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De omzet in de transportsector steeg in het vierde kwartaal van 

2014 met 2,1 procent. De transportsector is voor het eerste 

kwartaal van 2015 minder optimistisch gestemd dan in het 

voorgaande kwartaal. Het aantal uitgesproken faillissementen is 

gestegen ten opzichte van vorig kwartaal naar 85. Daarmee ligt dit 

wel een stuk lager dan het vierde kwartaal van vorig jaar. De 

Nederlandse economie groeide in het vierde kwartaal 1 procent. Dit 

kwam goed overeen met de twee voorgaande kwartalen. Deze groei 

was vooral te danken aan de toegenomen export, investeringen en 

de gestegen uitgaven door de consumenten. 

Kerncijfers transport en Nederlandse economie 

  2014       

%- mutatie t.o.v. jaar eerder I II III IV 

omzet 1,9 2,5 2,8 2,1 

faillissementen 92 95 69 85 

bbp 0,0 1,1 1,0 1,0 

consumptie huishoudens -1,0 0,2 0,6 0,6 

export Nederlands product 1,2 1,7 1,8 2,6 

wederuitvoer 3,6 4,4 5,4 6,4 

Bron: CBS         

 

 

 

Totaalbeeld transport en logistiek 

Transportsector in de plus 

De omzet van de transportsector steeg in het laatste kwartaal met 

ruim 2 procent. Evenals in de voorgaande kwartalen steeg de omzet 

in het vierde kwartaal ten opzichte van een jaar eerder. Het 

omzetniveau was daarmee hoger dan voor de crisis in 2009. Vooral 

de bedrijven werkzaam in de dienstverlening voor het vervoer en de 

post- en koeriersbedrijven hadden hier een groot aandeel in met 

omzetstijgingen in het laatste kwartaal van respectievelijk 4 en 4,5 

procent. De groei van het vervoer over land en het vervoer door de 

lucht bleef hierbij achter en kwam uit op een omzetgroei van één 

procent. De omzet van het vervoer over water daalde licht. 

Omzetontwikkeling transport 

 

Statline: omzet transport 

 

Transport zet positieve koers voort 
 Totaalbeeld transport en logistiek: omzet in de plus 1

 Vervoer over land: positief jaar  2

 Vervoer over water: omzet kabbelt voort 3

 Vervoer door de lucht: luchtvaart vlakt af 4

 Opslag en dienstverlening voor het vervoer: expediteurs laten omzet groeien 4

 Post en koeriers: stijging zet door 6

 Economisch beeld: wederom groei economie 6

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=a&D3=40-49&HD=150304-1303&HDR=T&STB=G1,G2
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Faillissementen verder gedaald 

Het aantal uitgesproken faillissementen in de transpostsector lag in 

2014 met 341 bedrijven bijna op het laagste niveau in de afgelopen 

zes jaar, alleen 2011 lag nog lager. Ten opzichte van een jaar 

geleden zijn er 94 bedrijven minder failliet verklaard. In het vervoer 

over land hebben 215 bedrijven de deuren moeten sluiten, dit is 

meer dan 60 procent van het totaal. Máár in deze branche zijn ook 

de meeste bedrijven werkzaam van de totale transportsector. Bij de 

post en koeriersbedrijven hebben 52 bedrijven de activiteiten 

moeten staken en dat kwam neer op 15 procent van het totaal. De 

overige faillissementen zaten vooral in de dienstverlening voor het 

vervoer. In de luchtvaart en het vervoer over water zijn de minste 

faillissementen uitgesproken. 

Aantal faillissementen vervoer en opslag 

 Statline: uitgesproken faillissementen 

 

Transporteurs voorzien minder bedrijvigheid in eerste kwartaal 

De ondernemers in de transportsector zijn minder optimistisch in 

hun verwachtingen voor het eerste kwartaal. Zo zijn ze wat 

negatiever over de verwachte ontwikkeling van het economisch 

klimaat voor hun bedrijf dan in het 4e kwartaal. Er wordt nu per 

saldo geen verandering verwacht. De transportsector ziet echter 

doorgaans minder bedrijvigheid in een eerste kwartaal, de omzet zal 

dan ook naar verwachting afnemen. Zoals elk jaar verwachten de 

ondernemers hogere  tarieven te zullen hanteren. Ook denken ze 

dat de omzet verdiend bij buitenlandse opdrachtgevers in het eerste 

kwartaal af zal nemen. Over de werkgelegenheid zijn de 

ondernemers negatief: per saldo denkt 17 procent met minder 

personeel te gaan werken. 

Verwachtingen transporteurs 

  

Statline: conjunctuurenquête Nederland 

 

Vervoer over land 

Positief jaar voor goederenvervoerders 

In het vervoer over land steeg de omzet het afgelopen jaar met 

ongeveer drie procent. Bijna alle subbranches hebben de omzet zien 

stijgen in 2014. Het goederenvervoer over de weg had hierin de 

grootste bijdrage door in alle kwartalen een stijging te noteren. Niet 

alle subbranches konden het jaar in de zwarte cijfers afsluiten. Zo 

verkeren de taxibedrijven in zwaar weer. De jaaromzet daalde hier 

met bijna zeven procent en hiermee haalden ze de laagste omzet in 

de afgelopen zes jaar. Het bus, tram, metro en trein vervoer hebben 

over 2014 meer opbrengsten binnengehaald. 

Omzetontwikkeling Vervoer over land 2014 

 

Statline: omzet transport 

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82244NED&D1=0&D2=0&D3=201&D4=20,24,28,32,37,41,45,49,54,58,62,66,71,75,79,83,88,92,96,100&HD=150304-1539&HDR=T&STB=G1,G2,G3
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82435NED&D1=20,43,94,129&D2=133,135-152&D3=l&D4=l&D5=5-10&HDR=G3,G2,G4&STB=G1,T&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=a&D3=40-49&HD=150304-1303&HDR=T&STB=G1,G2


 

 

CBS Kwartaalmonitor Transport en logistiek vierde kwartaal 2014 | 3 

vierde kwartaal 2014 

Goederenwegvervoer heeft een positief jaar 

De goederenwegvervoerders behaalden in het vierde kwartaal bijna 

3 procent meer omzet  ten opzichte van dezelfde periode in 2013. 

Daarmee werd in elk  kwartaal van 2014 een omzetstijging 

gerealiseerd. Wel bleef de omzetstijging in het vierde kwartaal wat 

achter bij de voorgaande kwartalen. Totaal 2014 werd afgesloten 

met een plus van bijna 4 procent .   

De prijzen bleven onveranderd onder druk staan.  De 

omzettoename kwam vooral door een stijging van de vervoerde 

volumes. In het vierde kwartaal zijn de brandstofprijzen gedaald en 

dat betekende voor de vervoerders een kostenreductie. 

Omzetontwikkeling goederenwegvervoer 

 

Statline: omzet transport 

 

Ondernemers iets negatiever in hun verwachtingen 

De vervoerders over land verwachten minder bedrijvigheid in het 

eerste kwartaal. Ze zijn dan ook voorzichtig in hun verwachtingen. 

Over het economisch klimaat is de verwachting van de ondernemers 

iets negatiever. Het aantal ondernemers dat een verslechtering 

voorziet is iets groter dan het aantal dat een verbetering voorziet. Er 

wordt minder omzet in het eerste kwartaal verwacht. De 

afzetprijzen zullen volgens de ondernemers stijgen. Aan het begin 

van het jaar worden doorgaans nieuwe (hogere) tarieven 

vastgesteld. Ook over de werkgelegenheid zijn de ondernemers wat 

negatiever dan voorgaande kwartalen. Per saldo denkt 8 procent 

het personeelsbestand in te krimpen.  

Over de hele linie zijn de ondernemers in goederenvervoer wat 

negatiever dan die in personenvervoer. 

Verwachtingen ondernemers vervoer over land 

  

Statline: conjunctuurenquête Nederland 

 

Vervoer over water 

Omzet kabbelt voort 

Het was voor de vervoerders over water een matige afsluiting van 

het jaar. In het vierde kwartaal pakte de omzetontwikkeling met een 

daling van een half procent negatief uit. In het begin van het jaar 

zagen de opbrengsten er gunstig uit, om gedurende het jaar terug te 

zakken. De omzetontwikkeling in de zeevaart liet in het vierde 

kwartaal een kleine daling zien. Ook de binnenvaartondernemers 

konden niet meer omzet generen aan het eind van het jaar, onder 

meer door minder bedrijvigheid. Door het positieve begin van het 

jaar steeg de omzet over geheel 2014 zowel in de zeevaart als in de 

binnenvaart met ruim 1 procent. 

Omzetontwikkeling vervoer over water 

 

Statline: omzet transport 

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=a&D3=40-49&HD=150304-1303&HDR=T&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82435NED&D1=20,43,94,129&D2=133,135-152&D3=l&D4=l&D5=5-10&HDR=G3,G2,G4&STB=G1,T&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=a&D3=40-49&HD=150304-1303&HDR=T&STB=G1,G2
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Vervoerders over water verwachten omzetgroei 

De varende vervoerders zijn voor het eerste kwartaal van 2015 weer 

wat optimistischer. Het aantal ondernemers dat denkt dat het 

economisch klimaat voor hun onderneming gaat verbeteren, is wel  

kleiner  dan een kwartaal eerder. Er wordt voor het eerste kwartaal 

op meer omzet gerekend. Het zijn vooral de zee- en kustvaarders die 

meer omzet denken te halen in het eerste kwartaal. De binnenvaart 

is wat minder optimistisch. De afzetprijzen zullen naar verwachting  

per saldo bij een kleine groep bedrijven stijgen. Over de 

werkgelegenheid zijn de ondernemers neutraal gestemd. Per saldo 

is het aantal ondernemers dat denkt dat ze met minder personeel 

gaan werken in evenwicht met het aantal dat verwacht uit te 

breiden. 

Verwachtingen vervoerders over water 

 Statline: conjunctuurenquête Nederland 

 

Vervoer door de lucht 

Luchtvaart maakt pas op de plaats 

Na jaren van toegenomen opbrengsten hebben de 

luchtvaartbedrijven in 2014 geen omzetgroei kunnen realiseren. De 

luchtvaartsector in de ons omringende landen liet een soortgelijke 

ontwikkeling zien.  In Nederland waren de laatste drie kwartalen wel 

kleine verbeteringen van de inkomsten. Dit was echter niet 

voldoende om de omzetdaling van het eerste kwartaal om te zetten 

in een groeicijfer. Het is voor het eerst in vijf jaar dat de omzet van 

de luchtvaartbedrijven stagneerde. 

De lowbudget-bedrijven trekken klanten weg bij de traditionele 

luchtvaartmaatschappijen wat de opbrengsten onder druk zet. 

Gunstig voor de omzet is de gedaalde euro/dollarkoers, omdat veel 

internationale betalingen in dollars worden verrekend, pakte dit 

gerekend in euro’s gunstiger uit voor de maatschappijen. 

Omzetontwikkeling luchtvaart 

 

Statline: omzet transport 

  

Opslag en dienstverlening voor het vervoer 

Dienstverleners anderhalf jaar in de plus 

De bedrijven in de dienstverlening voor het vervoer hebben in het 

vierde kwartaal 4 procent meer omzet binnengehaald. Dit was het 

zesde kwartaal op rij dat er meer opbrengsten gegenereerd werden. 

Daarmee werd het hoogste niveau van de opbrengsten ooit behaald  

in deze branche. Vooral de subbranches opslag en de laad-, los- en 

overslagbedrijven hadden een groot aandeel in deze stijging. De 

bedrijven in de grootste subbranche, de expediteurs, deden een 

kleine duit in het zakje. Hier steeg de omzet in 2014 met een half 

procent. De luchthavens zaten hier tussenin met 3,5 procent meer 

opbrengsten. 

Omzetontwikkeling dienstverleners vervoer 

 

Statline: omzet transport 

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82435NED&D1=20,43,94,129&D2=133,135-152&D3=l&D4=l&D5=5-10&HDR=G3,G2,G4&STB=G1,T&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=a&D3=40-49&HD=150304-1303&HDR=T&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=a&D3=40-49&HD=150304-1303&HDR=T&STB=G1,G2
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Groeiende omzet bij expediteurs 

Het vierde kwartaal was voor de vrachtbemiddelaars een kwartaal 

waarin er evenals in het derde kwartaal een omzetstijging te zien 

was. De expediteurs noteerden een omzetstijging van bijna vijf 

procent. Dit was de grootste stijging in twee jaar. Door de positieve 

ontwikkelingen in het laatste halfjaar werden de omzetverliezen in 

de eerste helft van 2014 teniet gedaan en omgezet in een lichte 

stijging van een half procent voor het gehele jaar. Daarmee werd de 

op één na hoogste omzet genoteerd sinds de crisis. Enkel de 

opbrengsten in 2012 lagen wat hoger. 

 

Omzetontwikkeling tussenpersonen vrachtvervoer 

  

Statline: omzet transport 

 

Luchthavens stabiele factor 

De bedrijven in de dienstverlening voor het vervoer door de lucht, 

waar de luchthavens het grootste deel van uit maken, sloten het jaar 

af met een omzetstijging van ruim 3,5 procent. De opbrengsten laten 

al meer dan vier jaar een stijgende lijn zien.  

Deze tak behaalt het merendeel van haar inkomsten uit het 

passagiersvervoer op de luchthavens. In het begin van de crisis 

daalde het aantal vervoerde passagiers om daarna alleen maar toe 

te nemen. In 2014 handelden de luchthavens een recordaantal van 

ruim 60 miljoen reizigers af. Een jaar eerder waren dit er nog 58 

miljoen. 

Omzetontwikkeling dienstverlening voor de luchtvaart 

  

Statline: omzet transport 

 

Dienstverleners transport verwachten minder bedrijvigheid 

De ondernemers in de opslag en dienstverlening voor vervoer zijn 

minder optimistisch in hun verwachtingen voor het eerste kwartaal 

van 2015. Zo zal het economisch klimaat weliswaar verbeteren, 

maar in mindere mate dan voorgaande kwartalen.  In het eerste 

kwartaal is er doorgaans minder bedrijvigheid voor de ondernemers, 

er wordt dan ook op een lagere omzet gerekend. De afzetprijzen 

zullen naar verwachting toenemen, per saldo denkt bijna een kwart 

hogere tarieven te kunnen doorrekenen. Over de werkgelegenheid 

zijn de ondernemers negatiever dan in het vorige kwartaal. Het 

aantal ondernemers dat krimp voorziet is aanzienlijk groter dan 

degenen die denken het personeelsbestand uit te breiden. 

Verwachtingen dienstverleners transport 

  

Statline: conjunctuurenquête Nederland 

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=a&D3=40-49&HD=150304-1303&HDR=T&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=a&D3=40-49&HD=150304-1303&HDR=T&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82435NED&D1=20,43,94,129&D2=133,135-152&D3=l&D4=l&D5=5-10&HDR=G3,G2,G4&STB=G1,T&VW=T
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Post en koeriers 

Stijging zet door 

Het afgelopen jaar is de omzet bij de post- en koeriersdiensten met 

vijf procent gestegen. Alle kwartalen van 2014 is er een stijging 

geweest van de opbrengsten. De omzetstijging lag alle kwartalen 

tussen de 4,5 en de 5,5 procent. De toename is vooral toe te 

schrijven aan de koeriersbedrijven. In deze subbranche stegen de 

opbrengsten in 2014 met ruim acht procent en daarmee lag het 

omzetniveau op het hoogste punt ooit. Ten opzichte van 10 jaar 

geleden was de totale groei bij de koeriers meer dan 33 procent. De 

koeriersbedrijven zijn bij uitstek de vervoerders van op internet 

aangekochte goederen. Hier is de omzetstijging door de jaren heen 

een logisch gevolg van. 

Omzetontwikkeling post- en koeriersbedrijven 

 

Statline: omzet transport 

 

Economisch beeld 

Economie groeit in vierde kwartaal 

Uit de eerste berekening van de economische groei, gebaseerd op 

de nu beschikbare gegevens, blijkt dat de Nederlandse economie in 

het vierde kwartaal van 2014 met 0,5 procent is gegroeid ten 

opzichte van een kwartaal eerder. Deze groei wordt breed 

gedragen. Gezinsconsumptie, export en investeringen leverden een 

positieve bijdrage. In 2014 zijn er nu drie kwartalen achter elkaar 

van groei gemeten. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2013 

is de omvang van de economie 1,0 procent groter. 

Bruto binnenlands product 

 

Statline: bbp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon  

Tekst  sector bedrijfsstatistieken Den Haag (EBD) 

 

 

 

Datum  6 maart 2015 

Opmerkingen betreffende deze publicatie 

– Deze publicatie is samengesteld op basis van de cijfers zoals 

deze op 5 maart 2015 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=a&D3=40-49&HD=150304-1303&HDR=T&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82602NED&D1=64&D2=0-1&D3=45-48,50-53,55-58,60-63,65-66,95-98&HD=150304-1310&HDR=T,G1&STB=G2
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/publiek/inlichtingen/default.htm

