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Voor herstel was de transport- en logistieksector de 

afgelopen jaren afhankelijk van internationale logis-

tieke markt. Hier komt nu verandering in. Terwijl in-

ternationaal de groei tijdelijk vertraagt, trekt de bin-

nenlandse vraag na jaren kwakkelen en krimp einde-

lijk aan. Dit pakt vooral gunstig uit voor het steeds na-

tionaler gerichte wegtransport, waar de druk nu 

enigszins van de ketel gaat. Het ‘thuismarkteffect’ 

heeft ook een positieve uitwerking op de rest van de 

sector. Over heel 2014 komt de volumegroei daarmee 

uit op 1,6% bij een 2% hogere omzet. Dit zorgt voor de 

broodnodige verbetering van de financiële positie van 

bedrijven, hoewel kwetsbaarheid door zwakke prijs-

ontwikkeling blijft. Ondernemers tonen zich dan ook 

positiever, maar (nog) niet optimistisch.    

Eindelijk binnenlands herstel voor transport- en logis-

tieksector 

De verbetering van het economisch sentiment zet zich hal-

verwege 2014 langzaam door en verbreedt zich. Nadat de 

export de afgelopen jaren de enige groeimotor was, verbe-

tert de binnenlandse vraag na vier jaar eindelijk. Dit vertaalt 

zich in een grotere vraag naar transport- en logistiekdiensten. 

De verbetering heeft twee pijlers. Zo maken dalende beste-

dingen in de detailhandel plaats voor lichte groei, wat zicht-

baar wordt in herstellende omzet bij opdrachtgevers. De 

versnelling in de aanvoer van containers in de Rotterdamse 

haven in het tweede kwartaal (van 1% naar 5%) is hiervan 

ook een teken. Daarnaast is een minstens zo belangrijke fac-

tor dat de bouw een keerpunt heeft bereikt en dit jaar - vanaf 

een ruim 20% lager niveau  - weer een groei van 3,5% laat 

zien (figuur 1). In lijn hiermee hebben ook de investeringen 

van Nederlandse bedrijven een bodem bereikt.  

 

Logistiek volume laat krimp achter zich 

De Nederlandse thuismarkt levert dit jaar geleidelijk een gro-

tere bijdrage aan het vrachtvolume. Dit is niet onbelangrijk, 

omdat veel logistieke bedrijven hun basis - ondanks de inter-

nationalisering - nog deels gebouwd hebben op de binnen-

landse markt. Per saldo komt de omzetgroei van de trans-

port-  en logistieksector over 2014 naar verwachting gemid-

deld uit op 2%. Het logistieke volume laat dit jaar de krimp 

achter zich en groeit naar 1,6% (tabel 1), om volgend jaar 

licht te versnellen. 

Tabel 1 Relevante groeivooruitzichten j.o.j.  

Volume*  2013 2014F 2015F 

Wegtransport -1,5% 1,5% 1,0% 

Vervoer over water 0,6% 1,9% 1,7% 

Vervoer door de lucht** 2,0% 2,5% 2,7% 

Logistieke dienstverlening 0,5% 1,7% 2,7% 

Transport en logistiek totaal -0,3% 1,6% 1,9% 

Omzet    

Transport en logistiek totaal 0,7% 2,0% 3,0% 

Wegtransport -1,0% 2,0% 1,5% 

Logistieke dienstverlening 0,7% 2,5% 4,0% 

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

 

Figuur 1 Binnenlandse drivers van transport einde-

lijk van de rem  

 
Bron: CBS, ING Economisch Bureau 

 

Internationale groei vertraagd tijdelijk 

Terwijl de binnenlandse vraag langzaam maar zeker aan-

trekt, laat de internationale handel halverwege dit jaar juist  

een groeivertraging zien. Zo vertoont de inkoopmanagersin-

dex van de sterk internationaal actieve industriële verladers 

(PMI) een licht dalende beweging. Ook gaat de Nederlandse 

export door een zwakkere fase en blijkt dat Europese expe-

diteurs medio dit jaar een stuk gematigder zijn in hun markt-

De bouwproductie herstelt het tweede kwartaal fors, 

wat meer binnenlands vervoer oplevert 
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inschatting voor de komende maanden1. Opvallend is dat de 

vertraging voorbij gaat aan de luchtvracht (zie verder p. 6). 

Overigens is wel de verwachting dat de ‘dip’ tijdelijk is. Voor 

heel 2014 is de verwachting nog altijd dat de export ruim 3% 

groeit. Aan de logistieke uitgangspunten zal het bovendien 

niet liggen. De sterke tweede positie op de World Logistics 

Performance index 2014 benadrukt de Nederlandse capaci-

teiten nog eens. 

 

Figuur 2 Mainports; flinke groei Schiphol, lichte 

groei Rotterdamse haven 

 
Bron: Schiphol, Havenbedrijf Rotterdam, bewerkt ING EB 

 

Rotterdamse haven slechts licht in de plus –Tweede 

Maasvlakte wakkert concurrentie aan  

De ontwikkeling in de zeehavens is een belangrijke graad-

meter voor de transport- en logistieksector. Vorig jaar werd 

65% van de in de Rotterdamse haven inkomende goederen 

naar het achterland vervoerd, 35% betrof zee-zeevervoer 

(transshipment). In de eerste helft van 2014 liet de Rotter-

damse haven een marginale overslaggroei van 0,6% zien. 

Ook over de rest van het jaar zal dit naar verwachting rond 

dit niveau uitkomen. Groei was er tot dusver met name bij 

droge bulk goederen, waaronder agribulk en kolen (9%), 

waarvan aanvoer in Rotterdam werd gebundeld. Daarnaast 

was het positief dat het voor de toekomst belangrijke contai-

nersegment weer groei vertoonde (3%). Daarentegen daalde 

de overslag van minerale olie fors (13%). Dit komt deels 

doordat deze markt door de zwakkere concurrentiepositie 

van de raffinagesector onder druk staat, maar het lijkt er ook 

op dat Antwerpen hier marktaandeel wint. In Antwerpen is 

veel ‘natte opslagcapaciteit bijgebouwd en in gebruik geno-

men, waarmee de overslag van minerale olie hier juist groei-

de. Ook totaal gezien liet de Antwerpse haven met 2,7% een 

hogere groei zien. De tweede helft van het jaar zal de dyna-

miek gaan toenemen met de ingebruikname van de Tweede 

Maasvlakte. Gezien de ruime terminalcapaciteit zal dit de 

                                                             
1 Bron: European Freight forwarding index, Danske Bank. 

concurrentie tussen de havens in de Hamburg- Le Havre 

range aanwakkeren.      

 

Figuur 3 Oordeel over omzet T&L toont stijgende 

trend; maar optimisme ontbreekt*  

 

Bron: CBS, bewerkt ING Economisch Bureau *Betreft: saldo van positieve 

en negatieve antwoorden uitgedrukt in een percentage. Derde kwartaal 

2014 op basis van verwachting. 

 

 Financiële positie verbetert, maar blijft fragiel 

 Financieel is het beeld in de transport- en logistieksector in   

de eerste helft van dit jaar enigszins verbeterd, al blijven er 

grote verschillen naar bedrijfsgrootte en deelmarkt. Vooral 

de (operationele) kasstroom verbeterde, niet de winst. Zo is 

het aantal faillissementen in deze periode met 23% gedaald, 

met zelfs 60% minder faillissementen in de logistieke dienst-

verlening. Hierbij is een link te leggen met de positieve lijn 

die de omzet laat zien (figuur 3). Ook is het feit dat de vraag 

naar logistiek personeel - zoals logistiek managers en plan-

ners begin 2014 flink is aangetrokken een teken van verbete-

ring.
2
 Tegelijkertijd is het wel zo dat de geringe financiële 

weerbaarheid in de sector ertoe leidt dat faillissementen ook 

snel weer kunnen toenemen als er minder geldt de bedrijven 

instroomt. Onbalans in het servicenetwerk of uitblijvende 

betaling van een grote debiteur kunnen bijvoorbeeld nog 

steeds ingrijpende gevolgen hebben. Dit draagt ertoe bij dat 

ondernemers weliswaar positiever zijn geworden, maar dat 

het optimisme nog niet terug is. De schade die de moeilijke 

jaren vanaf 2009 heeft toegebracht is zeker nog niet op alle 

fronten hersteld. In de meest deelmarkten3 ligt het omzetni-

veau nog altijd onder dat van 2008, nog los van de gemid-

delde prijsstijging/inflatie. 

                                                             
2 Bron: Yacht; De vraag naar logistiek managers steeg met 36% in kw 1.   
3 Alleen in het personenvervoer en logistieke dienstverlening ligt het 

omzetniveau begin 2014 alweer hoger. 



Kwartaalbericht Transport & Logistiek 3 

 

 
Wegtransport heeft weinig kunnen profiteren van ex-

portgedreven herstel  

Waar het zuivere internationale vervoer – met Nederlandse 

chauffeurs – door hevige loonkostenconcurrentie4 - afbrok-

kelt, geeft de binnenlandse markt nu een impuls aan de ver-

voersstromen over de weg. De afgelopen jaren is het weg-

transport steeds nationaler geworden, waarmee de binnen-

landse economie belangrijker wordt. Inmiddels vindt 85% 

van het transport over afstanden tot 300 km door Nederland-

se bedrijven plaats.
5
 Het wegtransport heeft daarmee weinig 

kunnen leunen op het exportgedreven herstel.  

 

Groei keert met dank aan vooral de bouw terug 

Het wegtransport heeft de eind vorig jaar ingezette positieve 

weg in de eerste helft van dit jaar kunnen voortzetten. Grote 

bedrijven die de contracten met verladers sluiten, laten de 

meeste verbetering zien, terwijl kleine bedrijven en zelfstan-

digen nog nauwelijks omzetgroei tonen.6 Het feit dat de con-

sumentenbestedingen na jarenlange krimp vanaf het tweede 

kwartaal weer lichte groei vertonen, is gunstig voor onder 

andere het distributievervoer. De belangrijkste ‘driver of 

change’ is echter dat de bouwproductie weer groeit. De 

bouw is direct en indirect immers goed voor maar liefst 36% 

van het wegvervoer7 en bedrijven met verschillende specia-

lismen leveren hieraan. De sterk verbeterde stemming onder 

bouwmaterialenvervoerders is hiervan een indicatie. Nadat 

de omzet in 2013 nog 1% terugliep, liet het wegtransport in 

het eerste kwartaal van dit jaar een herstel van 3,7% zien. De 

verwachting is dat het herstel in de rest van het jaar doorzet.      

 

Winstgevendheid blijft nopen tot kostenefficiëntie en 

strategische heroriëntatie  

Typerend voor het competitieve speelveld van het weg-

transport is dat de vervoerstarieven de afgelopen kwartalen 

niet of nauwelijks zijn gestegen. De verbetering is dus gro-

tendeels toe te schrijven aan hogere vrachtvolumes8 De 

winstgevendheid van wegtransporteurs lijkt na een glijvlucht 

wel enigszins te verbeteren, al blijft deze gemiddeld gezien 

door achterblijvende tarieven nog altijd ver onder de maat. 

Wel wordt het beeld sterk negatief vertekend door het grote 

aantal kleine bedrijven. Vooral kleine directeur/ eigenaren 

nemen nog altijd genoegen met een lage vergoeding. Het feit 

dat contracten korter worden, verhoogt de prijsdruk in de 

                                                             
4 De gemiddelde arbeidskosten varieerden in de EU-28 in 2013 tussen 

€3,70 en €40,10. Nederland: €33,20 relatief hoog. Bron: Eurostat.   
5 Bron: CBS 
6 Bron: Conjunctuurbericht TLN eerste kwartaal 2014 
7 Bron: CBS 2012 
8 Het conjunctuurbericht 1e kwartaal 2014 van TLN laat ook een duidelijke 

toename van bedrijvigheid zien.  

sector. Focus op kostenefficiëntie blijft dus onverminderd 

actueel. Dit is ook de reden dat er nog altijd geen nieuwe 

CAO goederenwegvervoer tot stand is gekomen.
9
 De meeste 

grotere bedrijven hebben hun dienstenpakket in het verle-

den al uitgebreid en geïnvesteerd in ICT om het resultaat te 

verbeteren. Ook schaalvergroting is gezien de betere renta-

biliteit van grote bedrijven, een strategie.  

.  

Figuur 4 Wegtransport worstelt met klassieke pro-

bleem; volume trekt aan, tarieven blijven achter 

 

 

Box 1 Koeriers snoepen marktaandeel van weg-

transporteurs af in de ‘last mile’ 

Naast de uitbesteding van internationaal vervoer aan in Oost-

Europa gevestigde bedrijven, kampt het wegvervoer nog 

met een andere structurele ontwikkeling die de markt onder 

druk zet. Door de toenemende invloed van internet zijn de 

ladingstromen van opdrachtgevers in de detailhandel in be-

weging. Vooral bij non-foodproducten zoals elektronica en 

kleding groeit het aandeel online bestelde producten snel, 

wat tot uitdrukking komt in de gestage omzetstijging van in-

ternetwinkels. Dit heeft ook zijn invloed op de levering. In het 

algemeen betekent dit; minder in de winkelstraat, meer (in 

kleinere hoeveelheden) bij afhaalpunten en bij de consument 

thuis. De ‘last mile’ verandert van aard en dit bedreigt de 

omzet van distributeurs. In de afhandeling en bezorging van 

internetverkopen zijn met bedrijven als o.a. Post NL, DHL, 

UPS en GLS immers andere partijen actief. De omzet steeg 

hier in 2013 met ca. 3,5% al bovengemiddeld en in het eerste 

kwartaal van dit jaar zet de omzetgroei met 9% versneld 

door. Deels gaat dit ten koste van het reguliere wegvervoer. 

Door de groei van internetverkopen moeten transporteurs 

actief in de belevering van vooral non-food consumenten-

producten langzaam markt prijsgeven aan koeriersdiensten.    

                                                             
9 De CAO goederenwegvervoer. Overigens blijkt uit onderzoek dat de 

tevredenheid met het salaris in de T&L sector relatief laag is. Wel 

steeg het salaris van vrachtwagen-, heftruckchauffeurs en koeriers in 

2013 met 2% vrij sterk. Bron: Loonwijzer Index van Monsterboard.  

Ontwikkeling in % per kwartaal j.o.j. 

Bron: CBS 
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Binnenvaart; wennen aan chronische overcapaciteit? 

Ondanks dat de binnenvaart door overcapaciteit al 5 jaar in 

moeilijk vaarwater verkeert, lijkt capaciteitsreductie nog altijd 

een moeilijk begaanbare weg. Dit zorgt ervoor dat de omzet 

gemiddeld nog steeds ruim 20% lager ligt dan in 2008 en er 

tot dusver geen ruimte is voor herstel. In het eerste kwartaal 

groeide de omzet marginaal ten opzichte van dezelfde peri-

ode van vorig jaar. Dit is vrijwel volledig te wijten aan het 

hellende prijsvlak. Het vrachtvolume in de grootste deel-

markt – de droge ladingvaart – ontwikkelde zich met de 

groei van de industriële productie (in Duitsland)10, de aan-

houdende toestroom van (energie)kolen en de ommekeer in 

de bouw in de eerste helft van dit jaar immers redelijk gun-

stig. Het lijkt erop dat overcapaciteit steeds meer een ‘fact of 

life’ wordt voor de binnenvaart, maar tegen de overcapaciteit 

is het volumeherstel voorlopig nog niet opgewassen. Dit blijkt 

ook uit de prijsontwikkeling op de binnenvaartmarkt. Hoewel 

zich in de eerste helft van dit jaar periodes van relatief laag 

water voordeden, had dit niet of nauwelijks prijseffect. 

 

Figuur 5 Overslag minerale olieproducten daalt ge-

staag, overslag containers groeit weer 

 
Bron: Havenbedrijf Rotterdam 

 

Tankvaart leidt onder zwakke oliehandel en dure raf-

finage 

De tankvaart kent een andere dynamiek dan de droge la-

dingvaart en wordt naast de economische ontwikkeling voor-

al gedomineerd door de wereldwijde energiemarkt. De aan-

houdende toevoeging van grote nieuwe (dubbelwandige) 

tankers had tot dusver beperkte negatieve invloed op de 

markt.  Tot voor kort werd deze ‘ruimte’ gebruikt om de gro-

                                                             
10 Naar verwachting groeit het Duitse binnenvaartvervoer dit jaar met 

1,4%, bron: intraplan consult, Duitse ministerie voor verkeer. 

te schommelingen van de vervoersvraag, de beperkte diep-

gang (standaard onbenutte capaciteit) en de vraag naar drij-

vende opslag in de binnentankvaart op te vangen. Een sa-

menloop van ontwikkelingen op de (minerale) oliemarkt en 

de raffinagesector zorgen ervoor dat het beeld sinds vorig 

jaar (vooral in het ARA-gebied) is verslechterd. Opdrachtge-

vers van vervoer zijn enerzijds (petro)chemische industrie, 

maar anderzijds ook oliehandelaren. Beide partijen kampen 

met tegenslag. Wat de tankvaart vooral parten speelt is de 

aanhoudende ‘backwardation’ op de oliemarkt, wat inhoudt 

dat de termijnprijs van olie lager is dan de dagprijs. Dit maakt 

verhandeling en opslag minder aantrekkelijk. Bovendien 

heeft de geringe volatiliteit de handel en vervoersvraag de 

afgelopen tijd negatief beïnvloed en stond het eindverbruik 

(van brandstoffen) door de warme winter onder druk. Tege-

lijkertijd zorgt de verslechterde concurrentiepositie die Eu-

ropese raffinaderijen (en oliemaatschappijen) ondervinden 

door relatief hoge energiekosten voor tegenwerking. Het is 

immers minder aantrekkelijk om olieproducten vanuit Europa 

te exporteren. De vervoersvraag staat daarmee onder druk, 

maar opdrachtgevers van de tankvaart worden ook kritischer 

op de kosten. Dit samenspel zorgt ervoor dat de tankvaart 

een uitdagende tijd doormaakt, waarbij het er naar uitziet dat 

ook het beeld structureel verslechterd. Op korte termijn is 

het wel belangrijk om zich te realiseren dat de geopolitieke 

invloed op deze sector groot is. Bij incidenten of terugkeer 

van een ‘contango’-situatie van een hogere termijnprijs dan 

dagprijs kan dit ook weer snel extra vraag op gang brengen.   

*Later dit jaar publiceert ING Economisch Bureau een uitgebreidere 

analyse van de tankvaart.   

 

 
 

Zeevaart; volume in herstel, tarieven zakken weg 

De Nederlandse zeevaart lijdt nog steeds onder prijsdruk, 

maar ziet het vrachtvolume wel herstellen. Hoewel de omzet 

van de zee-en kustvaart begin dit jaar een groei van 3,7% 

vertoonde, hield de prijsdaling aan. Wel ziet de sector het 

vrachtvolume in vergelijking met een jaar eerder toen de 

omzet nog daalde weer aantrekken. In grote delen van de 

sector doet zich flinke overcapaciteit voor als gevolg van de 

introductie van efficiëntere en grotere schepen. Dit zorgt er-

voor dat de winstgevendheid over het algemeen niet best is. 

Voor de short sea die in Nederland een groot aandeel heeft 

(zie box) zijn er nog kansen in belevering van de Oostzee, de 

Middelandse zee en een opkomend land als Turkije dat nu 

ook nog vaak over land beleverd wordt. De Amsterdamse 

haven zet in haar Havenvisie 2030 bijvoorbeeld sterk in op 

ontwikkeling van de short sea.  

 

 

Overslag haven Rotterdam per kwartaal j.o.j. 
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Box 2 De Nederlandse zeevaartsector nader belicht 

De Nederlandse zeevaartsector heeft een omvang van ca.  

1.000 schepen, waarvan er een kleine 600 onder Nederland-

se vlag varen.11  Short sea schepen zijn hierin naar verhou-

ding sterk vertegenwoordigd. De vloot bevat relatief veel 

general cargo schepen en schepen voor de toelevering van 

waterbouw en offshore sector. Grote bedrijven die hierin 

opereren zijn Boskalis, Anthony Feeder, JR Shipping, Feeder-

lines en Flinter, maar ook een bedrijf als Wagenborg. 

 

 

Slow steaming de norm in deep sea vervoer 

Op de lange intercontinentale zeeroutes lijkt slow steaming 

met de aandacht voor duurzaamheid en de overcapaciteit de 

definitieve standaard te worden. Neveneffect hiervan is dat 

de reisduur oploopt en de leveringsbetrouwbaarheid onder 

druk komt te staan. Zo bereikte dit cijfer begin dit jaar bij con-

tainerrederijen een dieptepunt van 70% met als gevolg con-

gestie in havens. De reisduur van China naar Europa kan nu 

oplopen tot vijf weken, wat tientallen procenten meer is dan in 

het verleden. De voorgenomen consolidatie van de top 3 re-

derijen in het containervervoer (P3) blijft uit, door weerstand 

van de Chinese autoriteiten. Wel zijn er bilaterale samenwer-

kingsvormen (zoals nu Maersk en MSC alsmede CMA-CGM 

en China Shipping) aangekondigd, zodat de consolidatie zich 

alsnog lijkt door te zetten. Iets wat de sector dit jaar op de 

proef stelt is de komst van nieuwe Ultra Large Container 

Ships (ULCS) met een capaciteit van 18.000 teu12. Hiermee 

lijken de tarieven opnieuw te worden getest.  

 

 
 

Spoorvervoer boekt record, maar blijft onderbenut  

Het goederenvervoer per spoor vertegenwoordigt ongeveer 

een negende van het totale wegvervoer in Nederland (in 

ton/km) en is dus een kleine vervoersmodaliteit. Hoewel het 

goederenvervoer over het spoor historisch naar het hoogste 

niveau is gegroeid, blijft de vervoersprestatie structureel 

achter bij de ambities. Toch wordt er voor de multimodale en 

duurzame logistieke toekomst (met name door de Europese 

Commissie) flink op ingezet. Ook zal het huidige percentage 

containers dat vanuit Rotterdam per spoor naar het achter-

land wordt vervoerd (ca. 15% in 2013) met de Tweede 

Maasvlakte moeten groeien. Verder willen ook inland termi-

nals en logistieke hubs het spoor meer inzetten. Zo wordt er 

in Venlo een nieuwe railterminal gerealiseerd en wil de op 

één na grootste Europese binnenhaven Duisburg het aantal 

                                                             
11 Bron: ’Ver weg, maar toch dichtbij’ KIM 2014 
12 De topsnelheid is 2 knopen minder dan voorheen (25 knopen),  maar 

de uitstoot van schadelijke gassen per container is 50% minder. 

treindiensten met Rotterdam uitbreiden. Hiermee lijkt verde-

re groei een kwestie van tijd. De komende jaren worden de 

spoorambities in Nederland beperkt door de aanleg van het 

derde Duitse spoor in aansluiting op de Betuwelijn, maar te-

gelijkertijd is het positief voor de afvoercapaciteit dat dit ein-

delijk wordt gerealiseerd. Bovendien verhoogt de aanleg van 

de boog bij Meteren naar de lijn Utrecht – ’s-Hertogen-bosch 

de flexibliteit van het Nederlandse netwerk. In 2013 steeg het 

volume van het spoorvervoer met 3,5%. Naar verwachting 

groeit het volume van het spoorvervoer uitgedrukt in tonnage 

dit jaar met 2,5%13. Iets wat de concurrentiepositie van het 

spoorvervoer onder druk kan zetten is de geplande forse 

tariefsverhoging per 01/01/15 voor het spoorgebruik. De 

binnenvaart kan hier voordeel uit trekken, al is de overlap in 

bereik tussen beide modaliteiten geringer dan soms gedacht.     

 

Figuur 6 Scope van het NL vervoer per spoor (2013) 

 

 
Bron: CBS, bewerkt ING Economisch Bureau 

 
Luchtvaart houdt groeimomentum vast 

In het kwartaalbericht van maart 2014 – ‘Herstel zet in, ver-

schillen lopen op’ - stelden we al vast dat de ontwikkeling van 

de luchtvaart doorgaans ca. een kwartaal voorloopt op de 

sector als geheel. Dat gegeven is het perspectief dat de op-

                                                             
13 Bron: Panteia 

Aanvoer Afvoer 
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gaande lijn in de luchtvrachtoverslag in het tweede kwartaal 

zelfs nog wat stijler is geworden. Hiermee onttrekt de lucht-

vracht zich aan de tijdelijke vertraging van de internationale 

handel. Vermoedelijk speelt de aard van de luchtvrachtpro-

ducten hierbij een belangrijke rol. In de eerste helft van dit 

jaar staat de teller van de overslag via Schiphol – na Frankfurt 

en Charles de Gaules de derde vrachtluchthaven van Europa 

- op een plus van 8,8%. Dit was vooral te danken aan de han-

del met Noord-Amerika (in- en uitgaand) en Azië (inkomend). 

Wereldwijd werd eerder verwacht dat de luchtvracht dit jaar 

met 4% groeit14, dus het huidige Nederlandse niveau ligt daar 

fors boven. Een van de redenen hiervoor is dat de Neder-

landse bloemenexport zich gunstig ontwikkelt. Hoewel de 

concurrentie van het zeevervoer is toegenomen, is daarnaast 

mogelijk ook een factor dat de ‘lead times’ in het zeevervoer 

door slow steaming wel erg zijn opgelopen. Gezien het nog 

onbestendige economische klimaat kan hiermee vaker voor 

luchtvaart worden gekozen. Opvallend is in elk geval wel dat 

het luchtvrachtvolume een come back doormaakt, terwijl de 

luchtvrachtvloot vanwege de matige rentabiliteit door 

KLM/Martinair wordt afgebouwd. Overigens is er voor logis-

tieke dienstverleners en carriers nog veel te winst te behalen 

door het luchtvrachtproces te digitaliseren. Daarnaast wor-

den steeds vaker passagiers- en vrachtvluchten gecombi-

neerd wat eveneens de winstgevendheid ten goede komt.  

   
Magere start van 2014 voor expediteurs 

Logistieke dienstverlening is door de bovengemiddelde om-

zetgroei breed bestempeld als de groeimarkt binnen de 

transport-en logistieksector. Expediteurs en bevrachters 

hebben in het begin van dit jaar opvallend genoeg nog niet 

echt kunnen profiteren van het herstel. Gezien de aantrek-

kende bedrijvigheid van logistieke dienstverleners lijkt dit 

ook hier het gevolg van prijsconcurrentie. Mede hierdoor 

bleef de omzetgroei in het eerste kwartaal nog beperkt tot 

een magere 1%. De verwachting is dat de groei in de loop 

van dit jaar aantrekt en gemiddeld uitkomt op 2,5%. 

 

Warehousing heeft groei ‘in handen’ 

Warehousing is binnen de logistieke dienstverlening een 

groeimotor en een activiteit die goede perspectieven heeft. 

Naast de omzet laat ook de tarifering hiervan een gunstigere 

ontwikkeling zien. Zo steeg de gemiddelde prijs de afgelo-

pen vijf jaar met 1,6% per jaar, wat veel meer was dan ge-

middeld in transport en logistiek. Warehousing voor derden 

wordt in de praktijk vaak gecombineerd met ‘value added 

logistics’ of services die eveneens een grotere toegevoegde 

waarde generen. Logistieke bedrijven gaan op dit punt ook 

de concurrentie aan met groothandels. Het uitbesteden van 

opslagactiviteiten door retailers is een trend die doorzet. 

                                                             
14 Bron: Iata 

Groothandels zelf kunnen ook overgaan tot uitbesteding om 

zich te concentreren op de handel.  
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Scherpte blijft ondanks herstel geboden 

Nu ook de binnenlandse vraag aantrekt met een positief ef-

fect op volume en omzet, is het van belang dat transporteurs 

en logistieke dienstverleners zich realiseren dat dit effect nog 

kwetsbaar is. Na crisis en recessie volgt nu een periode van 

wat waarschijnlijk laagconjunctuur genoemd kan worden. 

Serieuze prijsstijging is voorlopig nog niet aan de orde, kos-

ten staan onder continue druk en de concurrentie is als van-

ouds stevig. Op de rug van de economie de malaise ont-

groeien is dan ook geen optie. 

 

Monitoren, analyseren, inzicht hebben, reageren 

In deze fase komt het op ondernemerschap aan op operatio-

nal excellence en het aanbieden van de juiste dienstverlening 

op basis van de juiste prijs. Dit vraagt focus op de markt en 

op de klanten en hun werkelijke behoefte om van daaruit het 

juiste business model te kiezen. Dat brengt de noodzaak van 

exact en bijna real time inzicht in de operationele prestaties 

van de activiteiten met zich mee. Vervolgens zal er de be-

reidheid om daaraan ook snel de juiste consequenties te ver-

binden moeten zijn. Ondernemen en managen worden zo 

activiteiten die continu monitoren analyseren en reageren 

nodig maken. Ondernemers die scherp willen blijven houden 

zich periodiek de spiegel voor (of laten zich die door ande-

ren voorhouden!) en blijven zich afvragen: Hoe ontwikkelt de 

markt zich? doen wij het goed? kan het beter en welke knel-

punten zitten er nog in mijn organisatie of bij mijn mensen?  

 

Kwaliteit van de mensen bepalend voor de toekomst 

Er is één aspect echter dat als zeer belangrijk sluitstuk hierop 

uiteindelijk grote invloed heeft en dat is de kwaliteit en de 

inzet van de factor arbeid, de mensen dus. Ondernemers die 

hierin succesvol zijn weten dat het niet vanzelf gaat om het 

personeel mee te krijgen in de veranderingen die soms no-

dig zijn in het kader van een heroriëntatie van het bedrijf op 

klanten en diensten. Het creëren van een bottomline mentali-

teit bij die medewerkers die invloed hebben op winst of ver-

lies is essentieel. Ook hier is het de kwaliteit van het leider-

schap van de ondernemer die er voor zorgt dat medewer-

kers ook in deze nieuwe fase hun waarde aan het bedrijf en 

de toekomst daarvan blijven toevoegen. 
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