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De logistieke dienstverlening ontwikkelt zich beter 
dan de rest van de transport- en logistieksector. Na 
een voorzichtige opleving in het eerste kwartaal ha-
pert het herstel opnieuw. Het totale volume in de 
transport- en logistieksector daalt daarbij dit jaar naar 
verwachting met ruim 1%, maar de verschillen zijn 
aanzienlijk. Terwijl het wegvoer een moeilijk jaar 
doormaakt, houdt de logistieke dienstverlening de 
sectoromzet overeind. Ook op langere termijn is 
(hoogwaardige) logistieke dienstverlening een groei-
motor van de sector. Bedrijven kunnen hiervan profi-
teren door zich te verbreden en/of het accent te ver-
leggen.  
 
Algemeen deel 
 
Kiem voor herstel ligt in het buitenland  
De Europese schuldencrisis houdt ook de transport- en logis-
tieksector in haar greep. Als graadmeter loopt de ontwikke-
ling van de sector gelijk de economie. Waar het eerste kwar-
taal nog aanleiding gaf voor enig optimisme, is de sector in 
de zomer van 2012 terug bij af. De Nederlandse economie 
krimpt over het gehele jaar met 1% (tabel 1) en ook volgend 
jaar overtuigt het opwaarts potentieel allerminst (+0,3%). Ge-
volg is dat logistieke bedrijven te maken hebben met een 
aanhoudend zwakke en volatiele vraag.  
Ondanks dat ook veel exportlanden kampen met een matig 
economisch klimaat ligt de kiem voor herstel in het buiten-
land. Vooral nieuwe exportmarkten bieden kansen. Internati-
onaal georiënteerde logistieke dienstverleners hebben hier-
door een betere uitgangspositie. Wel blijft economische ver-
slechtering van de sector een groot risico. De binnenlandse 
logistieke markt staat er al met al het minst rooskleurig voor. 
Zo dalen de consumentenbestedingen en zal er volgend jaar 
naar verwachting nog weinig extra worden geïnvesteerd. Dit 
remt de vervoersstromen.  
 
 

 
 
 

Tabel 1 Relevante groeivooruitzichten j.o.j.  
Transport- en logistieksector    

Volume* 2011 2012F 2013F 

Wegtransport 1,7% -1,2% 0,4% 

Vervoer over water 0,6% -0,5% 2,4% 

Vervoer door de lucht n/b -2,5% 1,7% 

Logistieke dienstverlening 5,6% -0,3% 1,9% 

Transport en logistiek totaal 2,3% -1,1% 0,8% 

Omzet    

Transport en logistiek totaal 4,5% -0,5% 2,0% 

Wegtransport 5,9% -1,5% 1,0% 

Logistieke dienstverlening 5,3% 1,5% 3,0% 
Bron: CBS/ING Economisch Bureau *betreft toegevoegde waarde 
 

Figuur 1 De zwakke binnenlandse markt blijft tegen 
werken, exportgroei is nog niet sterk genoeg… 
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Bron: CBS, CPB, ING Economisch Bureau 
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Gerealiseerde groei 2011 nog beter dan verwacht 
Onlangs bleek dat de transport- en logistieksector vorig jaar, 
ondanks een matig laatste kwartaal beter heeft gepresteerd 
dan verwacht (volumegroei 2,3%). Het niveau van voor het 
begin van de crisis (2008) is hiermee tot op 3% genaderd. Dit 
resultaat is voor een groot deel toe te schrijven aan de ex-
panderende logistieke dienstverlening die in 2011 maar liefst 
een groei van ruim 5% noteerde. De krimpende markt voor 
postvervoer was net als in 2010 verantwoordelijk voor het 
slechtste deelresultaat.  
 
Nieuwe onzekerheid maakt einde aan verbeterd per-
spectief   
Na een moeizame jaaropening was het perspectief voor lo-
gistieke bedrijven aan de beterende hand. Dit blijkt ook uit 
de minder negatieve ontwikkeling van de omzet (figuur 3) en 
de nieuwe transportindex die een indicatie geeft voor de ac-
tuele bedrijvigheid. Oplaaiende onrust over de Eurocrisis in 
combinatie met de verwachte effecten van het lenteakkoord 
heeft het langzaam terugkerende ondernemersvertrouwen 
alweer doen omslaan. Dit gebeurde nadat de positieve lijn 
net de overhand begon te krijgen. Ook de toonaangevende 
inkoopmanagersindex (PMI) van industriële verladers kleur-
de de afgelopen maanden rood, wat wijst op krimp. Ook hier 
was de stemming eerder dit jaar nog bemoedigend.   
 

Figuur 3 Waar de gerealiseerde omzet net verbeter-
de, zijn bedrijven somber over de vooruitzichten 
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Bron: CBS, Danske Bank *Het saldo is het verschil tussen antwoord-

percentages toegenomen/groot/verbeterd en afgeno-
men/klein/verslechterd. 
 
Krimp voor 2012 voorzien, snelle omslag uitgesloten 
Het eerste half jaar is voor de transport- en logistieksector 
naar verwachting afgesloten met een krimp en dat zal in de 
rest van het jaar niet meer worden goedgemaakt. Uitgaande 

van het basisscenario - waarbij de eurozone intact blijkt - zal 
het dieptepunt voor de sector na zomer worden bereikt. Dit 
valt samen met het punt waarop opdrachtgevers hun voorra-
den weer langzaam zullen uitbreiden. Een snelle omslag lijkt 
echter uitgesloten. Gegeven de kwetsbare positie van be-
drijven, overheidsbezuinigingen en de koopschuwe consu-
ment zal dit traag verlopen. Al met komt de volumekrimp op 
jaarbasis sectorbreed per saldo op ruim 1% uit, om volgend 
jaar op te veren naar 0,8% groei. 
 

Figuur 2 Omzetontwikkeling per kwartaal naar 
deelsector in % j.o.j 

-10

-5

0

5

10

15

20

2011 KW 1 2012 KW 1 2012F
Vervoer per spoor Wegtransport 
Zee- en kustvaart Binnenvaart
Vervoer door de lucht Opslag en dienstverlening voor vervoer
Transport en logistiek totaal  

Bron: CBS, ING Economisch Bureau 
 
Sectoromzet 2012 stagneert, logistieke dienstverlening 
groeit nog  
Rekeninghoudend met een lichte prijsstijging van maximaal 
1% zal de omzet van de transport- en logistieksector dit jaar 
hooguit stabiliseren. Op individueel niveau kan dit een forse 
omzetdaling betekenen. Dit houdt in dat resultaatverbetering 
van productiviteitsverhoging en/of kostenbesparing moet 
komen. De logistieke dienstverlening - waaronder onder-
meer warehousing, terminalactiviteiten en expeditie vallen - 
zal er ook dit jaar bovenuit steken. Voor het wegvervoer is 
het vooruitzicht anders. Deze grootste deelsector is het jaar 
met een omzetdaling van 1,8% in het eerste kwartaal niet 
goed begonnen en zal door de moeilijke marktomstandighe-
den ook over heel 2012 een omzetdaling moeten incasseren. 
Het wegvervoer staat internationaal onder druk van loonkos-
tenconcurrentie en heeft op de belangrijker wordende bin-
nenlandse markt te maken met opdrachtgevers in bouw, de-
tailhandel en industrie die het moeilijk hebben. Dit beeld 
bleek begin 2012 al uit een enquête van TLN, waarin Bouw-
materialen- en autovervoerders zich het meest negatief over 
dit jaar toonden.   
 
Opverend vacatureaanbod; structureel effect?  
Sinds het dieptepunt in maart van dit jaar vertoont het aantal 
vacatures in transport en logistiek al enkele maanden her-

Gerealiseerde omzet minder negatief, 
maar vooruitzich slaat alweer om 
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stel.1 Dit is opmerkelijk omdat het indruist tegen de gedaalde 
bedrijvigheid in de sector. Mogelijk is dit een eerste merkba-
re effect van de structureel hogere uitstroom van personeel 
in de transport- en logistieksector. Iets anders is dat ook de 
aard van de vacatures verandert. Uit onderzoek2 volgt dat het 
aantal werkzame personen in het beroepsgoederenvervoer 
de afgelopen 5 jaar met 9% is afgenomen tot 121.000. Het 
aantal werkzame personen in de logistieke dienstverlening is 
in dezelfde periode daarentegen met 10.000 gestegen. Dit 
sluit aan bij de accentverschuiving die plaatsvindt.  
 

Figuur 4 Aantal faillissementen stijgt, aantal star-
ters ook… 
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Bron: KVK, CBS, ING Economisch Bureau 
 
Aantal faillissementen bereikt piek – ultieme maatre-
gelen beperken hebben drukkend effect 
Gezien het 25% tot 50% hogere aantal faillissementen bij 
(binnenlandse) verladers gaan we er vanuit dat de sector dit 
jaar een recordaantal faillissementen van 450 te verwerken 
krijgt. Bij onveranderde marktomstandigheden zal dit in 2013 
nog verder stijgen. In vergelijking met het totaal aantal be-
drijven in de sector van 31.000 (begin 2012) en het verleden, 
valt het aantal faillissementen nog steeds mee. In de praktijk 
komen wel logistieke bedrijven in de problemen, maar er 
wordt nog steeds vaak op tijd een oplossing en/of ‘turn 
around’ bereikt.3 Het flink gestegen aantal overnames in de 
sector is hiervoor ook een aanwijzing.   
 
Juist bij hoger aantal faillissementen beproeven meer 
logistieke starters hun geluk  
Het aantal logistieke starters blijkt samen te hangen met het 
aantal faillissementen4 in de sector. Dit is verklaarbaar door-

                                                             
1 Bron: Monster employment index 
2 Rapportage arbeidsmarkt en onderwijsinformatie, Ecorys juli 2012 
3 Bron: ondermeer FD 14/07/12 p.4-5 
4 De correlatie tussen beide bedraagt 0,54 

dat er veel chauffeurs zijn die bij de ondergang van een 
transporteur voor zichzelf beginnen. Ook zijn er opvallend 
veel koeriers- en pakketdiensten opgericht, die proberen in 
te spelen op de groeiende E-commerce. Het grote verschil 
tussen het aantal starters en het aantal faillissementen springt 
in het oog (over het eerste half jaar ca. 1930 tegenover ca. 
220). Hieruit blijkt dat een groot deel van de starters naar 
verloop van tijd weer met het bedrijf stopt zonder dat er een 
faillissement plaatsvindt. Dit is kenmerkend voor een sector 
waar veel ZZP-ers starten. Wat dit betreft kan een vergelij-
king worden getrokken met de bouw en de zakelijke dienst-
verlening, waar zich hetzelfde voordoet.  
 
In de tweede helft van deze publicatie volgt een verdieping 
naar enkele deelsectoren  
 
Wegvervoer 
 
Wegvervoer van twee kanten onder druk 
Waar vorig jaar nog goed werd afgesloten met een omzet-
groei van 6% is dit jaar veel minder goed gestart voor het 
wegvervoer. Zowel vrachtvolume als omzet bevinden zich al 
sinds eind 2011 in de min. De moeizame binnenlandse markt 
is de belangrijkste boosdoener. In vrijwel alle opdrachtge-
vende sectoren daalt de afzet, met chemie als een van de 
weinige uitzonderingen. De bouwsector spant dit jaar de 
kroon (tabel 2), wat voor de wegtransportsector merkbaar is. 
Daarnaast is ook de afzetpropositie naar landen als België, 
Duitsland en Frankrijk in sommige markten zwak. Een voor-
beeld hiervan is de AGF-sector. De totale afzetdaling is hier 
stabiel, maar er vindt wel een verschuiving plaats naar ver-
derweggelegen landen (zoals Rusland).  
 

Tabel 2 Volume ontwikkeling binnenlandse verladers  
 2011 2012F 2013F 

Bouw -3,9% -5,7% -1,0% 

Industrie 2,5% -2,0% 0,5% 

Detailhandel (totaal) -1,0% -1,3% -0,7% 

Supermarkten 0,0% 0,0% 0,3% 

Kledingwinkels -2,3% -2,5% -2,0% 

Elektronicazaken 2,2% 2,0% 2,0% 

Woninginrichting -3,4% -4,0% -2,0% 

Groothandel 1,0% 0,0% 2,0% 
Bron: ING Economisch Bureau 
 
Geringe kostenstijging biedt enige verlichting in 
moeilijke tijden  
Het steeds nationaler georiënteerde wegvervoer heeft veel 
last van de dalende koopkracht. Afhankelijk van de propositie 
kan verbreding van het dienstenpakket hiervoor deels com-
pensatie bieden, maar er zijn ook bedrijven die in deze 
markt juist activiteiten laten vallen. Klein lichtpunt voor trans-
porteurs is dat de brandstofprijzen onder invloed van de eco-
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nomische crisis een pas op de plaats hebben gemaakt. De 
nieuwe CAO- beroepsgoederenvervoer die begin juni werd 
afgesloten stelt salarisstijging uit tot begin volgend jaar. Ge-
zamenlijk bepalen brandstof- en loonkosten ruwweg 75% tot 
80% van de kostprijs. Het ziet er dan ook uit dat de kosten-
stijging tot ca. 1% beperkt zal blijven. Aangezien het vracht-
prijsniveau dit jaar naar verwachting niet stijgt, blijft het een 
uitdaging om het resultaat niet te laten afglijden.   
 

Figuur 5 Bedrijvigheid en rendement wegvervoer 
opnieuw in een dal  
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Bron: TLN 
 
Perceptiewijziging; flexibele schil bij tegenwind niet 
langer afgebouwd 
In een tijd waarin de vervoersmarkt zich volatiel gedraagt, is 
flexibiliteit een cruciale eigenschap van een bedrijf. Bedrij-
ven moeten ‘agile’ zijn en zich snel aan nieuwe omstandighe-
den kunnen aanpassen. In dat klimaat is de flexibele schil niet 
meer zo kwetsbaar als in het verleden. Optimaal inkrimpen 
betekent immers niet dat je bijvoorbeeld A-typische ritten in 
het vervolg zelf moet gaan doen. Steeds meer bedrijven 
bouwen de vaste capaciteit af en proberen de vaste kosten 
waar mogelijk te flexibiliseren.  
 
Vrije cabotage in zicht 
Na een aantal jaren in de week gelegd te zijn, lijkt de Europe-
se Commissie de tijd rijp te vinden voor vrije cabotage. Ne-
derland is altijd een warm voorstander geweest van het libe-
raliseren van cabotage in Europa5. Met de opmars van ande-
re landen zijn de tijden echter veranderd. Gedreven door de 
lage loonkosten is Polen immers dominant geworden, waar-
mee een potentiele bedreiging voor de binnenlandse ver-
voermarkt zal ontstaan. Toch is er een potentiële win-win si-

                                                             
5Cabotage is het binnenlands vervoer van A naar B, uitgevoerd door een 
buitenlands bedrijf. In feite is dit niet meer dan een invulling van het prin-
cipe van vrij verkeer van goederen en diensten. Tot dusver is cabotage 
beperkt tot drie aaneengesloten ritten in zeven dagen. 
 

tuatie. Cabotage kan immers met retourvrachten een gewel-
dige beperking van het leegrijden opleveren, wat een grote 
efficiëntieslag met zich meebrengt. Daar komt bij dat Neder-
landse bedrijven een grote kwalitatieve voorsprong hebben 
in bijvoorbeeld groupage en distributievervoer. Het fijnmazi-
ge binnenlandse vervoer zal hierdoor niet snel in gevaar ko-
men. Mogelijk ontstaan er zelfs nieuwe mogelijkheden voor 
Nederlandse bedrijven als internationale organisator van ca-
botage.    
   

Box 1 Randvoorwaarde ICT voor groei in logistiek 
verdient hogere prioriteit 
De ambities van het nationale top team logistiek vormen een 
belangrijk punt aan de horizon voor de sector. Voor de tran-
sitie die moet worden doorgemaakt van transport naar 
hoogwaardigere logistiek zijn forse investeringen in ICT no-
dig, waarmee bedrijven in netwerkverband kunnen opere-
ren. Deze randvoorwaarde dreigt te weinig invulling te krij-
gen, nu de reserves van bedrijven zijn geslonken en het in-
vesteringsklimaat te wensen over laat. Uit een recente enque-
te van TLN6 blijkt dat bedrijven sinds de crisis van 2009 nau-
welijks meer hebben geïnvesteerd in hardware en software 
en dat is zorgelijk tegen de achtergrond van de transitie 
waarbij voor ICT een sleutelrol is weggelegd. Alleen onder 
grote bedrijven is de automatiseringsgraad nog licht geste-
gen. ‘Het geld wordt eerder besteed aan nieuw materieel 
dan aan automatisering’, maar ook deze afzet ligt dit jaar flink 
lager. Voor het vervullen van een regiefunctie in goederen-
stromen is vooral de koppeling van systemen en de inrichting 
van logistieke ICT-platforms nodig. Een potentiele ketenre-
gisseur zal hierin de lead moeten nemen. Het systeem ‘Port-
base’ dat in de Rotterdamse haven functioneert is een goed 
voorbeeld.  
 
Luchtvervoer 
 
Luchtvervoer wijst op zwakke basis voor herstel 
Het vervoer van goederen door de lucht ligt in het eerste half 
jaar van 2012 zo’n 4% lager dan een jaar eerder. Dit is een 
aanwijzing dat bedrijven en consumenten nog terughoudend 
zijn met de aanschaf hoogwaardige en luxe producten. An-
ders dan in eind 2009 is er geen haast met het aanvullen van 
voorraden. Zo valt op dat het vervoer van goederen van en 
naar Azië – de grootste markt voor het luchtvervoer - met 
ongeveer 15% is afgenomen. De sector heeft tot dusver nog 
niet kunnen profiteren van de substantieel lagere euro/dollar-
koers. Maar dit kan de overslag de komende maanden niet-
temin wel een duwtje in de rug geven. 
 
Verschuiving naar zee bedreiging voor luchtvervoer 
Iets wat het perspectief voor het luchtvervoer structureel be-
invloedt is de dreiging van ladingverschuiving naar de zee. 
Zo is Flora Holland een experiment gestart met het vervoer 
                                                             
6 Bron: Automatiseringsenquete 2012 
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van bloemen vanuit Afrika over in reefer containers over zee. 
De eerste ervaringen hiermee zijn goed. Voor het luchtver-
voer kan dit op termijn een gedeeltelijk verlies van een be-
langrijk ladingpakket betekenen. In tegenstelling tot het 
vrachtvervoer blijft de belangrijkste poot – het reizigersver-
voer – overigens goed draaien. Na maar liefst 10% groei in 
2011 staat de teller hier dit jaar opnieuw op plus 4%. 
 

Figuur 6 Vervoer over zee houdt beter stand dan 
vervoer door de lucht 
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Bron: Schiphol, Havenbedrijf Rotterdam, ING EB  
 
Vervoer over water  
 
Zeevervoer houdt vooruitgang vooralsnog vast  
Het zeevervoer heeft het eerste half jaar een diep dal achter 
zich gelaten. In tegenstelling tot andere deelmarkten is het 
zeevervoer begin dit jaar voor het eerst weer in staat ge-
weest om hogere tarieven te realiseren. De vrachttarieven op 
de intercontinentale lijnen waren dan ook neerwaarts door-
geschoten. Gezien de traditioneel grote uitslagen in de tarie-
ven, heeft dit een verandering een forse impact op de omzet. 
Gezien de marktomstandigheden is het wel is het de vraag of 
het prijsniveau ook na het piekseizoen (traditioneel de zo-
mer) kan worden vastgehouden. Het feit dat rederijen in de 
eerste helft van dit jaar nog lang niet allemaal zwarte cijfers 
schrijven, geeft aan dat er nog een weg te gaan is. Rederijen 
passen massaal ‘Super slow steaming toe’ om de kosten te 
drukken en alle schepen in de vaart te houden. Al met al 
presteert het zeevervoer beter dan het luchtvervoer. Dit 
komt doordat de internationale handel in grondstoffen via 
Nederland beter stand houdt dan de gehele economie. De 
aanhoudende containerisatie speelt het zeevervoer hierbij 
bovendien in de kaart.  
 
Oliehandel houdt havenoverslag in de plus 
De Rotterdamse haven blijft het in Europees verband goed 
doen (figuur 6). De containeroverslag naar verwachting op 

peil gebleven, maar de groei is dit jaar vooral te danken aan 
de ruwe en minerale olie-overslag. De overslag van olie is 
hier grotendeels verantwoordelijk. Hierbij profiteert de ha-
ven van de sluiting van twee Europese raffinaderijen.7 De 
afronding van groot onderhoud heeft de overslag onder-
steund. Ook Europese benzinehaven Amsterdam heeft de 
overslag een grotere aan- en afvoer van natte bulk op peil 
kunnen houden en zelfs licht kunnen verhogen.  
 

Box 1 Tweede Maasvlakte krijgt body 
Op 11 juli j.l. is de kustlijn van Tweede Maasvlakte (ceremo-
nieel) gesloten. Voor de transport- en logistieksector is de 
uitbreiding van de belangrijkste Nederlandse mainport voor-
lopig vooral van symbolische waarde. De bouw van de eer-
ste containerterminals – van APMT en Rotterdam World Ga-
teway – is inmiddels gestart en de verwachting is dat de eer-
ste schepen in 2014 kunnen gaan aanmeren. Wat is de toe-
komstige impact voor de sector? Belangrijk is dat Nederland 
hiermee een belangrijke stap zet om de concurrentiepositie 
van Rotterdam als Europese mainport ook in de toekomst te 
versterken. Nieuwbouwprojecten in verschillende landen 
(London Gateway, Jade-Wezer Port in Wilhelmshafen) zetten 
de bezetting in combinatie met het moeilijke economische 
klimaat onder druk. De bestaande bezettingsgraad van Eu-
ropese containerterminals komt op dit moment al nauwelijks 
boven de 60%. Daar komt bij dat de groei op de korte termijn 
flink tegenvalt. Ook Rotterdam zal met de ingebruikname van 
de twee geplande containerterminals te kampen krijgen met 
een lage bezetting, waarbij mogelijk ook ladingverschuiving 
van Maasvlakte I naar II plaatsvindt. Uiteindelijk zal de vrij-
komende capaciteit wel worden benut, maar dit kan lang du-
ren. Belangrijk hierbij is dat Rotterdam sterk staat in een om-
geving waarbij rederijen zich in hun vaarschema’s meer 
concentreren op grotere havens. De Tweede Maasvlakte 
speelt een belangrijke rol in de ‘global hub’-functie die de 
Rotterdamse haven wil vervullen. De groei zal voornamelijk 
komen van wederuitvoer of doorvoer van containers. Aange-
zien dit voor een belangrijk deel zonder te openen en weer 
over zee gebeurt, is de toegevoegde waarde voor de sector 
beperkt. Toch zal het aantrekken van nieuwe stromen wel 
degelijk ook inhouden dat het achterlandverkeer toeneemt 
en hiervan kunnen de verschillende modaliteiten profiteren.    
 
Omzetdaling binnenvaart valt mee 
In het eerste kwartaal van dit jaar is de binnenvaartomzet in 
vergelijking met een jaar eerder met 0,8% gedaald. Gezien 
de laagwater gestuwde omzet van begin vorig jaar valt tot 
dusver nog mee. De binnenvaart profiteerde het afgelopen 
jaar van de goedpresterende Duitse economie (tabel 3), die 
de goederenstromen over de Rijn redelijk goed op peil heeft 
gehouden. Met het groeiende natte bulkvervoer van en naar 
de havens en in het ARA-gebied, heeft de tankvaart volume-

                                                             
7 Twee raffinaderijen van het olieconcern Petroplus in Frankrijk en Zwit-

serland zijn dit jaar stilgelegd.  

Kloof ontstaat tus-
sen zeevervoer 
en luchtvervoer 
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technisch een redelijk goed half jaar achter de rug. Dit blijft 
door de capaciteitsuitbreiding wel deels uit zicht. Op het ge-
bied van droge lading houdt het vervoer van ijzererts dit jaar 
niet over. Per saldo zal het vrachtvolume voor de binnenvaart 
naar verwachting licht zien dalen, maar veel is het niet.  
 
Kansen voor de korte afstand 
De grote overcapaciteit zal de binnenvaart voorlopig blijven 
beïnvloeden maar er zijn ook kansen. In het algemeen heeft 
de binnenvaart over korte afstand potentie. Het vervoer van 
containers met verse producten als onderdeel van de ‘fresh 
corridor’ van de Maasvlakte naar het Westland is veelbelo-
vend. Ook kan het containervervoer van de Rotterdamse ha-
ven naar het transferium te Alblasserdam voor groei zorgen 
en biedt wellicht ook de intensivering van de relatie tussen 
de havens van Rotterdam en Moerdijk mogelijkheden voor 
de binnenvaart. Voor de toekomst is het minder goed nieuws 
dat de realisatie van de Seine-Schelde-Nord-verbinding met 
het aantreden van de nieuwe Franse regering op losse 
schroeven staat. Het opschorten van dit project beperkt niet 
alleen de groeimogelijkheden voor de binnenvaart, maar 
werkt ook door in de Nederlandse havens. 
 

Tabel 3 Economische groei Duitsland prevaleert 
 2011 2012F 2013F 
1. Duitsland 2,9% 0,9% 1,3% 
2. België 0,2% 0,4% 1,4% 
3. Frankrijk 0,2% 0,1% 1,0% 

4. Verenigd Koninkrijk 1,0% 0,0% 1,9% 

5. Italië 0,4% -1,8% -0,2% 
Bron: ING Economisch Bureau, juni  
 
Spoorvervoer 
 
Uitdagend jaar voor het vervoer per spoor 
Het spoorvervoer heeft vorig jaar een omzetgroei van een 
kleine 2% gerealiseerd. Met een afkoelende (Duitse) indu-
striële productie zal het uitdagend worden om de omzet dit 
jaar op peil te houden. Op de korte afstanden lijkt het spoor-
vervoer terrein te verliezen, terwijl het lange afstandsvervoer 
langzaam maar zeker terrein wint. De Betuwelijn zal de stij-
gende lijn van bezetting daarbij naar verwachting gematigd 
kunnen voortzetten dit jaar.  
 
Vooruitgang liberalisatie belangrijk voor spoorvervoer 
Hoopgevend is dat het nog altijd deels publiek gedomineer-
de Europese spoorvervoer stap voor stap geliberaliseerd 
wordt, ook al is er nog een weg te gaan. Het Europese sys-
teem van 10 prioritare goederencorridors draagt eveneens 
bij aan de verbetering van de interne markt. Op termijn zal 
het al jaren stabiele aandeel spoor in het vervoer van contai-
ners vanuit de Rotterdamse haven (nu 11%) gaan groeien. De 
nieuwe railterminals op de Tweede Maasvlakte en de ge-
maakte afspraken rond de modalsplit zullen hieraan bijdra-

gen.  
Een project waarvan het spoorvervoer op korte termijn van 
kan profiteren is de nieuwe railterminal die op de Chemelot-
site in Geleen wordt gerealiseerd. De terminal bevindt zich 
op een knooppunt van verbindingen met de Noordzeeha-
vens, het Limburgse industriecomplex, het Duitse Roerge-
bied en kan aantrekkelijk zijn voor het combineren van trei-
nen van en naar ondermeer Zuid-Europa. 
 
Logistieke dienstverlening 
 

Figuur 7 Het verschil tussen logistieke dienstverle-
ning en de rest van de sector loopt op  
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Logistieke dienstverlening toont zich een groeimotor 
Toekomstige groei in transport en logistiek moet in belangrij-
ke mate komen van logistieke dienstverlening. Het gaat hier 
dan om terminalactiviteiten, expeditie, warehousing, maar 
vooral om ‘value added logistics’. Steeds meer traditionele 
transporteurs ontwikkelen zich tot bredere en geïntegreerde 
logistieke dienstverlener waarmee een hoger rendement kan 
worden behaald. Dat deze deelmarkt aanzienlijk sneller 
groeit dan de rest van de sector blijkt uit figuur 7. In de afge-
lopen decennium is het volume immers meer dan twee keer 
zo hard gestegen. Opvallend is dat het verschil vooral de 
laatste jaren flink is opgelopen. 
Het succes dat Nederlandse bedrijven met uitstekende logis-
tieke expertise hiermee kunnen bereiken, komt ook terug in 
de ambities van het nationale topteam logistiek. Logistieke 
dienstverleners bieden vaak een totaaloplossing aan klanten. 
Met de steeds verdergaande uitbesteding van logistieke acti-
viteiten door de industrie heeft de dienstverlening zich ver-
breed. Duidelijk is dat de sector met de logistieke groei op-
schuift richting de groothandel en dat zich steeds meer ge-
mengde bedrijven ontwikkelen.   
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Box 2 Lenteakkoord en logistiek 
De val van het kabinet Rutte en het daarna gesloten ‘Lenteak-
koord’ heeft ook voor de transportsector de nodige implica-
ties. De belangrijkste punten zijn: 
 Het permanent worden crisis- en herstelwet – relevant 

voor de bouw van infrastructuur - zou aanvankelijk op-
nieuw behandeld worden. De Tweede Kamer is op de 
valreep echter akkoord gegaan met verlenging. De wet 
blijft van kracht totdat deze opgaat in de nieuwe Omge-
vingwet. 

 De aanleg van de Blankenburgtunnel onder de Nieuwe 
Waterweg, waarover een besluit was genomen, is contro-
versieel verklaard en staat dus op losse schroeven.  

 De afschaffing van het Eurovignet voor zware vrachtau-
to’s is van de baan. 

 Het infrastructuurfonds wordt met 200 miljoen euro 
verlaagd en daarnaast wordt voor 230 miljoen euro aan 
investeringen vertraagd van 2013 naar 2014 en 2015. De 
bezuiniging slaat vooral neer bij de wegen.  

 Tenslotte; door de afschaffing van het belastingvoordeel 
op rode diesel gaat de accijns met 17 cent omhoog. De 
voorgenomen bezuiniging op rode diesel (opgenomen in 
het lenteakkoord 2012) raakt de koelvervoerers (koelag-
gregaten) en de spoorbedrijven. De binnenvaart blijft in 
de plannen buiten schot.  

 
 



 

  
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. 
  
De tekst is afgesloten op 23 juli 2012     

Meer weten? 
Kijk op ING.nl/zakelijk 
Of bel met 
 

  

Rico Luman,   
Sectoreconoom Transport & 
Logistiek 

  

020 56 39 893   
   
Machiel Bode,   
Sectormanager Transport & 
Logistiek 

  

020 65 22 075   
   
   
   
   
   
Wilt u nieuwe publicaties per e-mail ontvangen? 
Ga naar ING.nl/kennis 
 

 


