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Eerste kwartaal 2014 

 

 

 

De omzet van transporterend Nederland steeg in het eerste kwartaal 

van 2014 licht. De stijgende lijn die in 2013 is ingezet, zette zicht 

door. Het aantal faillissementen nam af en de export van goederen 

steeg. De Nederlandse economie kromp in het eerste kwartaal. Dit 

was vooral toe te schrijven aan de zachte winter, waardoor dit jaar 

minder aardgas werd geconsumeerd en geëxporteerd. 

Het onderliggende herstel van de economie hield echter aan. Net als 

in het voorgaande kwartaal lagen de investeringen hoger dan een 

jaar eerder. Consumenten gaven minder uit. De uitgaven van de 

overheid steeg, hetzij licht. Transportentrepreneurs zijn weer wat 

positiever over de toekomst. 

Kerncijfers transport en Nederlandse economie 

      % mutatie t.o.v. een jaar eerder  2013       2014 

 
I II III IV I 

omzet 0,1 0,0 1,2 1,3 1,5 

faillissementen 151 97 87 112 83 

bbp -1,8 -1,7 -0,6 0,8 -0,5 

consumptie huishoudens -2,5 -2,4 -2,8 -0,6 -2,0 

export Nederlands product -1,3 -2,3 1,3 1,9  0,0 

wederuitvoer 3,7 2,1 2,9 0,1 2,7 

Bron: CBS         
 

 

Klik en typ link 

 

Totaalbeeld transport en logistiek 

Omzetherstel transport zet door 

De omzet van de totale transportsector steeg met anderhalf 

procent. Veel transportbranches lieten in het eerste kwartaal van 

2014 een positieve omzetontwikkeling zien. Het vervoer over land 

en het vervoer over water hielden beiden gelijke tred met de totale 

omzetgroei. De grootste omzetstijging kwam op naam van de post- 

en koeriersdiensten. De omzet groeide in deze branche met ruim 5 

procent. De bedrijven in de dienstverlening voor het vervoer 

groeiden het minst. De meeste deelbranches draaiden meer omzet 

in vergelijking met het eerste kwartaal vorig jaar. 

Omzetontwikkeling transport 

 

Statline: omzet transport 

 
 

Transportomzet groeit licht in eerste kwartaal 
 Totaalbeeld transport en logistiek: omzet groeit licht 1

 Vervoer over land: omzet in de lift 2

 Vervoer over water: optimistisch 4

 Luchtvaart: daling zet door 4

 Opslag en dienstverlening vervoer: lichte stijging, positief gestemd 5

 Post en koeriers: omzetrecord voor koeriers 6

 Economisch beeld: krimp, onderliggend herstel hield aan in het eerste kwartaal 6

 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=0-1,9,12-13,21&D3=40-45&HD=140602-1104&HDR=T&STB=G1,G2Gescand%20vanaf%20een%20multifunctioneel%20apparaat%20van%20Xerox%20(2).pdf
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=0-1,9,12-13,21&D3=40-45&HD=140602-1104&HDR=T&STB=G1,G2Gescand%20vanaf%20een%20multifunctioneel%20apparaat%20van%20Xerox%20(2).pdf
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Minder faillissementen 

In tegenstelling tot de voorgaande twee jaren lag het aantal 
faillissementen in het eerste kwartaal van 2014 lager dan het 
kwartaal ervoor. In het eerste kwartaal moesten 83 van de ruim 34 
duizend bedrijven de deuren sluiten, bijna de helft van het aantal 
een jaar eerder (151). 

Het aantal faillissementen viel in alle branches lager uit, vooral bij de 

dienstverleners in het vervoer. In het eerste kwartaal van 2014 

gingen in deze branche 10 bedrijven failliet. Een jaar eerder waren 

dit er nog 39. Bij de vervoerders over land en over water gingen 

respectievelijk 46 en 7 bedrijven failliet, ruim 40 procent minder dan 

in het eerste kwartaal van 2013. Vergeleken met vorig jaar bleef het 

aantal faillissementen in de post- en koeriersbranche nagenoeg 

gelijk. 

Uitgesproken faillissementen transportsector 

  

Statline: uitgesproken faillissementen 

 

Transporteurs weer wat optimistischer 

De Nederlandse transportondernemers zijn weer wat positiever in 
hun verwachtingen geworden. Ze voorzien in het tweede kwartaal 
meer bedrijvigheid en daarmee samenhangend meer omzet. Er 
wordt per saldo geen verandering verwacht van de verkoopprijzen.  

Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers weer iets minder 

somber dan vorig kwartaal. Toch geeft per saldo nog 5 procent van 

de transporteurs dat hun personeelsomvang zal afnemen. Voor het 

tweede kwartaal op rij zijn er meer ondernemers die denken dat het 

economisch klimaat gaat verbeteren, dan die denken dat het zal 

verslechteren. 

Verwachtingen transporteurs 

 

Statline: conjunctuurenquête Nederland 

 

Vervoer over land 

Vervoer over land laat omzetgroei zien 

De omzet van de branche vervoer over land liet in het eerste 

kwartaal een omzetstijging zien van krap 3 procent. Dit was het 

tweede kwartaal op rij dat de omzet in de plus zat. Het beeld van de 

verschillende deelbranches was hier heel divers. Vooral het 

goederenwegvervoer - goed voor ruim een kwart van de totale 

transportomzet - en het verhuisvervoer zorgden voor de 

omzetstijging. De omzet bij het spoorvervoer steeg licht met 1 

procent. Bij de overige deelbranches bus, tram, metro en taxi werd 

daarentegen minder omzet behaald. 

Omzetontwikkeling vervoer over land 

 

Statline: omzet transport 

 
 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80158NED&D1=0&D2=28&D3=292,296,300,304,309,313,317,321,326,330,334,338,343,347,351,355,360&HD=140526-1017&HDR=T&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81238NED&D1=25,30,79,95-99&D2=45&D3=0&D4=303&HD=140602-1116&HDR=T,G3&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=0-1,9,12-13,21&D3=40-45&HD=140602-1119&HDR=T&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=0-1,9,12-13,21&D3=40-45&HD=140602-1119&HDR=T&STB=G1,G2
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Verhuizers in de lift 

In het  eerste kwartaal van 2014 boekte het goederenvervoer over 

de weg  een omzetstijging van 3,7 procent  ten opzichte van het 

eerste kwartaal in 2013. Daarmee zette  het herstel door, dat vanaf 

het laatste kwartaal van 2013 zichtbaar was. Ook de omzet van de 

verhuizers zat weer in de lift en steeg met 5,5 procent ten opzichte 

van het eerste kwartaal in 2013. In het eerste kwartaal is het aantal 

opdrachten toegenomen. Dit hangt samen met verbeteringen op de 

woningmarkt. Ten opzichte van het eerste kwartaal in 2013 werden 

25 procent meer huizen verkocht en de verhuistarieven daalden. 

Omzetontwikkeling goederenvervoer over de weg 

 
Statline: omzet transport 

 

 

Omzet taxibedrijven blijft dalen 

De omzet van taxibedrijven daalde met 4 procent ten opzichte van 

vorig jaar. Voor het vijfde kwartaal op rij zagen de taxiondernemers 

de inkomsten dalen. Door onder andere de economische crisis 

namen reizigers minder vaak de taxi. De veranderende regelgeving 

met betrekking tot het zittend ziekenvervoer en het groeps- en 

schoolvervoer per minibus voelt de taxibranche ook in de 

portemonnee.  

Omzetontwikkeling taxibedrijven 

 

Statline: omzet transport 

 

 

Meer omzet in tweede kwartaal 

De vervoerders over land zijn weer wat optimistischer in hun 
verwachtingen dan voorgaand kwartaal. Het aantal ondernemers dat 
voor het tweede kwartaal een groei van de omzet voorziet, is 
beduidend groter dan het aantal dat een krimp verwacht. De 
afzetprijzen zullen volgens de ondernemers niet veranderen. 

Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers minder negatief dan 

voorgaande kwartalen. Per saldo denkt 3 procent het 

personeelsbestand uit te breiden in het tweede kwartaal. De 

verwachting over het economisch klimaat is iets minder positief dan 

vorig kwartaal. Bijna 86 procent van de ondernemers verwacht geen 

verandering in het economisch klimaat voor hun onderneming, 8 

procent denkt aan een verbetering en 6 procent aan een 

verslechtering. 

Verwachtingen landvervoerders 

  

Statline: conjunctuurenquête Nederland 

 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=7-8&D3=40-45&HD=140602-2057&HDR=T&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=7-8&D3=40-45&HD=140602-2057&HDR=T&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=4&D3=25-28,30-33,35-38,40-43,l&HD=140602-1917&HDR=T&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=4&D3=25-28,30-33,35-38,40-43,l&HD=140602-1917&HDR=T&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81238NED&D1=25,30,79,95-99&D2=46&D3=0&D4=303&HD=140602-1129&HDR=T,G3&STB=G1,G2
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Vervoer over water 

Vervoerders over water sluiten kwartaal positief af 

In het eerste kwartaal van 2014 liet de omzet van de varende 

ondernemers een stijging zien van bijna 3 procent. In het eerste 

kwartaal van vorig jaar was er een daling van de omzet bij deze 

ondernemingen. De omzetstijging bij de zeevaarders lag in het 

eerste kwartaal van 2014 op bijna 4 procent, terwijl de 

binnenvaartschippers de omzet met een half procent zagen stijgen. 

De groei van de opbrengsten is ingezet vanaf het tweede kwartaal 

2013. Ondanks de grote onderlinge concurrentie, de achterblijvende 

vrachtprijzen en de overcapaciteit die de scheepvaart parten speelt, 

blijft de tendens vooralsnog positief. 

Omzetontwikkeling vervoer over water 

 

Statline: omzet transport 

 

Vervoerders over water optimistisch voor het tweede kwartaal 

De varende vervoerders zijn optimistisch over het tweede kwartaal 

van 2014. Het aantal ondernemers dat denkt dat het economisch 

klimaat voor hun onderneming gaat verbeteren is wederom groter 

dan een kwartaal eerder. Er wordt door een groot deel van de 

ondernemers op een hogere omzet gerekend in het tweede 

kwartaal. Dit zal volgens de vervoerders gepaard gaan met iets 

hogere afzetprijzen. Ook over de personeelssterkte zijn de 

ondernemers optimistisch. Per saldo denkt ruim 15 procent van hen 

dat ze meer personeel zullen inzetten in het tweede kwartaal. 

Verwachtingen vervoerders over water 

 Statline: conjunctuurenquête Nederland 

 

Luchtvaart 

Daling zet door 

De omzet van de luchtvaart daalde in het eerste kwartaal van 2014 

met ruim 2 procent. Het voorgaande kwartaal was er eveneens 

sprake van een omzetdaling. Sinds 2010 is het niet meer 

voorgekomen dat de omzet van de luchtvaart meerdere kwartalen 

op rij daalde. De prijzen in deze branche staan al langere tijd sterk 

onder druk. Reizigers hebben veel keuze uit 

luchtvaartmaatschappijen, waardoor het voor de luchtvervoerders 

moeilijk is om de tarieven vast te houden. Daarnaast beweegt de 

luchtvaartbranche zich op een internationale markt waar veel in 

dollars wordt verrekend. De wisselkoers viel het afgelopen kwartaal, 

evenals een kwartaal eerder, ongunstig uit. 

Omzetontwikkeling luchtvaart 

 
Statline: omzet transport 

 
 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=9-11&D3=40-45&HD=140602-1133&HDR=T&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81238NED&D1=25,30,79,95-99&D2=47&D3=0&D4=303&HD=140602-1135&HDR=T,G3&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=12&D3=40-45&HD=140602-1136&HDR=T&STB=G1,G2
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Opslag en dienstverlening vervoer 

Omzet dienstverleners voor het vervoer stijgt licht 

De omzet van de dienstverleners voor het vervoer steeg in het 

eerste kwartaal van 2014 licht met bijna een procent ten opzichte 

van het eerste kwartaal in 2013. Hiermee bleef de 

omzetontwikkeling de laatste drie kwartalen vrij stabiel. Voor het 

jaar 2013 was de omzetontwikkeling ruim een half procent. De 

bedrijfstak dienstverlening voor het vervoer omvat een grote 

diversiteit aan bedrijven. Hieronder vallen onder andere zee- en 

luchthavens, tussenpersonen vrachtvervoer, opslagbedrijven, 

parkeerbedrijven en allerlei andere en ondersteunende en 

aanverwante bedrijven. 

Omzetontwikkeling dienstverleners vervoer 

 

Statline: omzet transport 

 

Tussenpersonen vrachtvervoer doen het slechter 

De omzetontwikkeling van de tussenpersonen voor het 

vrachtvervoer (veelal expediteurs) laat een negatieve trend zien. In 

het eerste kwartaal van 2014 daalde de omzet met bijna 4 procent. 

Dit is de sterkste daling in de laatste 4 kwartalen. Hiermee 

onderscheiden de expediteurs zich van de andere dienstverleners 

voor het vervoer, die allen juist een positieve omzetontwikkeling 

kenden in de laatste 3 kwartalen. Het omzetaandeel van de 

tussenpersonen vrachtvervoer is ruim 60 procent van het totaal in 

de dienstverlening voor het vrachtvervoer. 

Omzetontwikkeling tussenpersonen vrachtvervoer 

 

Statline: omzet transport 

 

Dienstverleners transport zien verdere verbetering economisch klimaat 

De ondernemers in de opslag en dienstverlening voor vervoer zijn 

optimistisch in hun verwachtingen voor het tweede kwartaal van 

2014. De verwachting over het economisch klimaat is weer 

positiever. Voor het derde kwartaal op rij zijn er per saldo meer 

ondernemers die denken dat het economisch klimaat voor hun 

onderneming gaat verbeteren. Er wordt door een groot deel van de 

ondernemers op een hogere omzet gerekend in het tweede 

kwartaal. De afzetprijzen zullen naar verwachting toenemen. Over 

de werkgelegenheid zijn de ondernemers iets positiever dan in het 

vorige kwartaal. Per saldo denkt ruim 4 procent het 

personeelsbestand uit te gaan breiden. 

Verwachtingen dienstverleners vervoer 

 

 

Statline: conjunctuurenquête Nederland 

 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=13&D3=40-45&HD=140602-1139&HDR=T&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=20&D3=40-45&HD=140602-1617&HDR=T&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81238NED&D1=25,30,79,95-99&D2=49&D3=0&D4=303&HD=140602-1143&HDR=T,G3&STB=G1,G2
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Post en koeriers 

Omzetrecord voor koeriers 

De omzet bij de koeriersbedrijven steeg het afgelopen kwartaal met 

ruim 9 procent. Vooral de continue toename van de online 

aankopen door de Nederlandse consumenten zorgt voor een 

groeiende bedrijvigheid bij de pakjes bezorgers. Dit is ook terug te 

zien bij de postorder- en internetbedrijven, die de afgelopen jaren 

de omzet zagen stijgen. De omzet van branche post- en 

koeriersbedrijven steeg in het eerste kwartaal met 5 procent.  

Omzetontwikkeling post- en koeriersbedrijven 

 

Statline: omzet transport 

 

Economisch beeld 

Economie gekrompen 

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2014 met 0,5 
procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee werd de 
bescheiden groei in het voorgaande kwartaal niet doorgezet. Dit was 
met name toe te schrijven aan de zachte winter, waardoor dit jaar 
minder aardgas werd geconsumeerd en geëxporteerd. 

Het onderliggende herstel van de economie houdt echter aan. Net 

als in het voorgaande kwartaal lagen de investeringen hoger dan 

een jaar eerder. Vooral de investeringen in machines, computers en 

de bouw zijn flink aangetrokken. De investeringen in bedrijfswagens 

waren daarentegen lager dan vorig jaar. Exclusief aardgas werd er 

bijna 3 procent meer aan Nederlandse goederen uitgevoerd. Met 

uitzondering van landbouwproducten is over de hele linie groei 

gemeten. Vooral de export van chemische en elektrotechnische 

producten en metaalproducten is toegenomen. 

Bruto binnenlands product 

 

Statline: bbp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon  

Tekst  sector bedrijfsstatistieken Den Haag (EBD) 

 

 

 

Datum  3 juni 2014 

Opmerkingen betreffende deze publicatie 

– Deze publicatie is samengesteld op basis van de cijfers zoals 

deze op 2 juni 2014 beschikbaar waren. Mogelijk zijn er op 

het moment van lezen actuelere cijfers, deze kunt u vinden 

via de links onder de grafieken. 

– De cijfers zijn doorgaans niet seizoen gecorrigeerd. Indien dit 

wel het geval is staat dit aangegeven in de tekst/grafiek. 

 

Meer informatie 

CBS Infoservice: infoservice online 

Telefonisch (09.00-17.00): 088 5707070 

 

Media: 

CBS Persdienst:persdienst@cbs.nl 

Telefonisch: 070 3374444 

 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=21&D3=40-45&HD=140602-1146&HDR=T&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81171NED&D1=64&D2=0-1&D3=111-113,115-118,120-123,125-128,l&HD=140602-1624&HDR=T,G1&STB=G2
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/publiek/inlichtingen/default.htm

