terugbetaling van 1Oo/o der

transportkosten ;
. met een moderne tarifering:
ongeacht de aard en het gewicht van de goederen, per wagen, van zone tot zone Uertrek
en aankomst in alle stations van
cle twee betrokken zones), reke

ning houdend met de markt-

prijzen; de pruzen worden onmiclclellijk berekend dank zij de

uitgebreide volmachten

naar het oroothertogclom-Lu-

clie

xemburg. Een clergelijk doelge-

werden toegekencl aan de ver-

worclen voor om het even welk

. waaraan eventueel bUkomende prestaties zijn gekoppeld:
einclvervoer bij vertrek en/of

richt aanbod kan toegepast

kopers;

goeclerenwpe.
Er wercl

vooral geografisch "ge-

bij aankomstvoor bedrijven die
geen spooraansluiting hebben...

richt" door speciale kwaliteits-

treinen in te leggen tussen economische clraagzones met een
belangrijk goederenpotentieel.
De Porta

Bij de lancering in

olcober

1986,

waren er twee lnterdelta-vertrel«en per week, was het aantal toegelaten goecleren be-

d'ltalia€xpres, die Ant-

werpen met zwitserland en

perlc en was de Belgische zone

verbindt, volgt deze filosofie op organisatorisch vlak
Hij vergemakkelukt en ver§nelt
de verkeersstromen tussen de
Belgische werelclhaven en een
welbepaald deelvan zijn hinter-

niet zo uitgebreid. Het succes
van de trein, cle hoge bezet-

land. De Porta d'ltalia - expres is

volg. Wat de waarborg voor de

het traject cle voordelen biedt

wercl nog geen enkele terugbetaling verricht sincls de eerste
lnterdelta-reis.
Andere as€xprestreinen zijn in
voorbereiding. Met 1988 in het
viziet Tal een gelijkaardige trein

Chiasso

tingsgraad en de ontegensprekelijke rentabiliteit leiclden dra

tot

geen volleclige trein, maar een
rechtstreelGe trein met diverse
gegroepeercle zenclingen, die
op het groo8te gedeelte van
volgencle stap was deze

km-

liteitstrei nen ook commerciële
foeven meegeven, om ze binnen de contextvan een heclendaags vervoer te loodsen. Deze
stap werd geconcretiseerd door
de G€xptEsÍtrelnen. De Belgische expediteurs kennen gewis
de eer§te trein in dit genre, ln-

terdelta.
lnterdelta is een rechEtreelce

trein

. tussen België, beschouwd als
een zone: de zeehavens, de
Kempen, het centrum en het
traclitionele staalbekken hetzij
8o/o YZtr het grondgebied

;

tot

ge-

leveringstermijn betreft: er

van de volledige treín.
De

een uitbreiding met een

k\,valiteitsverbetering

sporen tussen België en "L'ile
de France" (anders uitgedrukt
1988 - ILE DE FRANCE

de Paruse regio).

Voor het jaar daarop zijn twee

nieuwe assen geprogrammeerd :
naar Scandinavië en naar oostenrijk (en het zuiden van DuiBland).

De spoorwegnetten van onze
buurlanden lanceren ook derge

lijke lffialiteitsprodulcen, met

evenveel succes. op termijn zullen deze as€xpresffeinen onder
het label EURAIT CARGO evo-

lueren tot de topprodulcen
van het internationaal spoor-

vervoer.

Produceer,
O'

wrJ vervoeren

Het spoorvervoer integreert

zich eveneens als eerste of als
laatste schakel in de logistieke
keten. De producent is een specialist van de fabricatie. Dikwijls

De I(analisatie

vertrouwt hij de commercialise
ring van zijn produkten toe aan
een partner of aan een gespecialiseerd filiaal. Waarom zou hU
een deskundige zijn in transport? Dit is de taak van de vervoerder, en de NMBSwil "goed"
vervoeren. Daarom creëert zij
rond de tractie een logistieke
dienstverlening die haar klanten

ontlast van alle transportproblemen en dito rompslomp.

"Veruoeren"

is

vandaag cle dag

voor de spoorweg meer

clan

enkel maar de tractie van cle
geladen goederenwagens.

zij biedt een gevarieerde dienstverlening die van het transport
een "volledige" prestatie maaK,
opgenomen in het kader van
een enig contract, tegen een

goed bestudeerde prijs.

Het volgen der

transporten

De douane-

bijstand: €eh
"snelheidstroef"

8

___l

Uitgel ezen

methodes

niet langer
hun eigen "ommetje" via de

De wagens volgen

kortst mogeluke" afstan d.
Er is kort en kort.
Kort in afstand kan lang zijn in
tijd ! lnclien de wagens tal van
rangeringen ondergaan clan is
er een aanzienlUk tijdverlies,
maar daarenboven zijn er ook
de wachttijden in de vormingsstations met kleine capaciteit.
wat betekenen - in de totale
vervoersduur - de bijkomende
kilometers afgelegd tegen 90
of 100 km/u, indien er één of
meerdere rangeringen worden
uitgespaarcl en er bijgevolg,
cloor een vlotte bediening, ette
"

Eénmaal het aanbod concuffen-

lijke uren worden gewonnen?
De spoorvvegnetten verhogen
de commerciële snelheid, (de

Het nieuw spoorwegaanbod is
gebaseerd op een eenvoudig
concept, de kanalisatie, aange-

wagens in real time waarborgt
de betrouwbaarheid, de hulp
voor het vervullen van de

dulcen clie kwaliteit koppelen
aan betrouwbaarheid en con-

liteit (vooral clan de snelheid),

wegvallen van het oponthoud
aan de grenzen maakt het aanbod concurrentieel. Aanvullende telematische produkten 2orgen voor de intense toepassing
van de informatica bij hetspoor-

het electronisch volgen van de

vervoer.

rendabeler voor de ktant en

ook de flexibiliteit en de zeker

vuld met hoogwaardige procurrentiekracht.
De l(analisatie

verhoogt de kwa-

voor cle spoorweg. Het voor-

transport wordt betrouwbaar-

deel kan berekend worclen volgens volgende criteria:
* vermindering van de vervoerscluur en de zekerheid van
de voorraden;
* de produl«iviteit van het rollend materieel: een snellere rotatie leidt tot de inkrimping van
het aantal netwagens en P-wa9€ns;
minc,er rangeringen, wat uitmondt in een betere rentabilF

der.

teit;

Daaruit volgt dat het aanbod
nog concurrentiëler is en nog

ties die naast de rentabiliteit

België deel uit van een geheel
RailEasy ge-

. uur na uur het verloop van
hun zendingen kan gevolgd

vervoersduur wordt met

24

uren en meer ingekort) en ver-

minderen de kosten door het

verkeer naar vlotte vormingsstations te richten via reiswegen met grote capaciteit díe
frequent bediend worden.
De dienstverlening

wordt dui-

deluk beter. Het ter bestem-

ming brengen van cle wagens is
makkeluker om te beheren, het

*
*

minder "onproduktieve" trac-

tieel, moet het zijn betrouw-

van diensten,

toenemende klantenkring in
alle vertrouwen zijn transpor-

noemd.

worden;

De algemene informatisering

. nauwkeurig cle ontvangstvan
hun goecleren en de integratie
in de procluktieketting kan ge-

baarheicl bewuzen, opdat cle

ten aan de spoorweg zou kunnen aanbieden.

en

betrouw-

baar,... maar het spoorveruoer
moet eveneenssnel zijn. Dever-

zendingsmethodes zijn daarop
gericht. Blijft ze integraal toe te
passen cloor de opheffing van

alle douaneobstakels die het
vervoer kunnen vertragen.
De

spoorwegnetten vergemakke-

lijkt het volgen in real time van
een toenemend aantal zendin-

Het telematisch volgen van de
zendingen is een noodzakelijk
gegeven voor het winnen van
clit vertrouwen. Het maalc in

Concurrentieel

van het verkeer bU de Europese

douaneposten moeten daar-

om niet letterlijk van de kaart

worden geveegd. Over 5 à 6jaar
wordt alles geregeld tussen de

landen van de Europese

Ge-

meenschap. voor alle andere
grenzen zal het probleem in

gen. Voortaan beschikken exp+
diteurs en Belgische bestemmelingen over een aantal controle-

mogelijkheden waardoor:

zijn actuele vorm blUven be-

staan. De "afzenclers/geadresseerden" toegelaten door de
administratie der douane mogen in hun eigen inrichtingen
de douanef ormaliteiten venichten noclig voor de uitvoer en
de invoer. Hun wagens hebben
geen oponthoucl aan de grenzen en worden niet afgeleid
naar entrepots waar de formaliteiten uitgevoerd worclen.

Voor de andere klanten

clie

eventueel geconfronteerd worden met douaneproblemen en

programmeerd worden;

. het beheer van hun

en

douaneformaliteiten

het

heid van het vervoer ten goede
komen.

De kanalisatie is het basisbeginsel van het ïOP-Plan, van Trans

Euro Freight en van de as-exprestreinen. ln plaats van de
goecleren ter bestemming te

brengen via verspreide reiswegen, ruden de wagens die aangeboden worden in cle Be-lgische stations voortaan op één
spoor. Een spoor dat de belangrUke verkeersstromen kan ab-

sorberen, vooraleer de wagens
worden verspreid in het vormingsstation clat het dichtst bij
de einclbestemming ligt.

gerentahiliseercl worden door
gebruik te maken van cle telematische faciliteiten die in de
rancl van het gebeuren geboden worclen.

I

september 1987 kan
Yàfi het spooruervoer van
of naar België electronisch gevolgd worden in real time.
sincls
75o/o

privé-

wagenpark kan georganiseerd

worden;
. hun transporten nog beter
met wachttijden aan de gren-

zen, neemt c,e NMBS de rol over

van "toegelaten afzencler/geadresseerde".
Dit betekent dat de NMBS voor

haar klanten (met wie een ak-

koord wercl afgesloten) alle no-

dige formaliteiten vervult, zowel bij aankomst als bU vertret(.
Aldus genieten zendingen clie
tijdig werden aangeboden van
alle mogelijke voordelen die de
commerciële snelheid ten goe-

de komen. Er is geen opont-

houd aan de grens en de goede-

Lees ook ons artikel
"RailEasy".

in l€der

ren bereiken hun bestemming
binnen de gewaarborgde leveringstermUnen.

Door deze dienswerlening liggen alle nieuwe hoogwaardige

die de
aanbiedt in internationaal
verkeer binnen het bereik van
alle klanten. Deze dienstverlening is buvoorbeelcl de conditio
sine qua non opdat "niet-toegelaten" Kanten hun zenclingen
spoorwegprodukten
NMBS

zouden kunnen integreren in
de as-exprestreinen.

t
sinds de lancering in aprillaatstleden, werden aan detelemati§he diensten "RailEasy" reeds
enkele verbeteringen aangebracht.

De Duitse Spoorwegen zijn nu
ook aangesloten op net interns
tionaal communicatienet, Her-

mes, waardoor het Westduitse
gron dgeb ied v o arta a n v oll edig
bestreken wordt vanuit België:
de wagens kunnen er gevolgd
worden in real time.
Door deze interconnectie kan
750/0 van de zendingen met een

eenvoudig telextoestel automatisch gevolgd worden door de
Belgische klanten.

Andere landen zullen in de komende maanden aangegoten
worden; de verhauding zal geleidelijk stijgen tot lnoÀ.
Voor net binnenlands verkeer

kan het transportdocument
weggelaten worden voor alle
verkeersstromen en veruangen

door een telexbericht.
Een klant gevestigd te Brussel
bijvaorbeeld kan zijn goederen

heruerzenden vanuit elk Bel-

* net voordeel van de maat
regel is niet enkel vaorbenouden aan "sdinformatiseerde"

teit is enkel voorbehouden voor
de klanten geabanneerd ap RailEary.

klanten.

gísch station door zijn orders via
telex door te sturen. Deze facif

Deze beslissing breidt net tuepassingsgebied fors uit :

*

er moet geen minimumverkeer bereikt worden om de
transportdocumenten te mo-

Naast

het volgen van de

wa-

gens in real time en de transmissie van transportorders,
biedt RailEasy nog andere mqe
lijkheden zoals de reseruering
van materieel of de bestelling
van wagens.

gen veruangen door standaard-

etiketten;

I

Het i ntermod aal vervoer :
ontwi kl«elingspool
Het dynamisme en de aantrek-

kingskracht van de Belgische
zeehavens leidc,en

tot een spoe

dige doorbraak van de containerisatie in dit land. De NMBS,
traditioneel sterk aanwezig in

heeft een pioniersrol vervuld op het vlak van het
cleze havens,

intermodaal vervoer.
De toename van cle containerisatie, aangevat Ín de jaren '60,
werd in de zeventiger jaren gekoppeld aan cle ontwil«eling
van de HLickepack- en Kangoeroetechnieken.
En clat evolueercle zo goed dat

het aandeel van

8,3o/o

der ge-

mengde technieken in het geheel van het goederenvervoer
(27o/o indien men het vervoer
voor de staalindustrie en de
energiesector uitsluit) ons ver
hoven de 2S.m0vervoerde containers in 1968 brengt.

De Iogistiel«e
functie voor alles

Onze bedenking omtrent cle
ontwikkeling van het gecombineerd vervoer is gebaseerd op
het actueel toenemencle belang
van de logistieke functie.
Het louter transport - met name de fysishe verplaatsing van
cle goederen - is een belangruke) schakel in de produlcieketting. Daarenboven hebben
de gebruikers begrepen dat het
mogelijk is - we durven zelfs
stellen dat het onontbeerlijk is

- substantiële besparingen te
realiseren via een analyse van

de totale clistributiekosten.

Vandaag de dag mag men cle
kosten voor de behandeling,
het laden, het opslaan en de uiteinclelijke manipulatie van de
produKen niet meer verwaar-

lozen. Al deze verrichtingen,
transport inbegrepen, moeten
voortaan beschouwcl worden

als een geheel. En daar treedt
het intermoclale en geihtegreercle l€ralcer van de container,
van cle laadldst en van de oplegger op spoorwagen volledig op
cle

voorgrond.

cloorgedreven integratie van
de intermoclale transporttechDe

niekén in de logistieke keten

van de gebruiker, verschaft de
spoorweg een plaats in domeinen waar de traclitionele voordelen van het spoor niet integraal kunnen uitgespeeld worclen.

De combinatie van de weg en

het spoor - cle essentie van het
gecombineerd veruoer - claarentegen verenigt de flexibiliteit
van het wegvervoer - levering

ter plàatse, geen tussenbehan-

delingen voor de lacling - en de
betrouwbaarheid van het spoor,
clie is afgestemd op transporten over lange afstand.
10

Door de maximale aanwending

van deze voordelen, kan

cle

spoorvveg middels de gecom-

bineercle transporttech niek

marlcaanclelen herwinnen en
opnieuw binnendringen in sectoren waar hij volgens cle recen-

te evolutie terrein moest prusgeven of waar c,e spoorweg
niet aan bod l(Wam.

Prestatiegericht

net = vOlledige

dienstverlening

Door de ontwil«eling van het
verkeer moet de spoorweg een
aantal diensten aanbieden die

het produkt "transport" over-

stijgen. De NMBS is zich daar terdege van bewust.
Voor het gecombineercl vervoer is zij zoveel als een as waarrond een aantal "randmedewerkers" draaien: reders, expediteurs, terminaluitbaters, verhuurders en beheerders van
materieel, vervoerders voor de
terminale trajecten. De spoorweg creëert samen met deze
medewerkers een net van pres-

taties die een volledige dienstverlening waarborgen van eind

tot eind.

Het gecombineerd vervoer

is

op dit vlak een uitstekencl voorbeelcl van cle mogeluke samenwerking tussen het spoor en de
andere beroepsvervoerders.
En zowel op het gebied van het
gecombineerd vervoer als van
het conventioneel vervoer, zet
de NMBS haar inspanning voort
om de "tractie" te verbeteren.
Een verbetering in samenwerKng met de buurnetten clie op
clrie beginselen steunt.

Toegenomen
massa's, vgrhoogde snelheid,
ontwil«keling van
de informatica:
de drie basisbeginselen voor
de toel«omst
Een verhoogde snelheid cloor

een rationalisatie van de exploitatie, de samenstelling van gespecialiseerde treinen, cle concentratie op bepaalde verkeersassen, en ook eenvoudigweg
het opvoeren van de snelheid
cler treinen: cle netten TEEM,
ïECE, Eurail Cargo, TEF, Danlink,

cle treinen voor gecombineerd
verkeer naar Duitsland, Frank-

rijk, spanje en rtalië.

Verder ook het opvoeren van
de massa per as: 22,5ton.Deze
nieuwe categorie van verbindingen wordt jaar na jaar uitgebreid en groeit progressief uit

tot

een echt internationaal net.
Deze aanpassing van de infra-

structuur heeft evenwel geen
draagwijdte zonder de inzet
van aangepast materieel. Daarom heeft lntercontainer recent
260 wagens met twee assen besteld clie 22,5 ton per as kunnen
torsen. Een belangrijk deel van
het actuele wagenpark van de
maaBchappijen voor gecombineercl veruoer is aangepast aan

die norm, en het toekomstige

wagenpark zal het gewis zijn.
Tenslotte is er de verdere ont-

wil«eling en uitbouwvan de in-

,/,

l

1986: Bevredigend
nar voor
lntercontai ner
a

ln '1986 had de snel evoluerende

transportmarkt af te rekenen

formatica-projecten op het niveau van de netten (Hermes,
cEM, RailEasy, reeds gekencD en

op het niveau van de gebruikers.
De NMBS

met tal van externe invloeden
die dikwuls negatieve gevolgen
hadden, En clit verklaart de lichte achteruitgang in de statistische resultaten van intercontainer.

heeft dus de vaste wil

om de troeven van het gecombineerd vervoer maximaal uit te
spelen, want het is één van de

grote ontwikkelingspolen. zij
verwacht een doorbraak in de
sectoren en voor het verkeer

waar cle ldassieke spoorweg-

techniek de voordelen van massificatie en programmatie niet
ten volle kan valoriseren.

-^.,,+ïïJ
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De vervoerde hoeveelheid en

de beladen ritten

bereiken

evenwel nieuwe recordhoogten, niettegenstaande lntercon-

tainer opereert op een marl(
met hevige concurrentie en

met stagnerend transportpo-

tentieel. De voordelen van het

intermodaal vervoer werclen
met succes uitgespeeld in de

"tarievenstrUd" met de kustvaart, de binnenvaart en het
wegvervoer... die nochtans ten

container zijn het rechtstreeks
verkeer met Groot-Brittannië en
lerland (33.54'1 TEU en het verkeer met en via de ussR (o2130
TEU. Samen hebben zij een in-

breng van

6,20/o

in het totale

verkeer. Door het relatief klein
volume is'dit verkeer gevoelig

aan schommelingen: er werd

een claling opgetekend van res
pectievelijk 11 en 7o/o.

TRW:
1600 eenheden

meer

ln 1986 zette

TRW -

volle hebben geprofiteerd van
cle daling van de dollarkoers en

9 miljoen ton globaal

hruto gewicht

Rail Weg - zijn groeiproces op
het vlak van het gecombineerd

prijzen.

Het globaal bruto gewicht van
de belaclen vervoerde containers overschreed in 1986I miljoen ton, wat een verbetering

groeivoet die de rail-routemaatschappuen in cle afgelopen jaren haclden gehaalcl, wercl ech-

vergeleken met het recordcijfer
van 1985. Deze hoeveelheid
komt overeen met een trans-

olieprijzen hadden immers een
claling van de wegvervoerkosten tot gevolg waardoor één

van de voordelige petroleum-

Met een totaal verkeer van

887.083 TEU, vertonen cle resultaten van '1986 een daling van
2o/o

ten opzichte van het voor-

gaande jaar. Het beladen verkeer steeg met 1,8%, terwul het

vervoer van ledig materieel
daalcle

fiÉt

12o/o,

wat wÍjst op

een betere benuttiging van de
containers.

De

markt van de
zeehavens

De rnarlc van de zeehavens
bluft de belangrijkste voor lntercontainer. Het beladen verkeer bereikte er een recordniveau van 387.912 TEU, een stij-

ging met '1,3o/o in vergeluking
met het voorgaande jaar. Het

volume vervoerde ledige containers daalde met 200/o. Oeze
evolutie reflecteert een beter
evenwicht en een meer rationele terbeschikkin gstelli ng van

het Ínaterieel opgetekend voor
sommige verbindingen gedurencle het grootste gedeelte
van hetjaar.
ln totaal daalde het verkeer in
deze sector ífièt 4,2o/o ten opzichte van 1985. De verhouding
der gelaclen containers, uitgeclruK in TEU, bereilce 79%. Vier
punten meer clan hetvoorgaancle jaar. De gemidclelcle afgeleg-

de afttancl voor het maritiem
verkeer steeg naar 718 kilometer, tegen 690 km in í985.

Het continentaal

verkeer

De globale resultaten van de

continentale sector werden be
paald door een belangruke stij-

ging van het beladen verkeer
met 2,80/o. Het continentaal
verkeer bedraagt 339.et1 TEU,

waarvan 227.100 beladen
(+5,7o/o)

en

112.541 ledig

(-2,60/ol. Deverhouding van

het

beladen verkeer steeg met

twee punten en bereikte 69%.
Een groot gedeelte van dit ver-

keer gaat nu naar de laadkisten:
105.000ïEU, een progressie met
§o/oten opzichte van 1985. De

gemiddelde afgelegde afstand
bedraagt 969 kilometer.

Brlts en transslberlsch verkeer
Twee andere niet te verwaarlozen verkeersstromen van

12

lnter-

inhoudt van 60.000 ton

(,+o,7o/ol

Transport

rail-routevervoer verder.

ter niet meer bereilc:

De

cle lage

portprestatie van 7.972 miljoen
ton / kilometer beladen G 3,5Yo)
en 8.1'18 miljoen ton/l«lometer

van de voorclelen van het ge-

grepen).
Het gemiddeld bruto gewicht
per TEU kende opnieuw een
lichte achteruitgang: 13,47 ton

verdeeld:

voor het geheel fledige inbe

tegen 13,62 ton in 1985. Dit is
ondermeer te wijten aan de
toename van het veruoer met
relatief lichte laadkisten.

Rollend materieel
ln 1986 breidde het lntercontainer-wagenpark uit cloor het huren Uanaf januari / februarD van
80 korte vierassige wagens van
cle ltaliaanse spoorwegen (Wpe
Sdkkmss). Deze waren noodza-

kelijk om het toegenomen verkeer met laadkisten van 7,15 m

lang op te vangen. vanaf half
maart huurcle de maabchappij
van de Franse spoorwegen 150

twee-assige wagens van 40 voet
(Lg$ met plankenvloer en uitge-

rust met laterale gluplanken.
Tenslotte werden ook 200 wagens van 610 voet (die kunnen
sporen tegen 120 km/u) aangepast. En cle positieve resultaten

leiden

tot

nieuwe investerin-

gen: 600 containerwagens van
80 voet zijn voorzien voor dit
jaar.

De

containerpool

Twee nieuwe leden sloten zich
aan bij de htercontainer-Pool:
clecNC (compagnie Nouvelle de
conteneurs) in Franl«ijk en de
Renfe in spanje.
De exploitatieresultaten verclubbelden vergeleken met vorig jaar: lntercontainer vervoerde 12.989 containers wat een

totaal volume vertegenwoorcligt van 20.w ÍEU. Deze be
langrijke toename

is

voorname-

lijk te danken aan cle snelle geografische uitbreiding van de or-

ganisatie. htercontainer volgt
deze tendens en investeert in
containers voor het veruoer te
land: 30 eenheden van 40 voet
sinds begin maart 1987, en dat
zonder de inbreng van de Poolpartners er bij te rekenen.

combineerd vervoer werd afg+

zwalC.
Het TRw-verkeer wercl als volgt

*

via onze zuidelijke grens (naar

Frankruke, ltalië

en

spanje):

25.999 eenheden 40 voet of 695

meer dan in 1985;
* via de oostelijke grens (naar
o.a. Duitsland, oostenrijk, skandinavië) : 6.530 eenheden tegen
5.607 in 1985.
ln totaal vertonen de TRW-statistieken dus een stijging van
1.618 eenheden - of iets meer
dan 5o/o - vergeleken met het
voorgaande jaar.

duur zijn ín onderhoud en niet
zo polwalent.
De behoefte op middellange
termun wordt geschat op ongeveer 300 wagens. zu worden
met ldeine series ter beschikking gesteld om hetwagenpark
progressief aan te passen aan
de absorptiecapaciteit van de
markt.
wij hebben ookvastgesteld dat
cle klanten niet zozeer voor het

gebruík zijn van ïa(e)hms-wa-

gens die kosteluk en moeilijk
zijn bu de behandeling.
Een aantal van deze wagens

ONS WAOENPARK
WORDT VERBETERD

zal

tot

shimms-wagens omge-

bouwcl worden waardoor de

gens kunnen eveneens de
ïaems-types vervangen die

betrouwbaarheid van het materieel worclt opgevoerd, de behandelingskosten voor de klanten worden verminderd en de
polwalentie van het \Juagen park
toeneemt (het laden en lossen
l(an onveranderd via het dak of
lateraal geschieden).
De NMBS zal aldus 400 van de
821 Ta(e)hms-wagens ombouwen tot shimmsJdébach'vite".

HET SPOORVERKEER

De

De NMBS heeft beslist om een
aantal wagens om te bouwen
tot Rils-wagens. Er is vraag naar
dergelijke overdekte wagens

met een platte bodem voor
het vervoer van gepalettiseer-

de goederen en zendingen die
vochtigheid vrezen. Deze wa-

MEDIO 1987

zware inclustrie gaat achteruitmet2,To/o, de lichte industrie
metO,2o/o. De gemengde trans-

porttechnieken stijgen met
9,60/o.

NIEUW TARIEF
BELGIE.DUITSLAND
OP 1 JANUARI 1988

* een netkaartvan de NMBSen
de DB met aanduiding van de

gebruikers van het tarief België-Duitsland nr. 6600 dienen
zich binnenkort vertrouwd te
De

rangeerstations, goederenkoeren, enz...
* een tabel met de vervoersduur per traject.

maken met een nieuwe uitgave.
Vanaf januari '1988 is er een

l

nieuw modern tarief dat l€n
aangewend worden als een

voor alle lnllchtlngen kunt

compleet werki nstrument. Het
bevat onder meer:
* prUzen van eind toteind, per
wagen, ongeacht de aard van
de goederen; deze prijzen bluven globaal op het niveau van
1 januari 1987;
* een overzichtvan dewagens
die cle spoorwegen en bepaalde gespecialiseerde firma's ter

zlch wenden

u

Departement Marketlng en
verkoop, bureau 50.311
Ravenstelnstraat 60 bus 24
1000 Brussel
Telefoon 02 / 525 36 28.

beschikking stellen van de klan-

ten, met foto's en kenmerken;
* een repertorium met adressen en nuttige telefoonnummers;

te gaan.

SUPER SPOT-AANBOD
VOOR DE ZOMER

Dit aanbod, dat

beperlc was tot

het binnenlancls verkeer, kende
geen al te groot succes.
Een dergeluk internatlonaal aan-

de maanden juli en

Tudens
augustus lanceerde de NMBS
een super spot-aanbod tegen

bod is in voorbereiding.

sterk concurrerende prijzen,
voor de l(anten die traditio-

De algemene vervoerde hoeveelheden dalen met 1,2o/o Yoot
het eerste semester van 1987
in vergeluking met dezelfde
periode in 1986.

tot:

De

spoorwegen hopen aldus in de

toekomst verder actief mede

neel beroep doen op een weg-

te werken aan de vakanties van
hun klanten.
Eenzaak om te volgen.

vervoerder om hun eigen
vrachtwagenbestuurders de ge
legenheid te geven op vakantie

j

F
WG:

gië en in Luxembourg vertegen-

?4.OOO WACENS,
EEN ADRES

De maatschappeluke zetel van
cleze maatschappij bevindt zich

Mutaties bij de Belgische spoorwegen...
Eveneens verandering bij de
partner-maatschappij.
Sinds 1 juliworden de belangen
van de Duitse groep wG in Bel-

woordigd door wG

BENELUX.

te Rotterdam. Het Belgisch filiaal worclt geleid door Robert

Dantrou, bugestaan door Stephan Albert en lrène van calster.
Brussel beschikt over een to-

§&

tale commerciële autonomie en

de algemene politiek van de
groep, die worclt doorgetrokken in cle filialen, wordt bepaald

te Hamburg.

Het Brusselse trio van WO heeft
als parool "flexibiliteit en be-

Het adres van het wc-team:
Konlngsstraat, 1 72
1000 Brusse!
Telefoon 0212181524
Telex 24.569

Telefax 02 I 219 51 37

schikbaarheid voor de klant".

Een parool dat de ldanten gewis

ten goede komt.
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go. Daarbu bevestigen zij hun
wil om zich met hun filiaal lnterfrigo te handhaven op de internationale transportmarkt van
bederfelijke waren en willen zij
de nodige maatregelen treffen

om de concurrentiekracht te
verhogen.
Deze maatregel is gewis opportuun claar de verkeersresultaten

van 1986 niet gunstig waren. De

vervoerde hoeveelheid daalde
met 5,5o/o e,27 miljoen ton in
'1986 tegen 2,4 mÍljoen ton in

INTERFRIGO IN 1986
De meeste

spoorwegnetten die

lid zUn van de organisatie hebben eind 1986 cle convenfle on-

dertekend tussen de ledenspoorwegnetten van de coÖperatieve vennootschap lnterfri-

fÈ§ >t-

198$.
Enkele elementen waren van
doorslaggevende aard:
de zwalfte van de dollarkoers
en de daling van de petroleumprijzen leidden tot een versterking van de positievan hetweg-

*

vervoer;
* de beperking en dikwuls het
afschaffen van het verkeer -

vooral dan voor bederfelijke
waren - na het ongeval in de
kerncentrale van Tsjernobyl

*

Oosten die het vervoer van
bederfelijke waren naar deze

streek totaal deed wegvallen.

Het aandeel van het vervoer
met wagens van grote capaciteit of van "super capaciteit"
bleef verder stugen in 1986
('1986: 59%, 1985: 56,4%).

vruchten de eerste plaats

in

met 39% van de totale vervoer-

mi ncler
de hoeveelheid (-3,7
dan in 1985). Daarna komen de
clranken mèt 18,4o/o G4o/ol, en
o/o

op de derde plaats de verse
18,3o/o

(-5,9o/o in

vergeluking met 198$.

-5,3%,
203 hterfrigo-

door lnterfrigo.

Niettegenstaande de toenemencle concurrentie van het
wegvervoer (onder meer door
de verbeteringen aan het we-

gennet en cloor de versoepe-

ling van de reglementen) is het

van primordiaal belang voor
lnterfrigo en

cle

spoorwegnet-

van hun aanbod te verbeteren.
Daarom definieert lnterfrigo, in
nauwe samenwerl(ng met de

spoorwegnetten, per verkeershet produkt dat worclt geëist

as

door de marK. De maatschappu
neemt daarenboven meer verantwoorclelijkheid voor cle verkoop van het spoorwegprodukt
onder geleicle temperatuur.

t/
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uit

wagens en 850 \ivagens beheerd

ten om de diverse elementen

volgens de aard van de vervoerde goederen nemen de verse

roenten met

1.053 eenheden, hetzu

bestaande

;

de moeilijke economische en
politieke situatie in het Miclden-

g

Het wagenpark daalde met

1-l

-1

I

r
Y
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DIENSTVERLENING
AAN DE KLANT:
INTERFERRY
PAST ZICH AAN

ten onder geleicle temperatuur

vorig nummer publiceerclen we een artikel over de twintjgste verjaardag van lnterferry,
het NMB$filiaal c,at c,e containertransporten en de transpor-

Het jaar 1987 is in

ln een

14

beheert. Als exploitant van cle
NMBs{ontainerterminal te Antwerpen, zorgt lnterferry ook
voor de dienswerlening aan de
klant.

dit opzicht uit-

stekend gestart. lnterferry kan
deze nieuwtjes aankondigen die
de expediteurs zeker zullen
waarderen.

Ultgebrelde douanedlenst

De douanediensten die

op

cle

terminal aanwezig zijn hebben
sinds í februari hun "aanwezigheid" uitgebreid. En dit op aanvraag van lnterferry.

taadlGten welkom
sinds 10 februari heeft lnterferry een speciale kacler in ge-

hruik met armen en grupers
voor de behandelins van laadkisten.

uur, van maandag tot vrudag.
Dat is 3,5 uur meer dan voor-

Deze kader is aangepastvoor cle
spreaders van de drie portaalkranen en is dus operationeel
over cle gehele oppervlakte van

heen.

cle

u kunt er terecht van 7 tot

19

terminal.

p.15116 de cleskuncligen van de NMBS

>>>

De diensten van de NMBS

wer-

den sinds het begin van dit jaar

geherstructureerd.
Wie doet wat,
den ?

tot wÍe zich wen-

Tot uw dienst,

de desl«undigen op het voorplan

Hierbij schetsen we het nieuw
"aangezicht" van de diverse
teams. Eerst een blik op de cen-

trale departementen:
* Marketing & Verkoop, waar
de taak wordt verdeeld tussen twee teams:
. wagenladingen onder de
leiding van Albert Counet;
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Deze tearns hebben hun "verlengstuk" op het terreln. Belglë
ls voortaan vercleeld h vuf dlstrlcten waar commerclële ver-

compère
452í - Wetgeving
Jrosé

Adjunct: Ludo Van den Bleken

tegenwoordlgers werken dle
worden bugestaan door pros-

. gecombineerd vervoer, geleid door Frans Smolders;

pecteerders. Hlerna publlceren

'w-*XtUt#
ï§;:jfll:h

FR,ANS SMOTDERS
tA52O - Cecombineerd
- wetgeving

,#iïg#sf,:ïenvoedins

:

ír*r", ^n vervoer n
Dewttte
Adjunct:
4522 - Gecombineercl

valère

---

we de samenstellhg van deze
teams.

-,.-

Deze deskundlgen van het

staan

ïË:${f;:'fl;ï's?fl

André

Luc Mulllé
4532 - Verkoop
50.324 Scheikunde - meststoffen
Dldler teroy 2639

Adjunct : Danny Verbelen

Adjunct: Noèl cr[ns
2676

Frans Oovaert 2624

DEKEMPENEER

4150 - Planning goederen

renvervoer organiseert, gedirigeerd door Jos Dekempeneer.

I
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115

\

Pterre Mary
4132 - vercleling en b(

van de wagens

er heroep op te doen. ze zlln
gegroepeerd ln plurldlsclpllnalre tearns en zullen met u
alle commerclële problemen

nanclë|e,...) om bevredlgende
gepersonallseercle oplossl ngen

ult te werken.
De telefoonnummers voor de
centrale cllensten zljn samenge
steld ult 4 cufers. Het zun evenwel rechtstreekse lunen clle u
l(an berelken door het nummer
525 te vormen gevolgd door de
vler cufers (met eventueel het

voorgetal 02).

I techniscrhe studies \
I infrastrudctuur \

/

§,oo§
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Tuwpens -\

Rony Borghart
4533 - Logistiek
uarc
Adjunct : Jean Water§choot
rcnoot/ 4133 - MÉchanisatie

ffi%

Éï#fu ïf*Lï:ïi,1?#'ordeuk

yervoer.

-/

r#*"ËH#$ii;''"
* Transport, waar de dienst is
ondergebracht die het goede-

goederen

spoor

Aarzel nlet

ultdlepen. zl| doen op hun beurt
beroep op speclallsten van andere cllensten (technlsche, fl-

Emlelwlelanclts
413't - Dienstregelingen

tot uw dlenst.
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District Noordoost
Gewesteluke commerclële vertegenwoorcllghg
Roo§evelt Bullding
Anneessensstraat 1-5
2000 Antwerpen
Telefoon 03 I 233 23 17 - 233 23 25

Telex 31.814

Francls D€ Pooter
Jacqu6 Vanderheyden
Cerd BÍtetns
Erlc seberechts

Distrlct Noordwest

Gewestelul(e commerclële vertegenwoordlging

Hanctelsagentschap Hasselt
staflonspleln 4

Konlngln Marla Hendrlkapleln

90C,0

oent

3500 Hasselt

Tetefoon @1 122 71 00 - 21 99 58

Telefoon 0111223265

Telex 12.963

Eddle Govaerts

chrlstlane van Ruckeghem

ouldo van D€ssel
Johan vnollx

cÉorg€6 Robbe
Handelsagentschap Brugge

statlonspleln 2
8000 Brugge

Telefoon 050/ 58 39 97
culdo De Raedt
Luc Deprez

Handelsagentschap Kortruk
Onze Lleve vrouwestraat
8500 Kortruk
Telefoon 056 / 22 00 49

I

camlsl vanackere

Mlchel Botterberg

7

^l

Dlstrlct centrum

GewesteliJke commerciële vertegenwoordiging
Adolphe Maxlaan 142
10m Brussel
Telefoon 02 I 219 00 40
Telex 20.599

wlly

Decoster

Erlc Tlmmermans

$P

Dlstrict Zuidoost

Gewestelijl(e commerclële vertegenwoordlgi ng
Boulevarcl de la Sauvenlèreu87

Telefoon

District zuidwest
GewestelUke commerciële vertegenwoordiging
ouai cle la Gare du Sud 1

charleroi
Telefoon 071 I 430173
6000

Telex 51.599

Jean-Plerre Vanlaetem
Alaln Lamy
Handelsagentschap Bergen
square Roosevelt 14
7000 Bergen

Telefoon 065/ 53 59 79
Francls Pettlau

t

Pascat Letubre

h.

k"
\,

a1

I 22',17 13 - 23 63 13
Telex 42.655
José Detervllle
Guy Fery

Handelsagentschap Aarlen
Avenue cle la Gare 61
6700 Aarlen

Telefoon 063 122 41 15
Guy Vandenhooft

chrlsflan Blzon

Hanclelsagentschap Namen
Rue oodefroid 52
5000 Namen

Telefoon 0811223084
Albert collln
chrlsflan Blzon

mal(e it YoïffifiïËasy

ffi
mffiffiffim#wl
gegevens @

alle nuttige
over het vervoer van uw goederen
rechtstreel«s van de computer op uw telex

RoilCoru'E;S"'T3*?ti",+',1,8ï,ï?,ïï'doorheen
t

of gewenste gegevens door;
a voor elke klant informatie "op maat";
o faKuratie op magnetische informatiedragers;

O in binnenlancls verkeer geen vrachtbrieven
meer invullen en naar een station
brengen: een telex volstaat;
o de computer werkt dag en nacht en brengt
uw booclschap, bestelling automatisch

bij "the right person";

O een betere rotatie van de wagens,

bijgevolg ook minder huurkosten.

or.

RGlilCo ,ywanr "time is money"
Voor inlichtingen:
N.M.B.S., Michel Jadot, Ravensteinstraat 60, 1000 Brussel
telefoon 021525 46 02 - 525 26 25 - 525 46 12

