
   

Kwartaalbericht Transport en Logistiek  
ING Economisch Bureau 

Op zoek naar renda-

bele logistieke groei   

 Het ondernemersklimaat in transport en logistiek 

verbetert; de sector realiseert weer groei in 2014. 

 De gevolgen van de economische crisis zijn financieel 

sterk merkbaar voor bedrijven.  

 Het volumeverlies is sinds het intreden van de crisis 

deels goedgemaakt, maar de tarieven zijn nauwelijks 

hersteld. 

 Een hoger niveau van innovatie is in 2014 nodig om 

concurrerend te blijven. 

 

Transport- en logistieksector laat krimp achter zich 

De transport- en logistieksector kan in 2014 gemiddeld weer 

een volumegroei van 1% realiseren. Naar subsector is de 

groei flink verdeeld. De steeds nationaler opererende weg-

transportsector blijft het meest achter -0,2%, terwijl de meer 

internationale logistieke dienstverlening met 2,5% de meeste 

vooruitgang tegemoet kan zien. Sinds de intrede van de eco-

nomische crisis blijft de ontwikkeling van het logistieke volu-

me achter bij de economie (figuur 1). Dit kan in 2014 worden 

doorbroken. De grootste uitdaging van de sector is echter 

om ook rendabele groei te realiseren. 

 

Figuur 1  Transport en logistieksector afgezet tegen 

de economische groei (index 2008 = 100) 

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 

 
 

 

 

Figuur 2 Ondernemers positiever op weg naar 2014  

 
Bron: NEVI, CBS 

 

Opmaat voor 2014 beter, maar meer innovatie is nodig   

In aanloop naar 2014 verbetert het vertrouwen onder logis-

tieke ondernemers. Dat het oordeel over het ondernemers-

klimaat negatief blijft, komt doordat de prijzen al jarenlang 

achterblijven bij de kostenontwikkeling en nauwelijks herstel-

len. De (arbeids)productiviteit staat onder druk en hierdoor 

blijft de continue efficiëntienoodzaak hoog. Dit verhoogt de 

urgentie bij logistieke bedrijven om het innovatieniveau in 

2014 te verhogen en met logistieke expertise de Nederland-

se concurrentiepositie te verbeteren. Hier liggen kansen.   

 

Figuur 3 Omzet en groei sinds 2008 (* €1 mln.) 

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 

Groeiverwachting Transport en Logistiek 2013F 2014F

Volume -0,5% 1,0%

Omzet 1,0% 2,5%



   

Wegtransport 
 

Wegtransport terug 

naar de basis 
 

 Het binnenlandse wegtransport heeft in 2014 nog last 

van een dalende consumptie en bouwproductie.  

 Het internationale wegtransport groeit, maar het 

Nederlandse marktaandeel loopt terug.  

 De omzet stijgt in 2014 met 1,5% bij een licht dalend 

volume (-0,2%).   

 De sector consolideert; meer grote bedrijven en meer 

eigen rijders blijven over. 

 Verschillen in professionaliteit en rentabiliteit nemen 

toe. 

 

Figuur 1 Ontwikkeling vrachtvolume j.o.j. en het 

volume van (nationale) opdrachtgevers   

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 

 

Lichte omzetgroei verwacht 

Het volume van de wegtransportsector blijft in 2014 steken 

onder nul (-0,2%). Terwijl Nederland het moet hebben van de 

export (figuur 1), krimpt hier het Nederlandse marktaandeel. 

Het binnenlandse vervoer van consumentengoederen (vooral 

non-food) en bouwmaterialen bereikt een bodem. Het ver-

voer voor industriële verladers neemt volgend jaar wel weer 

toe.    

 

Schaalgrootte en professionaliteit maken steeds meer 

het verschil  

De wegtransportsector telt circa 11.600 bedrijven. Gemid-

deld 60% (binnenlands vervoer) tot 80% (internationaal ver-

voer) van de bedrijven behaalt na aftrek van ondernemersin-

komen een negatief rendement. Toch realiseert nog altijd 

10% tot 18% een rendement hoger dan 3%. Slechts een klei-

ne 100 bedrijven beschikken over meer dan 100 trekkende 

eenheden. Geholpen door overnames consolideert de sector 

en gaat dit segment steeds meer vervoeren. Op termijn zou 

zelfs een 80/20 verhouding kunnen ontstaan. De marges zijn 

in het wegtransport door concurrentiedruk marginaal. Hier-

door loopt het verschil tussen koplopers en volgers op.  

Figuur 1 Omzetontwikkeling wegvervoer (j.o.j.) 

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 

 

Financiële en operationele excellence blijken in de praktijk 

succesbepalend.    

 

Volume blijft onder druk door zwakke binnenlandse 

markt en verlies internationaal marktaandeel 

Na een omzetdaling van 1,5% kan het Nederlandse wegver-

voer volgend jaar een beperkte omzetgroei van 1,5% reali-

seren. Vervoerders in fysieke distributie springen er relatief 

goed uit. Deze deelsector wordt ook het minst geraakt door 

de internationale loonkostenconcurrentie. Doordat grote 

internationale Nederlandse wegtransporteurs zich in toene-

mende mate concentreren op de regie en meer actief zijn in 

logistieke dienstverlening zullen deze bedrijven een hogere 

omzetgroei kunnen realiseren.    

 

Figuur 3 Ontwikkeling vervoersprijs en gemiddelde 

winstgevendheid 

 
Bron: CBS, NEA, ING Economisch Bureau 



   

Binnenvaart 
 

Onvoldoende volume-

herstel in binnenvaart 
 

 Door overcapaciteit blijven vraag en aanbod uit balans 

in de binnenvaart. Hier is nog weinig in veranderd. 

 Afhankelijk van de waterstand kan de capaciteit 15% 

variëren; lage waterstanden kunnen voor een tijdelijke 

opleving zorgen in 2014. 

 Het volume groeit in 2014 met 1,5%, maar de omzet 

komt naar verwachting nog niet vooruit (-1%). 

 Het kolenvervoer leeft op, maar opkomende groene 

energie is één van de bedreigingen van de vervoers-

stromen naar Duitsland. Daarentegen zit het binnen-

landse vervoer (over kortere afstand) wel in de lift. 

 

Vrachtvolume weer in de plus, rol van de binnenland-

se markt groeit  

Met dank aan een aantrekkende industriële productie en de 

groei van handelspartner Duitsland neemt het vrachtvolume 

in de binnenvaart weer toe. Toch staat de grote vervoers-

stroom van ruwe grondstoffen naar Duitsland onder andere 

door de opkomst van groene energie wel onder druk. Ruim 

90% van de ijzererts en kolen die in de havens van Amster-

dam en Rotterdam binnenkomen wordt over de grens ver-

voerd. De binnenvaart binnen de eigen landsgrenzen zit 

duidelijk in de lift. Steeds meer verladers van eindproducten 

gaan gebruik maken van de binnenvaart, waarmee het con-

tainervervoer groeit. Vanaf 2014 kunnen de nieuwe terminals 

op de tweede maasvlakte de rol van de binnenvaart op dit 

vlak gaan vergroten. Tijdelijk kan daarnaast de capaciteits-

beperking op de Betuwelijn een licht positief effect hebben.  

Niet alle ladingstromen ontwikkelen zich in 2014 gunstig, het 

bouwgerelateerde vervoer (o.a. zand/grind) verbetert naar 

verwachting nog niet.  

 

Figuur 1  Ontwikkeling omzet binnenvaart 

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 

 

 

Figuur 2 Ontwikkeling vervoersstromen Rotter-

damse haven  

 
Bron: Havenbedrijf Rotterdam, ING Economisch Bureau 

 

Maar bij de huidige ongestructureerde overcapaciteit 

blijft de lage prijs het pijnpunt  

Ondanks dat het vrachtvolume zich redelijk ontwikkelt blijft 

de binnenvaart het zwaar houden. Vooral in de droge lading-

vaart blijft de overcapaciteit fors (figuur 3). Een snelle oplos-

sing hiervoor is er niet. In combinatie met de grote versnip-

pering blijft dit volgend jaar op de vrachttarieven en de be-

drijfsresultaten drukken. Hierdoor daalt de gemiddelde om-

zet (incl. tankvaart) naar verwachting met 1%.  

 

Figuur 3 Volume en overcapaciteit droge lading-

vaart   

 

Bron: IVR, ING Economisch Bureau 

Omzet positief beïnvloed door laag water 



   

Luchtvervoer 

 

Sterkere groei passa-

giers dan vracht  
 

 Het goederenvervoer door de lucht groeit weer. In 2014 

is lichte groei te verwachten. Het passagiersvervoer 

blijft net als vorig jaar toenemen.  

 Terwijl de omzet weer boven het pre-crisisniveau 

uitkomt, is de winstgevendheid gekelderd. 

 Het vrachtvervoer door de lucht heeft de sterkste groei 

achter de rug; verschuiving naar zee ligt op de loer. 

 Luchtvervoer kan profiteren van de mondialisering 

van hoogwaardige supply chains waarin snel inspelen 

op klantwensen belangrijk is.  

 

Vervoer door de lucht groeit, maar niet winstgevend 

Het vervoer door de lucht heeft in 2013 een omzetgroei van 

rond de 5% gerealiseerd. Hiermee komt de omzet weer 

boven het niveau van 2008 uit. Het passagiersvervoer ver-

toont een aanzienlijk sterkere groei dan het vrachtvervoer. 

Het afgelopen jaar groeide het passagiersvervoer via Schip-

hol opnieuw met 3%. Dit is te danken aan het sterke Neder-

landse netwerk en de toenemende mobiliteit vanuit opko-

mende landen. Daarenetegen krabbelde het vrachtvervoer 

met een groei van 1-2% slechts licht op (figuur 1).   

In de tweede helft van het vorige decennium is de toege-

voegde waarde (en met name de winstgevendheid) onder 

invloed van concurrentiedruk gekelderd en wat dit betreft is 

er nog nauwelijks herstel geweest (figuur 2). Dit vertekent het 

omzetbeeld. De grote uitdaging is om in een herstellende 

markt de kosten te verlagen of het business model zodanig te 

hervormen dat het tij keert. Het nog vaker combineren van 

vracht en passagiers is hierin wellicht een goede eerste stap.      

 

Figuur 1 Aantal passagiers en omvang luchtvracht 

(Schiphol) 

 
Bron: Schiphol, ING Economisch Bureau 

  

 

 

Figuur 2 Ontwikkeling omzet en toegevoegde 

waarde luchtvervoer 

 
Bron: CBS 

 

Zeevaart bedreigt vrachtvervoer door de lucht 

 De tijden dat het vrachtvervoer via de lucht met 5% tot 6% 

per jaar groeide zijn voorbij. Verse voedingsproducten en 

bloemen kunnen tegenwoordig ook met behulp van klimaat-

beheersing in ‘reefer’ containers over zee worden vervoerd, 

hoewel hier lang niet altijd voldoende tijd voor is. Toch zijn er 

ook kansen. Zo doet zich een mondialisering van supply 

chains voor, waardoor verschillende onderdelen van bij-

voorbeeld elektronica (zoals tablets) op verschillende plaat-

sen worden vervaardigd. Dit kan enige compensatie bieden, 

al is hier minder capaciteit voor nodig.   

 

Figuur 3  Herkomst en bestemming passagiers en 

cargo (Schiphol) 

 
Bron: Schiphol, 2012 

De omzet groeit, maar de toegevoegde  

waarde daalde het afgelopen decennium sterk  



   

Logistieke dienstverlening 
 

Logistieke dienstverle-

ning blijft groeibelofte   
 

 In het staartje van de crisis stond ook de logistieke 

dienstverlening het afgelopen jaar onder druk. 

 De aantrekkende export biedt groeikansen voor de 

logistieke dienstverlening.  

 Ook op lange termijn is het groeiperspectief goed;  

De innovatiefocus is vooral op logistiek gericht. 

 De deelsector kan profiteren van een versterkte 

aandacht voor value added logistics, uitbesteding van 

warehousing activiteiten en E-fulfilment.  

 

Logistieke dienstverleners profiteren van uitbesteding 

Als gevolg van de vertragende exportgroei heeft de logistie-

ke dienstverlening (waaronder ook warehousing) de afgelo-

pen periode een pas op de plaats gemaakt. Met een stagne-

rend volume- en omzetniveau tot gevolg. In 2014 kan de 

sector met een aantrekkende Europese dynamiek het groei-

pad weer inslaan. Dit wordt in de herfst van 2013 al duidelijk 

door een groeiend aantal vacatures voor supply chain mana-

gers bij (potentiële) opdrachtgevers1 en een optimistischer 

oordeel van expediteurs (figuur 2). Naar verwachting zal het 

volume met 2,5% toenemen bij een 4% hogere omzet. De 

toekomst van de logistieke dienstverlening blijft kansrijk. 

Enerzijds omdat (industriële) verladers hun logistiek vaker 

uitbesteden, anderzijds omdat de Nederlandse transport- en 

logistieksector onder druk van de Europese markt opschuift 

naar hoogwaardigere dienstverlening. Hiermee presteert de 

sector beter dan gemiddeld (figuur 3).   

 

Figuur 1  Omzet en volume ontwikkeling logistieke 

dienstverlening (2008 = 100) 

 
Bron: CBS 

 

 

                                                             
1 Bron: Yacht 

Figuur 2  Expediteurs zien de toekomst positiever in 

 
Bron: Danske Bank, betreft Europese expediteurs 

 

E-fulfilment nieuw specialisme 

Naast  uitbesteding van logistieke activiteiten die bij industri-

ele- of handelsbedrijven plaatsvinden, ontstaat er in een hoog 

tempo een nieuw specialisme: E-fulfilment. Logistieke dienst-

verleners leveren de diensten terwijl het voorraadrisico bij 

de opdrachtgever (de webwinkel) blijft liggen. Voor E-

commerce is E-fulfilment (E-warehousing, E-services, distri-

butie) een kritische succesfactor en daar kunnen logistieke 

dienstverleners met een goed concept van profiteren.  

 

Figuur 3  Logistiek dienstverlening in vergelijking 

met de totale transport en logistieksector 

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 

Score boven de 50 indiceert groei 

Tarieven zijn in de logistieke dienstverlening volatieler, maar het 

volume groeit bovengemiddeld 



Box: Sectormanager Transport en Logistiek 
 
Sectormanager Machiel Bode geeft advies  

De terugloop in volume en daarmee de noodzaak tot kostenverlaging heeft sinds het begin van de crisis in 2008 een sterke 

druk gelegd op de tarieven in de sector. Tegelijkertijd zijn de marktomstandigheden complexer geworden. Er zit tegenwoor-

dig veel meer dynamiek in de markt dan voorheen. Grote volumeschommelingen zowel positief als negatief zijn aan de orde 

van de dag. Ook logistiek gezien wordt het ingewikkelder.  

Het komende jaar 2014 blijven de marktomstandigheden uitdagend. De verwachting is dat door de druk op de economie er 

een periode van lage economische groei komt. Desalniettemin zijn er sectoren en individuele bedrijven die forse groei zullen 

kennen.  

 

Bedrijven die goed presteren hebben de juiste samenhang tussen strategie en beleid (ondernemerschap) gecombineerd met 

het goed managen van processen, medewerkers en middelen (management). Bij ondernemerschap doe je de goede din-

gen, terwijl je bij management de dingen goed doet. Bedrijven die de ambitie hebben om zichzelf te ontwikkelen tot koplo-

per in de sector, meer grip willen krijgen op het bedrijf of de positie in de markt willen verbeteren, doen er goed aan de vol-

gende aanbevelingen te toetsen in de eigen bedrijfsvoering: 

 

1. Verleg focus: van operatie naar strategie Belangrijk is om niet reactief te reageren, maar proactief.  

2. Leiderschap: laat iedereen dezelfde boodschap uitdragen! Verandering van strategie betekent ook het aanbrengen van wij-

zigingen in de organisatie.  

3. Ga aan de slag met stuurinformatie: Operationele stuurinformatie is essentieel voor goed ondernemerschap.  

4. Keuzes maken is lastig maar nodig: Bij veel bedrijven die in de problemen komen, ontbreekt het aan daadkracht om belang-

rijke besluiten, zoals inkrimping van het wagenpark of het afstoten van onrendabele activiteiten, te nemen.  

 

Het vergt ondernemerstalent om de marktontwikkelingen goed in te schatten en hier vroegtijdig op in te spelen. Het stelselma-

tig in gesprek gaan met klanten helpt bij het signaleren van marktveranderingen. Ook het waarnemen van veranderingen in de 

bedrijfsprestaties vormt aanleiding het bedrijf bij te sturen. Hiervoor is correcte, tijdige en relevante informatie essentieel. Durf 

keuzes te maken en zorg ervoor dat binnen de organisatie een juiste mix aanwezig is van de gevraagde managementkwalitei-

ten en goed ondernemerschap! 

 

ING is graag bereid om met u over dit thema in combinatie met uw eigen verdienmodel te sparren.   

 
 

 

                                     Machiel Bode 

                                     ING Sectormanager Transport en Logistiek  

 

 

 

 

 



 

  
Disclaimer 

De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de 

analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit 

rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nati-

onale toezichthouders aan de uitoefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Am-

sterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie 

is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING 

Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen 

dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. 

ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport 

kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werk-

nemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de 

inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van 

gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits 

de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank 

en de Autoriteit Financiële Markten. 
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