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Na een slechte start van 2013 staan de meeste seinen 

nog op rood voor de transport- en logistieksector. Door 

de inzinking in de internationale handel is de overge-

bleven logistieke groeimotor tijdelijk langzamer gaan 

draaien. Hierdoor kan het volume dit jaar niet ontko-

men aan een lichte teruggang (-0,6%). Hoewel de sec-

tor de slechtste fase sinds 2009 medio dit jaar achter 

zich laat, blijft de groeipotentie in lijn met de econo-

mie beperkt. Wel wordt voor volgend jaar weer voor-

uitgang voorzien (1,0%). Waar het perspectief voor het 

wegvervoer het minst rooskleurig is, kan de (interna-

tionale) logistieke dienstverlening zich in de loop van 

dit jaar als eerste herpakken.   

 

Tegenvallende start van 2013 

Met een omzetgroei van 0,4% in het eerste kwartaal is dit jaar 

teleurstellend begonnen voor de transport- en logistieksec-

tor. Los van de in zwaar weer verkerende binnenvaart is 

vooral het wegvervoer voor de zwakke jaaropening verant-

woordelijk (-1%).  De dubbele dip waar de sector mee wordt 

geconfronteerd, is vooral toe te schrijven aan de inzinking op 

internationaal vlak. Tekenend hiervoor is dat de overslag in 

de Rotterdamse haven na een nieuw record in het afgelopen 

jaar in de eerste fase van dit jaar juist iets terugliep. Daarbij 

werden in het eerste kwartaal 33% meer lege containers 

overgeslagen dan een jaar eerder.    

 

Voorzichtige verbetering in het verschiet 

Anders dan voor de binnenlandse vervoersvraag, gaan we er 

vanuit dat de export en daarmee de internationale dienstver-

lening zich in het tweede deel van het jaar herpakt. De 

marktbeleving van internationale expediteurs bevindt zich 

inmiddels aan de ‘positieve’ kant. Bovendien verwachten 

transporteurs en logistieke ondernemers sinds dit voorjaar 

weer verbetering op omzetgebied1. Er ligt dus een betere 

periode in het verschiet, maar overtuigend is het niet. Dit 

blijkt bijvoorbeeld ook uit de inkoopmanagersindex van op-

drachtgevers binnen de industrie die dit jaar onder de 50 

(het niveau waarboven groei wordt verwacht) beweegt. En 

ook uit de schommelende goederenoverslag op Schiphol wat 

als een voorlopende indicator van ontwikkeling wordt ge-

                                                             
1 Bron: conjunctuurmeting CBS. 

zien2. Al met al krimpt het totale volume van de sector dit jaar 

naar verwachting met 0,6% en zal de omzet marginaal toe-

nemen. Aangezien onzekere economische omstandigheden 

blijven bestaan, is spreken over herstel nog voorbarig. Voor 

volgend jaar gaan we uit van een volumegroei van 1% bij een 

omzetgroei van 3% (tabel 1).  

 

Tabel 1 Relevante groeivooruitzichten j.o.j.  

Transport- en logistieksector    

Volume*  2012 2013F 2014F 

Wegtransport -1,5% -1,7% 0,3% 

Vervoer over water 3,0% -0,7% 1,5% 

Vervoer door de lucht** 3,2% 1,1% 2,0% 

Logistieke dienstverlening 2,0% 0,6% 2,5% 

Transport en logistiek totaal 0,5% -0,6% 1,0% 

Omzet    

Transport en logistiek totaal 3,1% 1,0% 3,0% 

Wegtransport 2,0% 0,3% 2,0% 

Logistieke dienstverlening 2,4% 2,0% 3,0% 

Bron: CBS, ING EB *betreft productievolume **incl. personenvervoer 

 

Vervoersvraag blijft per saldo redelijk overeind… 

In tegenstelling tot de economie als geheel heeft de 

transport- en logistieksector 2012 uiteindelijk nog afgesloten 

met een lichte volumegroei (0,5%). De bedrijvigheid blijft 

daarmee rond 97% van pre-crisisniveau liggen. Hoewel dit in 

het bouwgerelateerde transport niet herkend zal worden, is 

van een sterke terugval in opdrachten gemiddeld dus geen 

sprake. Dat bedrijven negatief zijn over het ondernemerskli-

maat is vooral te wijten aan oplopende financiële druk vanuit 

opdrachtgevers.  

 

Cumulerende prijsdruk stuwt faillissementen  

Al geruime tijd worden de prijzen in de transport- en logistiek 

sector minder verhoogd dan de kosten stijgen. Dit effect sta-

pelt zich op en dit wordt onvoldoende gecompenseerd 

door innovatie (en efficiënter werken). Dit is en blijft het be-

langrijkste bedrijfseconomische pijnpunt in de sector. Net als 

                                                             
2 Tot en met mei 2013 fluctueert de groei in goederenoverslag op Schip-

hol in vergelijking met vorig jaar rond de nullijn.  
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Figuur 1 Omzetindicator T&L positiever, maar blijft 

wisselend beeld geven 

Bron: CBS *Saldo aandeel pos./neg. antwoorden 

 

vorig jaar is ook begin dit jaar de toegevoegde waarde (en 

daarmee het rendement) daardoor weer gedaald. Het aantal 

faillissementen bereikte hierdoor over het eerste kwartaal 

een piek (155; + 11% j.o.j.). Opvallend is overigens dat dit 

anders dan in de voorgaande jaren niet met een stijging van 

het aantal starters gepaard ging. Voor een kosten gedreven 

sector als transport is het in de huidige kwakkelmarkt dus 

moeilijk om de negatieve trend in winstgevendheid te keren. 

Toch is dit getuige een aantal succesvolle bedrijven wel de-

gelijk mogelijk. In het algemeen blijken bedrijven met een 

optimale schaal, uitgebalanceerd netwerk van dienstverle-

ning en professionele operationele aansturing, planning en 

monitoring in staat te zijn zich hieraan te onttrekken.  

 

Figuur 2 Binnenlandse T&L-opdrachtgevers krim-

pen nog in 2013  

 

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 

Afhankelijkheid binnenland speelt wegvervoer parten 

Het wegvervoer staat fors onder druk en moet dit jaar naar 

verwachting rekening houden met een volumekrimp van 

1,7%. Naast dat het zuivere internationaal vervoer van A naar 

B vanuit Nederland gestaag afneemt, blijft de zwakke binnen-

landse markt het wegvervoer ook parten spelen. Zo krimpen 

de bestedingen in de detailhandel en productie in de bouw – 

samen goed voor naar schatting tenminste 50% van het ver-

voer - dit jaar respectievelijk nog met 2,1% en 4%. Ook heb-

ben Nederlandse industriële verladers dit jaar per saldo nog 

te maken met een lichte terugloop van de activiteiten. Dat 

bedrijven moeilijke tijden doormaken, blijkt ook uit de begin 

2013 opnieuw teruggevallen investeringen in nieuwe trucks.    

 

Bedrijven in tankvervoer en distributie meest positief 

De omzet in het wegvervoer kan dit jaar naar verwachting net 

overeind blijven. Uit een peiling van TLN volgt dat bedrijven 

actief in tankvervoer en distributie het meest positief zijn over 

hun verwachte omzet voor 2013 en bouw gerelateerde en 

internationale stukgoedvervoerders het meest negatief. De 

opschorting van volledig vrije cabotage zorgt ervoor dat het 

nationale transport redelijk afgeschermd blijft van de knel-

lende internationale concurrentie.  Mede door nieuwe bezui-

nigingen en oplopende werkloosheid lijkt herstel van de be-

palende consumentenuitgaven nog ver weg (het Nederland-

se consumentenvertrouwen behoort zelfs tot het laagste ni-

veau van Europa), waardoor we volgend jaar uitgaan van 

stabilisatie van het vrachtvolume.   

 

Grotere wegtransporteurs  en meer eigen rijders 

Onder invloed van de marktomstandigheden vertoont het 

wegvervoer sinds 2009 duidelijk tekenen van consolidatie. 

Het lijkt niet snel te gaan, maar ook het afgelopen jaar nam 

het aantal bedrijven in Nederland weer met een kleine 2% af 

tot 11.098. Het aandeel eigen rijders steeg daarbij tot bijna 

36%. Grote wegtransporteurs worden groter door uitbrei-

ding en overnames, terwijl het aantal eigen rijders toeneemt 

door flexibilisering van de capaciteit. Het aantal middelgrote 

bedrijven daalt. Hier is een link te leggen met de winstge-

vendheid. Middelgrote wegtransporteurs waren vorig jaar 

het minst vaak winstgevend.3 Ook voor grote bedrijven is het 

realiseren van een redelijk rendement een grotere uitdaging. 

Uit cijfers van NEA/Panteia blijkt dat de gemiddelde rentabili-

teit in 2012 een nieuw dieptepunt heeft laten zien. 

 

Overcapaciteit blijft binnenvaart in de weg zitten 

De aanhoudende overcapaciteit blijft het functioneren van de 

binnenvaartmarkt doorkruizen. Na een omzetdaling van 6,9% 

in 2012 daalt de omzet dit jaar naar verwachting opnieuw met 

2%, bij een stabiliserend vrachtvolume. Vooral in de droge 

ladingvaart zorgt de grote overcapaciteit van ca. 15%4 (begin 

2013) voor grote marktdruk. Door het karakter en structuur 

                                                             
3 Bron: Conjunctuurbericht TLN 2012-4 
4 Bij dit cijfer is rekening gehouden met de standaard reservecapaciteit.  

(Volumeontwikkeling j.o.j, index 2008 = 100) 
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Omzetdal in het eerste kwartaal 
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van de branche past het aanbod van scheepscapaciteit zich 

op korte termijn niet aan. In het voorjaar van dit jaar bleef 

daarbij ook het lage water uit, wat tijdelijk voor verlichting 

kon zorgen. Door een hogere toegevoegde waarde en uitfa-

sering van enkelwandige tankers tot 2019 weet de tankvaart 

zich beter te handhaven. Opvallend is dat het kolenvervoer 

voor de energiesector door prijsdaling aan een (tijdelijke) 

opmars bezig is. Zo is de overslag bij de kolenterminals in 

zowel de Amsterdamse als Rotterdamse haven de eerste 

maanden van dit jaar met dubbele cijfers gegroeid. In con-

trast met de penibele situatie van de sector is er onder Ne-

derlandse verladers juist toenemende belangstelling voor de 

binnenvaart. Onder de naam Lean and Green Barge Lanes 

wordt ingezet op de doorontwikkeling van 5 nationale corri-

dors. Hoewel op korte termijn de belangrijkste uitdaging is 

om een gezonde balans terug te brengen, blijven er moge-

lijkheden liggen in het containervervoer.  Voor meer informa-

tie: raadpleeg het ING-rapport ‘Herstel binnenvaart uit zicht’.   

 

Figuur 3 Haven A’dam profiteert van kolenoverslag 

 
Bron: Havenbedrijven, Schiphol, raming ING Economisch bureau 

 

Zeevaart; terugval na opleving 

De zeevaart laat traditioneel een sterk volatiel beeld zien, 

vooral in het prijsverloop. Na drie jaren waarin de omzet ge-

middeld niet groeide, konden Nederlandse Zee- en kust-

vaartbedrijven 10% omzet bijschrijven. Toch is de omzet be-

gin 2013 met 80% van het niveau 2008 het minst hersteld bin-

nen de transport- en logistieksector. Het afgelopen jaar zijn 

de vrachttarieven wat opgeveerd, maar de marktomstandig-

heden blijven moeilijk.  Doordat de wereldhandel sterker 

groeit dan de economie zijn de groeivooruitzichten op lange 

termijn gunstig. Dit jaar heeft de zee- en kustvaart last van de 

groeivertraging. Hierdoor is het jaar met 3% omzetdaling in 

het eerste kwartaal negatief begonnen. In de tweede helft van 

dit jaar trekt het vrachtvolume naar verwachting licht aan, 

maar of dit de omzet dit jaar overeind kan houden, is onze-

ker. Ondanks de overcapaciteit en de lage bezettingsgraad 

die onder de 80% is gezakt, blijven rederijen grote contai-

nerschepen bestellen om de kosten per slot te drukken. Me-

dio dit jaar neemt rederij Maersk de eerste van een reeks 

nieuwe ULCS (ultra large contrainer ships) met een capaciteit 

van 18.000 teu in gebruik. De overcapaciteit wordt enigszins 

beheersbaar gehouden doordat ‘super slow steaming’ steeds 

meer in zwang begint te komen. Hierdoor worden er meer 

schepen in de loop opgenomen. Ook worden kleinere con-

tainerschepen door rederijen voortijdig uitgefaseerd. Anders 

dan de binnenvaart is de zeevaart geconcentreerder.  

 

Personenvervoer door de lucht houdt groei vast, air-

cargo richtingloos 

In het luchtvervoer blijft het personenvervoer significant be-

ter draaien dan het goederenvervoer. De afgelopen jaren 

groeide het aantal reizigers al tegen de economie in en ook 

dit jaar stevent weer af op een plus van enkele procenten (t/m 

mei +2,5% j.o.j). Het Nederlandse vrachtvervoer door de 

lucht vertoont voorlopig een stagnerende en volatiele ont-

wikkeling en dit geldt ook voor het wereldwijde beeld5. Door 

structurele veranderingen als verschuiving naar zee zal 

luchtvracht bij economisch herstel naar verwachting minder 

robuust groeien dan in het verleden. Dit kan deels worden 

gecompenseerd door meer vervoer van hoogwaardige elek-

tronica, maar dit is veel minder ruimte-eisend. Wel blijven 

luchtvrachtbedrijven optimistisch over de groei op middel-

lange termijn6. 

  

Logistieke dienstverlening voelt handelsvertraging, 

maar blijft perspectiefrijk 

Ook logistieke dienstverleners voelen de vertraging in de 

wereldhandel. De omzet steeg in het eerste kwartaal slechts 

met 0,7%, waar de omzetgroei de afgelopen drie jaar ge-

middeld 4,5% bedroeg. Opvallend is dat bedrijven die zich 

overwegend bezig houden met opslag de omzet al sinds 

medio 2012 zien dalen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met 

de afbouw van voorraden, terwijl hernieuwde opbouw nog 

op zich laat wachten. Anderzijds hebben dienstverleners 

voor vervoer (zoals expediteurs) ook begin dit jaar nog een 

omzetstijging weten te realiseren. De logistieke dienstverle-

ning blijft de belofte binnen de transport- en logistieksector. 

Logistieke dienstverleners genereren een hogere toege-

voegde waarde en zijn bovengemiddeld winstgevend7. De 

leegstand van logistiek vastgoed is in vergelijking met ande-

re vastgoedsegmenten dan ook heel gering, Hierbij speelt 

ook mee dat het groeiende E-fulfillment meer warehouse 

capaciteit vraagt.

                                                             
5 Bron: IATA 
6 Bron: ACN 
7Met 70% waren ruim meer bedrijven winstgevend dan bijvoorbeeld in 

het wegvervoer. Bron: TLN. 
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