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Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Vanuit de maatschappij wordt 
steeds meer belang gehecht aan duurzaam en verantwoord ondernemen. Probleem is echter dat 
er nog altijd veel onduidelijkheid is over wat duurzaamheid precies inhoudt, de effectiviteit van 
duurzaamheidmaatregelen voor een onderneming en welke stappen een bedrijf kan zetten om 
duurzaam te ondernemen. Maar vooral welke eisen stellen verladers nu en in de toekomst aan 
duurzame logistiek.

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en ING werken sinds 1999 samen aan het genereren en 
verspreiden van sectorkennis. 
Op basis van die samenwerking geven KNV en ING periodiek opdracht aan NEA 
Transportonderzoek en –opleiding tot het uitvoeren van deelmarktverkenningen en themastudies. 
Daarbij worden achtergronden, trends en ontwikkelingen van een deelmarkt of thema in kaart 
gebracht en gerapporteerd.
Deze samenwerking heeft inmiddels geresulteerd in een reeks van marktverkenningen. 
Eerder verschenen onder andere al “fysieke distributie”, “(internationaal) groupage vervoer”, 
“geconditioneerd vervoer”, “tank en silovervoer”, “economische crisis” “ritplanning”, 
“warehousemanagement systemen”, “Midden- en Oost-Europa” en “internationalisering”. In juni 
2010 verscheen de laatste verkenning die stil stond bij de logistiek van agro, food en feed.

Centraal in dit onderzoek staat hoe klanten van logistieke dienstverleners aankijken tegen het begrip 
duurzaamheid. Wat vinden zij belangrijk, welke eisen stellen zij hieraan, hoe ver willen zij gaan om 
hun duurzaamheiddoelstellingen te realiseren? Daarnaast wordt ingegaan op de vraag hoe logistieke 
dienstverleners invulling geven aan de duurzaamheideisen van deze opdrachtgevers. 

Daarbij is het relevant om te achterhalen hoe groot de verscheidenheid aan eisen is tussen 
Nederlandse opdrachtgevers en eisen die opdrachtgevers stellen in andere landen. Via interviews 
bij toonaangevende verladers is onderzocht welke eisen logistiek dienstverleners de komende jaren 
van hun opdrachtgevers kunnen verwachten.
Ook wordt in de studie aan de hand van best practices geïllustreerd welke goede initiatieven door 
logistiek dienstverleners zijn opgepakt en wat de voordelen er van zijn. Hiermee wordt feitelijk 
geïllustreerd dat duurzaamheid niet alleen maar theorie is, maar dat het werkelijk kan. 

In deze studie beperken we ons niet alleen tot de milieuproblemen als gevolg
van de CO2-uitstoot. We streven naar een bredere insteek waarbij wordt ingegaan op de sociale en 
economische kant van duurzaam ondernemen.
Het eindresultaat is een marktverkenning die duidelijk aangeeft wat verladers de komende jaren op 
het gebied van duurzame logistiek vragen. 
Tevens laat de verkenning zien op welke wijze succesvolle dienstverleners dit in hun organisatie 
hebben ingebed. Op deze wijze geeft de verkenning concrete handreikingen aan de sector en wordt 
meer inhoud gegeven aan het begrip duurzame logistiek.

Mr. M.C.Bode
Sectormanager Transport en Logistiek
ING

Ir. A.J. Toet 
Directeur 
Koninklijk Nederlands Vervoer

Voorwoord
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1 Inleiding

Het terugdringen van de CO2-uitstoot en andere schadelijke stoffen ondervindt een 
toenemende belangstelling van zowel politiek, beleidsmakers als ondernemers. 
Het beleid van de Nederlandse regering is erop gericht om in 2020 30% minder 
CO2-uitstoot te realiseren dan in 1990. Daarnaast is als doel gesteld jaarlijks een 
energiebesparing van 2% te bewerkstelligen en in 2020 voor 20% van de nationale 
energiebehoefte gebruik te maken van duurzame energie. Nederland wil in 2020 één 
van de duurzaamste en meest efficiënte energievoorzieningen in Europa hebben.

De transportsector onderschrijft deze doelstellingen en heeft met het opstellen van het 
sectorakkoord ‘Duurzaamheid in beweging’, duurzame logistiek tot een belangrijk agendapunt 
gemaakt. 
Er leven veel vragen rondom dit thema. Onder bedrijven ontstaat een tweedeling. Aan de 
ene kant ontstaat een groep bedrijven die actief op zoek gaat naar mogelijke maatregelen, 
die kunnen bijdragen aan een duurzame logistiek. Aan de andere kant vormt zich een groep 
bedrijven die onder invloed van prijsconcurrentie de noodzaak tot het actief ontwikkelen 
van een duurzaamheidsbeleid binnen de onderneming niet ziet zitten. De laatste groep ziet 
duurzaamheid als een hype en verwacht dat de aandacht voor duurzame logistiek op termijn 
weer verdwijnt.

Deze diversiteit in zienswijze ten aanzien van duurzame logistiek is een belangrijke motivatie om 
dieper op de argumenten van voor- en tegenstanders in te gaan en vormt daarmee de aanleiding 
voor het besluit van ING en KNV om duurzame logistiek als thema van deze studie te kiezen. 

Daarbij speelt in eerste instantie een belangrijke rol welke eisen verladers stellen ten aanzien van 
duurzame logistiek? Maar ook de volgende vragen zijn van belang:

•  Gaat de logistiek dienstverlener momenteel in op deze eisen? 
•  Beperken logistiek dienstverleners zich tot het reageren op verladerseisen of anticiperen ze juist 

en zien ze duurzame logistiek als concurrentiefactor?  
•  Is het niet veel effectiever, gezien vanuit duurzaamheidsperspectief, om de commerciële 

afspraken (die voorafgaan aan de logistiek) te beïnvloeden, dan zoals nu gebeurt de logistiek? 
Of moet het juist om beide gaan?

•  Waar staan logistiek dienstverleners op de duurzaamheidsladder?
•  Moet er iets in de logistieke sector veranderen om de sectorspecifieke doelstellingen te 

realiseren?
 
Inmiddels is er al veel gesproken en geschreven over duurzame logistiek. In gesprekken valt op 
dat partijen elkaar veel napraten. Met deze studie wordt geprobeerd zo concreet mogelijk in te 
gaan op het thema duurzame logistiek en daarmee handvatten te bieden voor de dialoog tussen 
verlader en logistiek dienstverlener.
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Naast de drie P’s wordt door veel ondernemingen ook 
gesproken over maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO). MVO is een vorm van ondernemen gericht op 
economische prestaties, met respect voor de sociale 
omgeving, binnen de ecologische randvoorwaarden. Hiermee 
komt MVO overeen met de gedachte van de drie P’s. Vanuit 
het Global Reporting Initiative (GRI) zijn richtlijnen opgesteld 
voor duurzaamheidsverslaglegging. Voor de transportsector 
is een separaat supplement opgesteld. Nadeel van deze 
richtlijnen is dat deze nogal wollig geschreven zijn en 
daarmee minder goed aansluiten bij de taal van de 
ondernemer. 

Uitdagingen
Als gevolg van voornamelijk menselijk handelen is 
duurzaamheid een belangrijk thema geworden. Voorbeelden 
van processen die van grote invloed zijn op de toekomst, 
zijn de opwarming van de aarde als gevolg van de enorme 
CO2-uitstoot, de ontbossing en de overbevissing waardoor 
de visgronden krimpen. Ook het opraken van fossiele 
brandstoffen zoals olie en gas, het dumpen van giftige 
afvalstoffen, de armoede en de sociale onrechtvaardigheid 
hebben het duurzaamheidsbesef aangewakkerd. 

De grootste uitdagingen op het gebied van duurzaamheid 
zijn het terugdringen van de CO2-uitstoot, het oplossen 
van het energieprobleem inclusief het overschakelen naar 
alternatieve energievormen, het zorg dragen voor een 
waardevol leven voor de almaar groeiende wereldbevolking 
waarbij tevens voedsel- en watertekorten tot het verleden 
horen en het verbeteren van de sociale (arbeids)
omstandigheden (het uitbannen van kinderarbeid).

2.2 Waar staat de logistieke sector?
Alle sectoren zullen maatregelen moeten nemen om de 
uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aan te gaan, 
zo ook de verkeers- en vervoerssector. Vandaar dat de term 
duurzame logistiek in het leven is geroepen.

Duurzame logistiek: ‘is het op een maatschappelijk en 
milieutechnisch verantwoorde en rendabele wijze organiseren 
van de gewenste goederenstromen, waarbij de kwaliteit 
gehandhaafd blijft’.

Aanvankelijk beperkte duurzame logistiek zich tot 
retourlogistiek (oude duurzaamheidsgedachte). Inmiddels 
is de term veel breder geworden en gaat het onder andere 
ook om schoner, stiller, zuiniger door slimmer combineren 
en besparen (nieuwe duurzaamheidsgedachte). De filosofie 
achter cradle-to-cradle waarbij de hele keten centraal staat 
en waarbij het totale product wordt hergebruikt laat de 
verbreding in het duurzaamheidsdenken zien.

2.1 Definitie en achtergrond
Duurzaamheid is al in 1987 door de Brundtland commissie 
van de Verenigde Naties gedefinieerd. Het belang van 
duurzaamheid is pas het afgelopen decennium 
doorgedrongen tot de grote massa. Bij duurzame 
ontwikkeling bestaat een ideaal evenwicht tussen 
ecologische, economische en sociale belangen. 
Tegenwoordig wordt hiervoor vaak de term ‘3 P’s’ gebruikt: 
People, Planet en Profit.

Duurzaamheid: ‘het op gang brengen van ontwikkelingen 
die aansluiten op de behoeften van het heden zonder de 
toekomstige generaties te beletten in hun behoeften te 
voorzien’.

People
Op het gebied van ‘People’ spelen maatregelen een rol die 
een sociaal-ethische invalshoek hebben. Het gaat dan om 
onderwerpen als mensenrechten, kinderarbeid, armoede en 
gedragscodes. Deze vraagstukken spelen voornamelijk aan 
het begin van een keten bij de productie van grondstoffen. 
Voorbeelden hiervan zijn te vinden in de landbouw bij 
productie van cacao en in de mijnbouw bij het delven van 
ijzererts. Diverse bedrijven proberen door het certificeren 
van deze inkoopprocessen een bijdrage te leveren aan 
verbeterde omstandigheden, een beter bedrijfsimago en een 
kwalitatief betere grondstof.

Planet
Maatregelen die ingaan op het ontlasten van milieu, natuur 
en landschap vallen onder de categorie ‘Planet’. Denk hierbij 
aan schoner produceren, het verantwoord omgaan met 
grondstoffen, maar ook aan het aanleggen van duurzame 
bedrijfsterreinen.

Profit
Onder ‘Profit’ vallen maatregelen die financiële en 
economische zaken betreffen. Voorbeelden van financiële 
zaken zijn winst en omzet. Bij economische aspecten kan 
gedacht worden aan werkgelegenheid. Door een gezonde 
omzet en winst wordt de continuïteit van een bedrijf veilig 
gesteld, wat goed is voor zowel de werknemer als de 
werkgever.

Naast deze drie dimensies zijn er nog twee elementen 
als plaats (lokaal of mondiaal effect) en tijd (korte termijn 
of lange termijn effect), die van invloed zijn op de impact 
van bepaalde duurzaamheidsmaatregelen. Ter illustratie 
het stimuleren van het gebruik van een fiets in plaats van 
een auto in het woon-werkverkeer is een lokaal initiatief 
dat zeer waarschijnlijk maar een korte termijn effect zal 
hebben. Echter een innovatie in het motorvermogen, zoals 
een hybride motor heeft een mondiaal effect en zal naar 
verwachting langdurig gebruikt worden.

2 Profielschets
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Milieu-uitdagingen
Gezien de toenemende aandacht voor klimaatverandering 
heeft het beperken van de CO2-emissies hoge prioriteit bij 
beleidsmakers. De Europese Unie streeft naar een reductie 
van de CO2-uitstoot in 2020 van 20% ten opzichte van 1990. 
Nederland heeft zichzelf ten doel gesteld om in die periode 
een reductie van 30% CO2-uitstoot te realiseren. Doordat de 
sector ‘verkeer en vervoer’ voor ongeveer 21% (zie Figuur 
2.2) verantwoordelijk is voor de CO2-uitstoot in Nederland, 
zullen ook hier maatregelen moeten worden genomen om de 
CO2-emissie terug te dringen. 

De belangrijkste uitdagingen van de verkeers- en 
vervoerssector zijn voornamelijk gericht op het milieu 
(planet). Dit betreft CO2-reductie, het terugdringen van 
de overige luchtverontreinigende uitstoot (NOx, SO2, 
HC, CO en fijnstof) en het overschakelen op alternatieve 
brandstoffen. Op het gebied van ‘people’ speelt de aandacht 
voor verkeersveiligheid en de reductie van geluidsoverlast. 
Vooral in stedelijke gebieden is dit een item dat de logistiek 
raakt. Dit alles met de kanttekening dat de maatregelen die 
genomen zullen moeten worden, niet ten koste gaan van de 
continuïteit van het bedrijf (profit).

Als gevolg van de alsmaar toenemende transportstromen 
staat de sector voor een zware opgave om aan de 
duurzaamheidsuitdagingen te voldoen. Verwacht wordt dat 
het vervoer na de dip in 2009 als gevolg van de economische 
crisis weer gaat toenemen (zie Figuur 2.1).
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Figuur 2.1 Ontwikkeling goederenvervoer  (in miljard tonkm) op Nederlands grondgebied (1995 = 100)

Bron: NEA, KiM
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zijn vastgelegd. Deze doelstellingen zijn in het sectorakkoord 
‘Duurzaamheid in beweging’ opgenomen en in december 
2008 ondertekend door de Rijksoverheid en een groot aantal 
brancheorganisaties .

In de verkeers- en vervoerssector vertoont de CO2-uitstoot 
in tegenstelling tot de luchtverontreinigende uitstoot geen 
dalende lijn (zie Figuur 2.3).

Oorzaak is dat de mobiliteitsvraag van consumenten nog 
altijd toeneemt en ook stijgt nog steeds de vraag naar 
goederen. De sector ziet zich hierdoor geconfronteerd met 
een aanhoudende groei in het aantal voertuigkilometers. 
Anders dan voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen 
zijn er op korte termijn geen technologische oplossingen 
beschikbaar om de CO2-emissies per kilometer significant 
te reduceren. Om tot de benodigde trendbreuk te komen zijn 
systeeminnovaties nodig, die ook na 2020 tot verdere reductie 
van de CO2-emissies leiden.

De sector ‘verkeer en vervoer’ zorgde voor een CO2-
uitstoot van 30 Megaton in 1990 en van 39 Mton in 2005. 
In het programma ‘Schoon en Zuinig’ is voor de sector als 
beoogd resultaat gesteld om de uitstoot van CO2 in 2020 
tot 30 – 34 Mton terug te brengen. Dit komt overeen met 
een reductie van 13-17 Mton (ofwel 28 à 36%) ten opzichte 
van de verwachte trendontwikkeling in 2020. Hieronder 
vallen de nationale CO2-emissies van het wegverkeer 
(bussen, personen-, bestel- en vrachtauto’s en motoren), 
de binnenvaart, het spoorvervoer en mobiele machines. 
Niet inbegrepen zijn de emissies van luchtvaart en 
zeescheepvaart, inclusief bunkeremissies. Tevens is als 

Figuur 2.2  Emissie kooldioxide (CO2) in Nederland, 
2008

 

Bron: Emissieregistratie

Het kabinetsprogramma ‘Schoon en Zuinig’ is een breed 
opgezet beleidsprogramma om een reductie van de CO2-
uitstoot en meer energiebesparing te realiseren. De verkeers- 
en vervoerssector is één van de sectoren waar doelstellingen 

Figuur 2.3   Ontwikkeling emissies totaal wagenpark boven 3,5 ton (1990 = 100) in vergelijking tot de  
vervoersprestatie

Bron: CBS
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Het eerste LNG vulstation in Noordwest-Europa is in gebruik 
genomen. LNG ontstaat als aardgas tot -162 °C wordt 
afgekoeld. In vloeibare vorm neemt LNG ongeveer drie tot 
vier keer minder volume in dan CNG, waardoor de actieradius 
van een vrachtauto op LNG tot meer dan 1.000 km toeneemt. 
Vergeleken met reguliere Euro-5-motoren vermindert de 
CO2-uitstoot met 10 á 15% en de uitstoot van fijnstof met 85%. 
Bovendien is het geluidsniveau van de LNG-vrachtauto de 
helft lager. Zodra er meer vulstations in Europa staan en het 
motorvermogen van vrachtauto’s op LNG toeneemt, zijn ze 
ook geschikt voor internationaal transport.

Bron: Transport & Logistiek 2010, nr. 19

Sociale uitdagingen
De belangrijkste sociale uitdagingen voor de verkeers- 
en vervoerssector betreffen het verbeteren van de 
(verkeers)veiligheid en het beperken van geluidshinder. 
Technologische toepassingen zoals detectiesystemen, 
dode hoekspiegels, snelheidsbegrenzers, ABS en 
Elektronische stabilisatiesystemen zijn hulpmiddelen 
om de verkeersveiligheid te vergroten. Maar ook 
deelmarktspecifieke maatregelen zoals de valbeveiliging  in 
het tank-silovervoer hebben het doel om de veiligheid (in dit 
geval voor de chauffeur) te verhogen.

Fiat voor aanleg bredere A4 bij Leiden
De verbreding van de snelweg A4 bij Leiden kan 
definitief doorgaan. De Raad van State heeft bezwaren van 
Milieudefensie daartegen verworpen. Het tracé is het laatste 
deel van de A4 dat nog niet over drie rijstroken per richting 
beschikt, waardoor er dagelijks files staan.
Volgens Milieudefensie zou verbreding onder meer leiden tot 
een overschrijding van de normen voor luchtkwaliteit, en had 
moeten worden gekeken naar alternatieve filebestrijding zoals 
verlaging van de maximumsnelheid. Deze bezwaren ‘treffen 
geen doel’ alsdus de Raad van State.
Met de uitspraak komt een einde aan een jarenlang 
getouwtrek tussen de milieuorganisaties en Verkeer en 
Waterstaat over de milieugevolgen van het wegproject. In de 
zomer van 2007 haalde de Raad van State nog een streep door 
de plannen, omdat onvoldoende onderzoek gedaan was naar 
de gevolgen van de luchtkwaliteit. Nu trekt Milieudefensie toch 
aan het kortste eind.

Bron: NRC Handelsblad, 15 september 2010

In stedelijk gebied is geluidshinder een van de redenen dat 
nachtdistributie moeizaam van de grond komt. ‘s Avonds of 
‘s nachts moet een vrachtauto in de binnenstad zich houden 
aan strenge geluidsnormen. Geluidspieken ten gevolge van 
de bevoorrading mogen vanaf 19.00 uur de 65 dB(A) niet 
overschrijden. Vanaf 23.00 uur geldt zelfs een maximum 
geluidsproductie van 60 dB(A), gemeten op 7,5 meter van 

doel gesteld dat in 2020 tenminste 10% van de jaarlijkse 
Nederlandse consumptie van motorbrandstoffen voor het 
wegverkeer uit duurzame (bio)brandstoffen moet bestaan.

In Nederland is het wegverkeer verantwoordelijk voor 78,7% 
van de CO2-emissie. De binnenvaart neemt 5,0% voor haar 
rekening, spoorwegen 0,3%, luchtvaart 1,8% en zeevaart 
14,3%. Binnen het wegverkeer zijn personenauto’s de grootste 
verontreiniger met 59,6%. Op zich niet onlogisch doordat het 
wagenpark met ongeveer 7,4 miljoen personenauto’s ook 
het grootst is. Vrachtauto’s volgen op de tweede plaats met 
20,8% (zie Figuur 2.4). Dit wagenpark bestaat uit ruim 150 
duizend voertuigen. Op de derde plaats staan de bestelauto’s 
met 14,9%. Naar schatting zijn er in Nederland 860 duizend 
bestelauto’s.

Figuur 2.4  Verdeling CO2-uitstoot wegverkeer in 
Nederland (2007)

 

Bron: CBS

Naast CO2-reductie en het beperken van de overige 
schadelijke uitstoot vormt het energieprobleem de derde 
milieu-uitdaging voor de verkeers- en vervoerssector. 
Het gebruik van alternatieve brandstoffen in motoren van 
transporteenheden kan bijdragen aan het oplossen van dit 
probleem.

Vos Logistics opent eerste LNG vulstation
Vos Logistics heeft samen met Mercedes-Benz Nederland, 
LNG Europe, Van Gansewinkel en Indox Cryo Energy Spain 
het initiatief genomen om rijden op LNG mogelijk te maken. 
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het voertuig. Dit vereist geluidsreducerende maatregelen 
en geluidsarme technieken. Vanuit het PIEK-programma, 
een samenwerking van de ministeries van VROM, Verkeer 
en Waterstaat en Economische Zaken, wordt de sector al 
ruim negen jaar gestimuleerd nieuwe concepten en stillere 
vrachtwagens te ontwikkelen en in te voeren.

In Brussel is al geruime tijd een discussie gaande over 
toewijzing van de externe kosten aan het wegvervoer. 
Verkeer en vervoer veroorzaken (negatieve) effecten die 
niet direct in de prijs van vervoer tot uitdrukking komen. Het 
is veelal niet de directe veroorzaker die er last van heeft. 
Economen duiden dit veelal aan als ‘externe kosten’. Deze 
moeten terugkomen in de prijs van transport, worden betaald 
door de afnemer van de transportdienst en de opbrengst 
moet door de overheid worden aangewend om de negatieve 
effecten teniet te doen.
De grootste druk legt de Europese transportsector op 
klimaatverandering en luchtverontreiniging. Deze nemen 
respectievelijk 31% en 26% van de externe kosten voor 
hun rekening. Hierna volgen de sociale uitdagingen zoals 
ongevallen (23%) en geluidshinder (7%, zie Figuur 2.5).

Figuur 2.6  Ontwikkeling van de rentabiliteit in het binnenlands beroepsgoederenvervoer over de weg

Bron: NEA
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Bron: NEA, op basis van dataservice.eea.europa.eu
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Figuur 2.7  Ontwikkeling van de rentabiliteit in het grensoverschrijdend beroepsgoederenvervoer over de weg
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Economische uitdagingen
De rentabiliteit in de transportsector staat al jaren onder druk. 
De economische crisis heeft dit versterkt. De transportvraag 
is teruggelopen, wat tot dalende tarieven heeft geleid. 
De verwachting voor de rentabiliteit in 2010 is verder 
verslechterd. Het binnenlands beroepsgoederenvervoer over 
de weg had in 2010 een rentabiliteit van -2,6% (zie Figuur 
2.6). In 2007 was dit rendement nog positief (1,0%). 

 
Het internationaal goederenvervoer is nog harder door 
de crisis geraakt. Kende in 2007 het grensoverschrijdend 
beroepsgoederenvervoer over de weg nog een 
negatief rendement van -1,2%, in 2010 zal dit naar alle 
waarschijnlijkheid zijn opgelopen naar een record van -6,0% 
(Figuur 2.7).
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Als gevolg van de economische crisis en de aanhoudende 
negatieve rentabiliteitscijfers verkeert de transportsector in 
financieel moeilijke omstandigheden. In 2009 is het aantal 
faillissementen ten opzichte van 2008 bijna verdubbeld 
en ook in de eerste kwartalen van 2010 ligt het aantal 
faillissementen relatief hoog (zie Figuur 2.8). Het totaal aantal 
transportbedrijven in de sector is hierdoor in augustus 
2010 sinds jaren weer onder de twaalf duizend gezakt. De 
belangrijkste economische uitdaging vormt dan ook het 
verbeteren van het rendement.

Onduidelijk, tegenstrijdig en diversiteit
In het begin van deze paragraaf is inzicht gegeven in de 
formele definitie van duurzame logistiek. In gesprekken 
met ondernemers blijkt dat het onderwerp voor velen nog 
moeilijk grijpbaar is en dat de meeste ondernemers nog 
zoekende zijn hoe er mee om te gaan.

Die onduidelijkheid komt voort uit onbegrip dat ontstaat 
als gevolg van tegenstrijdige beleidskeuzes. Een veel 
genoemd voorbeeld is de roep om minder CO2-uitstoot in het 
wegvervoer, terwijl de ecocombi niet ingezet mag worden in 
het grensoverschrijdende vervoer. Vergelijkbare voorbeelden 
doen zich voor op commercieel niveau: een logistiek 
dienstverlener moet soms twee concurrerende producten 
separaat vervoeren, terwijl het logistiek gezien prima 

samen kan. Maar denk bijvoorbeeld ook aan ingevlogen 
importrozen uit Kenia die naar Nederland getransporteerd 
worden, maar bestemd zijn voor de Amerikaanse markt. Ook 
champagne of parmaham zijn voorbeelden van producten 
die extra transportstromen behoeven, doordat ze alleen op 
bepaalde plaatsen kunnen worden gemaakt om die naam te 
mogen dragen.
Momenteel wordt op steeds meer producten de carbon 
footprint afgedrukt. Dit maakt vergelijkingen tussen bedrijven 
en of branches mogelijk. Echter deze informatie op het 
etiket geeft vaak alleen de CO2-uitstoot die voortkomt uit 
de afgelegde transportafstand, terwijl voor een goede 
vergelijking de gehele keten als basis genomen zou moeten 
worden.

Figuur 2.8  Ontwikkeling van het aantal faillissementen
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Figuur 2.9  Energieverbruik totaal vrachtwagenpark (x mln liter diesel)

Bron: CBS

 
Green field
Bij duurzaamheid is het essentieel te kijken naar de gehele 
supply chain (green field). Immers een besparing in één 
ketenschakel, die ten koste gaat van de volgende schakel 
heeft nauwelijks zin. De logistiek dienstverlener is door zijn 
distributievervoer verantwoordelijk voor gemiddeld 20% 
van de totale CO2-uitstoot in de keten. De verlader komt 
met grondstofverwerking en productie uit op circa 55%. De 
consument neemt ruwweg 10% voor z’n rekening en de 
afvalverwerker is verantwoordelijk voor de resterende 15%. 
Vanzelfsprekend kunnen deze percentages sterk verschillen 
per product of keten. 

Transport te goedkoop!
Transport en logistiek nemen ongeveer 6% van de totale 
ketenkosten voor hun rekening. In verhouding tot de andere 
ketenprocessen stelt dit weinig voor. Maatregelen om de 
efficiëntie in de totale keten te verhogen kunnen in strijd zijn 
met de efficiëntie in de logistieke keten. Een voorbeeld is 
het vervoer van Hollandse garnalen naar Marokko, waar ze 
gepeld worden en vervolgens terug worden vervoerd voor 
consumptie op de Nederlandse markt. Door de besparing op 
arbeidskosten die ruim opwegen tegen de toename van de 
transportkosten is de efficiëntie in de keten vergroot. Echter, 
gezien vanuit duurzaamheidsaspect, is dit een ongunstige 
ontwikkeling.

w  Afval en recycling
w  Grondstoffen
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2.3 Statistische informatie

Technologische vooruitgang

Vrachtwagens zijn de afgelopen twintig tot dertig jaar 
gemiddeld 30% zuiniger geworden. Daarmee is de CO2-
uitstoot per vrachtwagen fors gereduceerd. Echter als gevolg 
van de toename in het aantal voertuigkilometers is het totale 
energieverbruik en dus de CO2-uitstoot van de sector niet 
afgenomen. 

Als gevolg van de verplichte Euronormering voor 
vrachtwagens is de uitstoot van de luchtverontreinigende 

Figuur 2.10  Gestelde Euronormen aan reductie emissies van vrachtauto’s

Bron: EU
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stoffen wel aanzienlijk afgenomen. Moderne Euro-5 
vrachtwagens stoten zelfs 95% minder van deze stoffen uit 
dan de Euro-1 vrachtwagens.
Euro-1 werd de emissiestandaard voor voertuigen in de 
Europese Unie in 1992. In 2001 werd Euro-3 ingevoerd en in 
2009 werd de emissienorm voor Euro-5 van kracht. Inmiddels 
wordt alweer druk gesproken over Euro-6 dat naar alle 
waarschijnlijkheid in 2014 wordt bekrachtigd (zie Figuur 2.10).

Euro-3 is nog steeds een veel gebruikte techniek, maar 
onder invloed van milieuzones in steden en milieuheffingen 
in landen als Duitsland en Zwitserland groeit het aandeel van 
Euro-5 snel (zie Figuur 2.11).
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Consument winkelt duurzamer
Het percentage huishoudens dat in 2009 wel eens een 
Fairtrade-artikel kocht was 39,8%. In 2008 lag dit percentage 
nog op 28,5%. Ook de winkelwaarde van verkochte Fairtrade-
producten is in Nederland in een jaar tijd met ongeveer 43% 
toegenomen (zie Tabel 2.3).

Tabel 2.1  Winkelwaarde van verkochte  
Fairtrade-producten

 2008 2009

In Nederland € 61 miljoen € 87 miljoen
Internationaal € 2.900 miljoen € 3.400 miljoen

Bron: artikel ‘maatschappelijk ondernemen kan in stapjes’ 

Figuur 2.11  Ontwikkeling Nederlands totale wagenpark van zware bedrijfsvoertuigen, verdeeld naar  
milieuklasse 
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3 Verladerseisen en overheidsmaatregelen

Het bedrijfsleven is door de maatschappelijke druk 
actief aan de slag gegaan met duurzaamheid. Doordat 
duurzaamheid niet eindigt bij de toe- en uitgangspoort 
van het bedrijf, maar een ketenbrede benadering vergt, 
worden logistiek dienstverleners door verladers betrokken 
bij het verduurzamen van de keten. Tevens worden vanuit 
overheidswege maatregelen genomen die de transport 
en logistieke sector duurzamer moeten maken. Met 
welke duurzaamheidseisen en -maatregelen logistiek 
dienstverleners worden geconfronteerd, komt in dit hoofdstuk 
aan de orde. Als basis voor beantwoording van deze vraag 
heeft een enquête onder bijna honderd verladers gediend. 
De informatie uit deze enquetes is tijdens interviews en 
rondetafelgesprekken getoetst en verder aangevuld.
 

Conclusies uit enquête onder verladers
•  Duurzaamheid is een begrip dat bij alle verladers bekend is
•  Ongeveer zes op de tien verladers voert in meer of mindere 

mate een actief duurzaamheidsbeleid
•  Eén op de vier verladers is bereid om voor duurzaamheid 

te betalen. Dit ligt beduidend lager dan de mate waarin 
verladers een actief duurzaamheidsbeleid voeren

•  Concurrerende verladers uit Nederland zijn actiever bezig 
met duurzaamheid dan hun buitenlandse concurrenten

•  De belangrijkste reden waarom verladers actief zijn met 
duurzaamheid is omdat klanten ernaar vragen. Men is 
nauwelijks met duurzaamheid actief omdat concurrenten 
ermee bezig zijn

•  Ruim vier op de tien verladers heeft z’n eigen CO2-uitstoot 
berekend

•  Drie op de vier verladers stelt geen duurzaamheidseisen 
aan vervoerders

•  Bij één op de vier verladers is duurzaamheid een belangrijk 
selectiecriterium bij het kiezen van de vervoerder. Eén op 
de tien verladers vindt duurzaamheid het belangrijkste 
criterium

•  Ruim zes op de tien verladers is bereid om 
met de vervoerder in gesprek te gaan om 
duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken

3.1 Verladers en duurzaamheid
Consument en overheid zijn drijvende krachten
Hoewel verduurzaming in principe kostenbesparend werkt en 
er ook veel initiatieven slagen, gaat het lang niet altijd vanzelf. 
Er moet minimaal één partij zijn die iets wil bereiken. Dat 
kan de logistiek dienstverlener zijn, maar ook de verlader 
of de klant van de verlader. Daarnaast kan ook de overheid 
de aanleiding zijn voor een verdere verduurzaming van de 
logistiek. Het blijkt dat doorgaans de werkelijke vraag naar 
verduurzaming ontstaat bij de consument en bij de overheid 
omdat één van de volgende pijlers van duurzaamheid in het 
geding is: te hoge CO2-uitstoot, uitputting van grondstoffen of 
slechte sociale omstandigheden.

Duurzaamheid wint aan aandacht
Ongeveer zes op de tien verladende bedrijven voert een 
actief duurzaamheidsbeleid. Dit doen verladers voornamelijk 
omdat hun klanten dit belangrijk achten. Inmiddels geeft 
vier op de tien verladers aan zijn eigen CO2-uitstoot 
berekend te hebben. Dat het tegenwoordig verder gaat dan 
alleen imagoverbetering blijkt wel uit enkele praktische 
voorbeelden. De PLUS kiest voor verantwoord ondernemen 
(‘Plus denkt duurzaam’) door een groter assortiment 
biologische producten te verkopen, maar ook door eerlijker 
in te kopen. Zo is de supermarkt overgestapt op de verkoop 
van meer Fairtrade producten. Een ander voorbeeld is Douwe 
Egberts, die streeft naar een 100% duurzame koffiemarkt. 
Dit bedrijf probeert via gerichte acties in de keten (teelt, 
handel, melangeren en branden) een bijdrage te leveren aan 
duurzame koffie. Daarom heeft ze besloten Senseo-koffie 
met het duurzame Utz-keurmerk te verkopen. Ook De Ruijter 
streeft naar verduurzaming van hun producten (zie kader).

Van PR-taak naar onderdeel van bedrijfsproces
Recent kondigde Koninklijke De Ruijter aan over te stappen 
op Utz-gecertificeerde cacao. Concreet betekent dit dat vanaf 
heden een boterham met chocoladehagel - of vlokken- steeds 
duurzamer wordt. Eerst met 10%, maar in 2015 moet de hele 
boterham belegd zijn met duurzaam chocoladebeleg.

De overeenkomst met certificeringspartij Utz en Solidaridad 
zal ertoe leiden dat de duizenden boeren in het grootste 
cacaoproducerende land ter wereld - Ivoorkust - een betere 
toekomst tegemoet kunnen zien. Het nieuwe beleid waarborgt 
tegelijkertijd de kwaliteit van de cacaoproductie. Ook 
leverancier Cargill participeert in dit initiatief.

Reden voor dit initiatief is het feit dat boeren kampen met 
de gevolgen van uitgeputte landbouwgrond, verouderde 
cacaobomen en hoge ziektedruk door aids. De oogsten gaan 
achteruit en als gevolg daarvan staat de kwaliteit van cacao 
toenemend onder druk. Door te investeren in scholing en 
duurzamere teeltmethoden genereert de boer meer omzet en 
is de fabrikant verzekerd van goede kwaliteit.

Voor Koninklijke De Ruijter betekent deze stap dat 
maatschappelijke verantwoord ondernemen verschuift van 
een PR-taak naar een kernactiviteit.

Het zijn stuk voor stuk voorbeelden van een omschakeling 
naar een meer maatschappelijk verantwoorde manier van 
ondernemen. Een ontwikkeling die tot nu toe langzaam 
verloopt, maar steeds meer in een stroomversnelling raakt. 
Uit deze voorbeelden blijkt tevens dat het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen begint in de eigen organisatie 
met het aanpassen van het inkoop- en productieproces. Als 
een verlader deze stappen heeft gezet, wordt buiten de 
organisatie gekeken en komt men bij de logistiek uit. 
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Grote verschillen in bereidheid tot betalen voor duur-
zaamheid
Ondanks het toenemende belang van duurzaamheid bij 
verladers wil lang niet iedereen ervoor betalen. Eén op de 
vier bedrijven geeft aan bereid te zijn een hogere prijs te 
betalen voor een duurzamere keten. Circa 15% is totaal niet 
bereid om extra te betalen. Zij schatten in dat hun klanten 
geen duurzamer product wensen. De resterende groep 
verladers (60%) is nog zoekende en heeft nog geen expliciet 
standpunt ingenomen. Ze hebben nog onvoldoende zicht op 
het belang dat de klant er aan hecht.

Verschuiving van ‘je regelt het maar’ naar ‘wat kunnen 
we samen doen’
Ruim zes van de tien verladers is bereid om met de 
vervoerder om de tafel te gaan zitten en in gesprek te 
gaan om duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken. 
Over het algemeen kan gesteld worden hoe beter de 
relatie met de vervoerder (lange termijn relaties, direct 
contact en exclusieve diensten), hoe meer de verlader 
genegen is om met de vervoerder in gesprek te gaan om 
duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken.
Voordat de economische crisis wereldwijd insloeg, begon in 
de transportsector al langzaamaan het besef te ontstaan dat 
een langdurige relatie tussen verlader en vervoerder voor 
beide partijen het meeste rendement oplevert. Door de crisis 
durfden ondernemers weer een tijd lang minder makkelijk 
te investeren in duurzame maatregelen doordat de aandacht 
gericht was op kostenbesparingen. Echter nu komt het besef 
van voor de crisisjaren weer terug.
De basis voor een dialoog tussen verlader en vervoerder ligt 
er. Bijna driekwart van de verladers geeft namelijk aan een 
langdurige (langer dan 5 jaar) relatie met de vervoerder te 
hebben. Tevens maakt het overgrote deel van de verladers 
(negen van de tien) gebruik van een selecte groep 
vervoerders. Het leveren van kwaliteit is de belangrijkste 
reden hiervoor. Veelal zijn de chauffeurs van de logistiek 
dienstverlener de ambassadeurs van de verlader bij de klant.

Case Spar Nederland: samen doen
In samenwerking met Peter Appel (hun dedicated 
vervoerder), Yara (leverancier van kunstmeststoffen) en 
Thermoking (leverancier koelsystemen) heeft Spar Nederland 
een pilot uitgevoerd met een cryogeen koelsysteem op een 
trailer. Normaal gesproken worden trailers gekoeld door 
diesel aangedreven aggregaten. Het cryogene koelsysteem 
maakt gebruik van koolzuurgas (CO2). Dit koolzuurgas is een 
afvalproduct, dat bij de productie van kunstmest vrijkomt. Dit 
wordt opgevangen, gezuiverd, opgeslagen en koelt de lucht 
middels een warmte wisselsysteem. De koele lucht wordt in de 
trailer geblazen. Jaarlijks bespaart dit Spar Nederland 160.000 
liter diesel. Dat komt overeen met 417 ton CO2. Naast deze 
aanzienlijke emissiereductie is dit systeem vrijwel geluidsstil 
en is er geen schadelijk afval zoals olie, oliefilters en riemen.

Verschillen tussen branches
Verladers actief in consumentenmarkten zijn over het 
algemeen duurzamer dan verladers uit andere markten. 
Reden is tweeledig. Aan de ene kant zijn de marges groter, 
waardoor er meer ruimte is om te investeren. Aan de 
andere kant kiest de consument steeds meer milieu- en 
maatschappelijk bewust, waardoor duurzaamheid aan 
belang wint. Bedrijven die in relatie gebracht worden met 
negatieve duurzaamheidsaspecten zoals kinderarbeid, 
milieuverontreiniging of dierenleed worden gemeden.
Het is om deze redenen dat branches als de 
chemische sector, grote gebruiker van fossiele 
brandstof, en de levensmiddelenindustrie, denk aan 
de arbeidsomstandigheden bij lokale boeren die 
grondstoffen produceren, gemiddeld genomen actiever 
aan de slag zijn gegaan met verduurzaming van hun eigen 
bedrijfsprocessen en die van hun supply chain. Ook blijkt 
dat de duurzaamheidseisen die gesteld worden aan logistiek 
dienstverleners sterk kunnen verschillen per deelmarkt of 
zelfs per klant. Logistiek dienstverleners in de chemie en de 
food merken momenteel het meest van de verduurzaming 
in de keten. In veel andere deelmarkten blijft de druk 
tot verduurzaming vanuit consumenten of overheden 
achterwege, met als gevolg dat deze verladers nog minder 
actief zijn met dit onderwerp.

Buitenlandse verladers
Verladers zijn van mening dat Nederlandse concurrenten 
in grotere mate actief zijn met duurzaamheid dan hun 
buitenlandse collega’s. De sterke maatschappelijke druk in 
Nederland en het stimulerende beleid van de overheid zijn 
hiervoor de belangrijkste redenen. Toch is Nederland hierin 
niet uniek. Nederlandse verladers zijn het er over eens dat 
duurzaamheid goed moet worden aangepakt, maar dat men 
ook weer niet moet streven om “het schoonste jongetje van 
de klas” te worden. Het is immers een wereldwijd probleem 
dat een wereldwijde aanpak vergt.

3.2 Verladerseisen en selectiecriteria
Ondanks dat verladers aangeven goed bekend te zijn met 
het onderwerp en in steeds grotere mate een actief beleid 
erop voeren, stelt nog altijd driekwart van de verladers geen 
duurzaamheidseisen aan hun vervoerders. Van de verladers 
die duurzaamheidseisen stellen, verschilt de mate en 
diepgang sterk. Veelal betreft het klantspecifieke oplossingen. 
Uit bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat 
het duurzaamheidsbeleid van verladers voornamelijk 
intern op het eigen bedrijfsproces is gericht. Alleen een 
kleine groep verladers (de koplopers) gaat intensief met 
duurzaamheid aan de slag en kijkt naar de hele supply chain 
om besparingen te realiseren.

De belangrijkste eisen die verladers aan logistiek 
dienstverleners stellen, zijn in te delen in vijf categorieën.

Het grootste deel van de verladers, dat eisen stelt, beperkt 
zich tot technische duurzaamheidseisen. Voorbeelden zijn de 
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verplichting van de vervoerder voor het gebruik van Euro-5 
motoren, speciale banden, alternatieve brandstoffen of het 
gebruik van duurzame transportmiddelen. Andere verladers 
stellen naast deze technische eisen ook informatieve 
duurzaamheidseisen. Hierbij gaat het om het goed kunnen 
meten van de CO2- of andere schadelijke uitstoot per periode. 
Ook eisen sommige verladers gegevens over de uitstoot op 
ritbasis. Veelal hebben ze deze informatie nodig om voor 
hun afnemers zichtbaar te maken wat de impact is van hun 
bestelgedrag op het milieu. Voor andere verladers volstaat 
een kwaliteitcertificering met een milieu-inslag, zoals ISO 
14.001. Dit ISO-certificaat vormt voor sommige vervoerders 
de basis voor de invulling van het duurzaamheidsvraagstuk.
Ook zijn er verladers die naast eerder beschreven eisen ook 
logistieke eisen opleggen aan de vervoerder. Te denken valt 
aan efficiënte routeplanning en het maximaliseren van de 
beladingsgraad door het consolideren van zendingen.
Slechts een enkele verlader gaat nog een stap verder en 
eist een verankering van duurzaamheid bij de vervoerder 
op managementniveau. Hierbij zullen in een businessplan 
maatregelen moeten worden opgenomen, die tot doel 
hebben om de beoogde duurzaamheidsdoelstellingen 
te realiseren. Monitoring en verantwoording vallen hier 
logischerwijs ook onder. Daarnaast worden dan ook vaak 
innoverende eisen gesteld. Een wens is dan dat vervoerders 
niet alleen gebruik maken van de huidige mogelijkheden, 
maar ook zelf actief op zoek gaan naar mogelijkheden om 
duurzaamheid in de transportketen te vergroten.

Op dit moment is één op de vier verladers van mening dat 
duurzaamheid een belangrijk selectiecriterium is bij het 
kiezen van de vervoerder. Ongeveer één op de tien verladers 
vindt duurzaamheid het belangrijkste criterium. Desondanks 
staat voor de meeste verladers prijs nog altijd bovenaan 

de lijst van belangrijkste selectiecriteria. Daarna volgen 
betrouwbaarheid, service, duurzaamheid en op de vijfde 
plaats innovatie (zie Tabel 3.1).

Tabel 3.1  Belangrijkste selectiecriteria volgens 
verladers (prijs = 100)

Selectiecriterium Belang

Prijs 100
Betrouwbaarheid 94
Service 72
Duurzaamheid 45
Innovatie 33

Bron: NEA

Green Tender
Begin 2010 hebben Interfaceflor, Mars Nederland en 
Heinz, ‘Green Tender’ geïntroduceerd. Het is een manier 
van aanbesteden, waarbij bedrijven in selectieprocedures 
voor logistiek dienstverleners naast ‘prijs’, ‘service’ en 
‘kwaliteit’ ook duurzame criteria als ‘sociaal welzijn’ en 
‘milieu’ meenemen in de besluitvorming. Op deze manier 
wordt geprobeerd om duurzaamheid te verankeren in het 
inkoopproces van logistieke diensten en hiermee de markt te 
motiveren en activeren tot duurzame samenwerking.

Uitspraken over duurzaamheid:
• “Duurzaamheid gaat hand in hand met efficiency.”
• “Als je met duurzaamheid om kunt gaan, ben je als bedrijf 
innovatief.”

• “Duurzaamheid betaalt wel uit, mits er goede afspraken over 
gemaakt zijn.”

Duurzaamheidsverslagen worden gewaardeerd
Verladers hebben goede ervaringen met vervoerders 
die een duurzaamheidsverslag uitbrengen. Dit betekent 
namelijk minimaal dat ze er over hebben nagedacht 
en meestal hebben zulke vervoerders ook direct een 
duurzaamheidsstrategie. Wat inhoudelijk in zulke verslagen 
staat, is momenteel nog van minder belang. Dat komt omdat 
uniforme meetmethodes ontbreken, waardoor vergelijking 
nauwelijks mogelijk is. Tegelijkertijd geven verladers aan 
gemakkelijk door ‘luchtkastelen’ te prikken. Vervoerders 
die duurzaamheid alleen maar als marketingtool gebruiken 
vallen vroeg of laat, maar doorgaans in het eerste gesprek, 
door de mand.

Marktleiders zetten de toon
Op basis van een inventarisatie onder verladers wordt 
duidelijk dat de ontwikkeling naar een duurzame keten 
vooral wordt bepaald door marktleiders. Marktleiders voelen 

Figuur 3.1  Belangrijkste eisen die verladers aan 
logistiek dienstverleners stellen per  
categorie

Bron: NEA
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zich eerder verantwoordelijk en kunnen makkelijker actie 
ondernemen. Voor hen is het ook een middel om marktleider 
te blijven.

Milieuzone op de Maasvlakte
Op de Maasvlaktes 1 en 2 zullen in de nabij toekomst alleen 
nog maar ‘schone’ vrachtauto’s rijden. Dat is de wens van het 
college van burgemeesters en wethouders van Rotterdam. 
Daarom gaan ze voor zowel de Eerste als Tweede Maasvlakte 
een milieuzone instellen. De maatregel is bedoeld om de 
effecten op de luchtkwaliteit door het in gebruik nemen van 
de Tweede Maasvlakte volledig te compenseren. Alleen 
vrachtwagens die voldoen aan de Euro-5 norm worden vanaf 
1 januari 2013 en Euro-6 vanaf 1 januari 2016 nog toegelaten 
tot dit gebied. (NB: TLN, KNV en EVO onderzoeken samen met 
HBR mogelijkheden om met aangepaste eisen en tegen lagere 
kosten dezelfde effecten op luchtkwaliteit te bereiken het 
college van burgemeester en wethouders van Rotterdam)

3.3 Overheid en duurzaamheid
Uit recent onderzoek is gebleken dat de logistieke sector 
in vergelijking met andere sectoren op het gebied van 
duurzaamheid achter loopt. Het gevaar bestaat zelfs dat 
doelstellingen, zoals het reduceren van de CO2-uitstoot in 2020 
met 30% ten opzichte van 1990 niet gehaald zullen worden. 
Vandaar dat zowel de Nederlandse als de Europese overheid 
zeer actief zijn om de logistieke sector duurzamer te maken.

Stimulerend beleid
Ook vanuit overheden worden bedrijven gestimuleerd tot 
het nemen van meer maatschappelijk verantwoorde keuzes. 
Dat kan gaan via positieve prikkels zoals fiscale stimulering 
of subsidieregelingen voor de aanschaf van materieel en 
toebehoren, maar ook via kennisdeling en netwerken. Enkele 
voorbeelden van programma’s die een bijdrage geleverd 
hebben of nog steeds leveren aan de verduurzaming van 
de Nederlandse transportsector zijn ‘PIEK’, ‘schoner, stiller 
en zuiniger’, ‘het Nieuwe Rijden’, ‘programma Duurzame 
Logistiek’ en ‘Truck van de Toekomst’.

Truck van de Toekomst
Met het subsidieprogramma ‘Proeftuinen duurzame mobiliteit: 
Truck van de Toekomst’ wil men vooral brandstofbesparing 
en CO2-reductie bij vrachtwagens stimuleren. Daarvoor is 
in de periode van 2010 tot en met 2012 in totaal 6 miljoen 
euro beschikbaar. Dit programma moet de effectiviteit, 
betrouwbaarheid en bedrijfseconomische ratio aantonen 
van hybride vrachtauto’s, vrachtauto’s die rijden op 
dieselalternatieven en vrachtwagens met systemen voor 
hulpvermogen aan boord. Deze laatste is met name gericht op 
alternatieve koelsystemen voor geconditioneerd vervoer. Er 
is berekend dat in 2020 de truck van de toekomst 2,5 tot 3,5% 
extra brandstofbesparing kan opleveren, wat overeenkomt met 

een totale CO2-reductie voor de logistieke sector van 0,2 tot 
0,3 Mton in dat jaar.
In Nederland hebben VOLVO en MERCEDES reeds 
uitgebreide tests gedaan met hybride trucks. De eerste tests 
met hybride vrachtwagens zijn vooral in stedelijk gebied 
gehouden. De Hybride vrachtwagen komt het best tot zijn 
recht bij distributieritten in steden waarbij veel gestopt en 
opgetrokken wordt. De elektromotor wordt gebruikt bij het 
wegrijden vanuit stilstand en voor acceleratie tot 20 km/u. 
Bij hogere snelheden wordt de dieselmotor ingeschakeld. 
De aanschafkosten liggen nog beduidend hoger dan bij een 
reguliere dieseltruck, waardoor het onwaarschijnlijk lijkt dat 
een vervoerder dit alleen initieert. In feite is het noodzakelijk 
dat ook opdrachtgever en gemeenten participeren om het 
mogelijk te maken.

Wet- en regelgeving
Om tot duurzame logistiek te komen worden ook dwingende 
maatregelen genomen door middel van wet- en regelgeving. 
Zo wordt bijvoorbeeld de toegang tot bepaalde stadscentra 
gelimiteerd, denk daarbij aan venstertijden en milieuzones.

Venstertijden en milieuzones hebben als doel het leefklimaat 
te verbeteren. Regionaal – op plaatsen waar ze van kracht 
zijn – wordt dit doel wel gehaald, echter gezien vanuit het 
groter geheel zijn ze minder duurzaam. Als gevolg van deze 
milieuzones en venstertijden mogen bepaalde voertuigen 
een gebied niet in, of slechts op bepaalde tijdstippen. Dit legt 
extra druk op planning en maakt het combineren van ritten 
en het beperken van leegrijden moeilijker. Daarnaast worden 
dit soort duurzaamheidsmaatregelen op gemeenteniveau 
geregeld. Hierdoor moet een distributievervoerder veel 
verschillende regelingen kennen en z’n beleid erop 
aanpassen. Dit leidt tot onwerkbare situaties.

Ook op Europees niveau wordt door middel van wetgeving 
getracht de logistieke sector duurzamer te maken. De Duitse 
overheid probeert bijvoorbeeld het gebruik van Euro-5 
motoren te stimuleren door korting te geven op MAUT-
tarieven. Vanuit Brussel wordt comodaliteit (het gebruik 
maken van verschillende modaliteiten in een vervoersketen) 
gepromoot.

Ook overheden in de Scandinavische landen en de 
Alpenlanden zijn behoorlijk actief met duurzaamheid. In 
Oostenrijk en Zwitserland bijvoorbeeld wordt het wegvervoer 
ontmoedigd door heffingen en rijverboden, terwijl het 
spoorvervoer wordt gestimuleerd. Een voorbeeld is de bouw 
van de nieuwe 57 kilometer lange Gotthard(spoor)tunnel. 

Ook elders in Europa is duurzaamheid onderwerp van 
discussie. Zo heeft Frankrijk, overigens tot op heden 
zonder succes, geprobeerd een CO2-tax in te voeren. Door 
middel van deze belasting op het verbranden van fossiele 
brandstoffen moet de uitstoot van CO2 worden beperkt. Ook 
Engeland overweegt zo’n belasting. Vandaar dat in deze 
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landen bijvoorbeeld ook grote supermarkten zeer actief met 
duurzaamheid aan de slag zijn gegaan. Zo besteden ze in hun 
reclamefolders veel aandacht aan dit onderwerp.

Kansen
Verladers met een onevenwichtig ladingpatroon hebben 
op sommige dagen in de week minder lading te verzenden 
dan gemiddeld, waardoor de beladingsgraad afneemt. 
Dit probleem is op te lossen door de logistiek anders in 
te richten. Vooral de grote multinationals zitten echter niet 
op aanpassingen te wachten. Zij willen voor heel Europa 
hetzelfde distributiepatroon. Dit leidt tot hogere kosten en 
inefficiënt vervoer, terwijl simpele oplossingen - zoals minder 
frequent leveren - voor handen zijn.

Niet alleen verladers kunnen duurzaamheidsmaatregelen 
nemen. Ook productontwerpers, consumenten en overheden 
hebben mogelijkheden om een bijdrage te leveren. Door 
bijvoorbeeld het minimaliseren van het transportgewicht 
(bijvoorbeeld door concentraat te verschepen bij sappen) 
en -volume (door geen lucht te verpakken) en het beperken 

of verduurzamen van het verpakkingsmateriaal kunnen 
productontwerpers meewerken aan duurzame logistiek. 
Consumenten kunnen door bijvoorbeeld minder of 
duurzamer te consumeren, bijdragen aan een duurzame 
logistieke keten. Ook de overheid heeft door middel van een 
stimuleringsbeleid een belangrijke taak. Daarnaast kan door 
bijvoorbeeld de aanleg van infrastructuur het spoorvervoer 
en binnenvaart interessanter gemaakt worden.
Een ander voorbeeld is de discussie over de ecocombi, 
waarin de overheid aan zet is. De logistieke sector is het 
erover eens dat door intensief gebruik van de ecocombi 
aanzienlijke brandstofbesparingen gerealiseerd kunnen 
worden. Dit heeft natuurlijk een positief effect op het 
terugdringen van de schadelijke uitstoot. Toch wordt het 
gebruik van de ecocombi in Nederland nog beperkt (zo 
mogen ecocombi’s geen spoorwegovergangen passeren en 
ook sommige industrieterreinen zijn verboden gebied) en is 
internationaal vervoer tot op heden verboden.

In Tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van potentiële acties 
om tot duurzame logistiek te komen.

Niveau Duurzame mogelijkheden Uitleg Verantwoordelijk

Product Minder consumeren Het consumeren verminderen en degelijke 
producten maken die lang meegaan.

Verladers en 
consumenten

Digitaliseren Geen producten vervaardigen en aanschaffen 
waarvan de functionaliteit ook digitaal te
krijgen is: muziek, kranten, boeken etc. 

Verladers en 
consumenten

Minimaliseren van  
transportgewicht

Geen nutteloze bijproducten vervoeren. 
Bijvoorbeeld geen water vervoeren als 
concentraat ook mogelijk is.

Verladers en 
productontwerpers

Verpakking Beperken en verduurzamen 
van verpakkingsmateriaal

Zonder noemenswaardige problemen kan 
verpakkingsmateriaal worden beperkt. Indien 
dit niet mogelijk is, kan duurzamer materieel 
een positieve bijdrage leveren.

Verladers en 
productontwerpers

Minimaliseren van 
transportvolume

Verpakkingen niet groter maken dan het 
product.

Productontwerpers

Logistiek 
of keten

Beperken van limiterende 
logistieke eisen

Beperken van korte levertijden, speciale 
hoogteafmetingen, gelimiteerd aantal 
producten per pallet, etc.

Verladers en ontvangers 

Verlagen van bestelfrequentie Vanuit het JIT-principe worden vaak kleine 
hoeveelheden besteld. Dit beperken als het 
niet nodig is.

Verladers en ontvangers 

Bestellen van juiste 
hoeveelheden

De bestelhoeveelheid afstemmen op de 
ladingdrager.

Verladers en ontvangers

Comodaliteit Alle modaliteiten gebruiken. Infrastructuur 
aanleggen of verbeteren.

Verladers,  ontvangers 
en overheden

Inkoop Inkopen van grondstoffen die op een 
verantwoorde wijze zijn geproduceerd.

Verladers

Bron: NEA op basis van logistiek.nl

Tabel 3.2  Mogelijkheden van duurzame acties in de logistiek bij verladers, ontvangers, consumenten en  
ontwerpers
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Het vorige hoofdstuk gaf inzicht op de vraag hoe verladers 
en overheden naar verduurzaming in de logistiek 
kijken. De wijze waarop logistiek dienstverleners met 
duurzaamheid omgaan, komt in dit hoofdstuk aan de orde. 
Aan de hand van interviews, ronde tafelbijeenkomsten en 
een enquête gehouden onder deelnemers aan de ronde 
tafelbijeenkomsten is inzicht verschaft hoe verduurzaming in 
de logistiek zich ontwikkelt en waar verbeterpunten liggen.

Conclusies uit enquête onder toonaangevende logistiek 
dienstverleners
•  Ruim negen op de tien logistiek dienstverleners is bekend 

met het begrip duurzaamheid
•  Eén op de vier dienstverleners is bereid om voor 

duurzaamheid te betalen
•  Nederlandse concurrenten zijn meer actief met 

duurzaamheid dan buitenlandse concurrenten
•  Logistiek dienstverleners zijn voornamelijk actief met 

duurzaamheid omdat er kosten mee kunnen worden 
bespaard. Als opdrachtgevers er om vragen is dit ook een 
goede reden om met duurzaamheid aan de slag te gaan. In 
tegenstelling tot verladers zijn dienstverleners ook actief met 
duurzaamheid omdat concurrenten ermee bezig zijn

•  Ongeveer zes op de tien logistiek dienstverleners heeft z’n 
CO2-uitstoot berekend

•  Circa één op de vijf dienstverleners wordt geconfronteerd 
met duurzaamheidseisen van verladers

•  Slechts bij één op de tien logistiek dienstverleners is 
duurzaamheid een serieus selectiecriterium geweest bij 
aanbesteding van een ladingpakket door een verlader

•  Ongeveer drie op de tien logistiek dienstverleners heeft zelf 
initiatief genomen om met de verlader in gesprek te gaan 
over duurzaamheid

Verduurzaming gaat niet vanzelf
Dat duurzaamheid nog geen uitgekauwd onderwerp is, blijkt 
wel uit het feit dat vervoerders nog erg zoekende zijn naar de 
beste manier waarop ze dit in hun bedrijf kunnen inbedden. 
De associatie met de softere kanten (people, planet) en de 
soms ogenschijnlijk tegenstrijdige berichten (zie kader) 
zorgen ervoor dat diverse ondernemers terughoudend zijn 
met dit thema.

Onduidelijkheid overheerst
De logistieke sector wordt dikwijls geconfronteerd met 
onduidelijkheden omtrent duurzaamheid. Een bekend 
voorbeeld is de keuze tussen een regionaal geteelde appel 
of een appel van overzee. De universiteit van Bonn heeft 
onderzoek gedaan naar de milieubelasting tussen deze twee 
appels met als uitkomst dat de eerste maanden na de oogst 
de lokaal geteelde appel de minste milieubelasting oplevert, 
maar naar mate het aantal maanden dat de appel in de koelcel 
ligt toeneemt, wordt de appel van overzee aantrekkelijker. Er 

zijn honderden van dit soort voorbeelden – waarbij het gaat 
om de vraag welk alternatief het meest duurzaam is – bekend 
in de markt. Deze onduidelijkheden leiden tot een groot 
probleem voor de logistiek dienstverlener, die oprecht aan de 
slag wil met duurzaam ondernemen.

Bovendien zijn er nog een aantal praktische redenen waarom 
duurzaamheid  nog moeizaam omarmd wordt. Zo geven 
sommige ondernemers aan het door de waan van de dag niet 
voor elkaar te krijgen. Ook zijn er nog tal van vervoerders die 
weinig waarde aan duurzaamheid hechten omdat hun klanten 
er (nog) niet naar vragen, er zelf niet in geloven of gewoon 
denken dat het een hype is en vanzelf wel weer overwaait. 
Andere bedrijven hebben het economisch moeilijk en zijn 
terughoudend om erin te investeren. Men heeft onvoldoende 
financiële middelen of heeft de middelen die ze wel 
hebben nodig voor alternatieve investeringen. Weer andere 
ondernemers willen wel aan de slag met duurzaamheid, 
maar vangen bot bij hun opdrachtgever, bijvoorbeeld 
omdat de logistiek inkoper heel andere prioriteiten 
heeft. Deze ondernemers, die nog weinig concrete 
duurzaamheidsmaatregelen nemen, worden ook wel ‘starters’ 
genoemd (zie Figuur 4.1) en vormen de grootste groep in de 
transportsector. Geschat wordt dat nog altijd driekwart van 
de logistieke dienstverleners zich in het kwadrant ‘starter’ 
bevindt.
Een tweede groep ondernemers neemt impliciet op basis 
van goed ondernemerschap of uit overtuiging diverse 
maatregelen op het gebied van duurzaamheid, veelal doordat 
klanten erom vragen. Deze ondernemers lopen er niet mee 
te koop en profileren zich niet met duurzaamheid naar hun 
klanten. Deze ondernemers worden aangeduid met de term 
‘doeners’.
Een derde groep ondernemers kiest ervoor met 
duurzaamheid aan de slag te gaan, maar doet dit 
voornamelijk vanuit marketingperspectief. Zij worden 
‘verkopers’ genoemd. De inspanningen richten zich 
voornamelijk op profilering, zoals het uitgeven van een 
duurzaamheidsverslag, brochure of een uitvoerige 
beschrijving op de website.

Greenwashing
Ondanks dat de term ‘greenwashing’ al in de jaren 80 
is bedacht, maken nog altijd veel bedrijven zich hier 
schuldig aan. Bij greenwashing doet een organisatie zich 
groener voor dan hij is. Ze doen alsof zij weloverwogen 
omgaan met het milieu en/of andere maatschappelijke 
thema’s, maar in werkelijkheid blijkt het niet meer dan 
‘een likje verf’. Duurzaamheid wordt in dit kader gezien 
als marketinginstrument. Ook in de transportsector komt 
greenwashing voor.

Als laatste is er een groep logistiek dienstverleners die 
ervoor kiest zeer actief met duurzaamheid aan de slag te 

4 Het logistieke aanbod
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gaan. Veelal doen deze dienstverleners dit doordat ze er 
aan de ene kant in geloven (ze zien de voordelen) en aan de 
andere kant doordat klanten, personeel en maatschappij dit 
van hen verlangen. Deze ondernemers profileren zich ook 
echt op dit thema en proberen via onderscheidend vermogen 

nieuwe klanten te acquireren. Deze groep wordt aangeduid 
met de term ‘verkopende doeners’. Zij leveren veel 
duurzame inspanning, zijn bereid te investeren, profileren 
zich als duurzaam bedrijf en halen er tenders mee binnen. 
Duurzaamheid wordt als het ware onderdeel van de missie 
van het bedrijf en de bedrijfsprocessen. Dit is de kleinste 
groep ondernemers, naar schatting minder dan 2%.

Toch zijn er veel initiatieven
Ondanks de grote groep starters in de sector nemen 
veel vervoerders - al dan niet bewust - verschillende 
duurzaamheidsmaatregelen. Dat komt doordat 
vervoerders in hun normale bedrijfsvoering streven naar 
kostenminimalisatie en minimale kilometers. Echter bij het 
nemen van deze maatregelen ontbreekt  een overkoepelend 
duurzaamheidsbeleid of -visie. Hierdoor weet men niet 
goed welke richting het bedrijf met duurzaamheid op wil. 
Als gekeken wordt naar de duurzaamheidsmaatregelen, 
die een logistiek dienstverlener kan nemen, zijn er drie 
hoofdrubrieken te onderscheiden. Zo kan een ondernemer 
maatregelen nemen in de logistiek (consolideren van 
zendingen, verhogen beladingsgraad, etc.), aan het 
materieel (schone motoren, banden, etc.) en voor de mensen 
(chauffeurstraining). In Tabel 4.1 is een opsomming gemaakt 
van mogelijke duurzaamheidsmaatregelen in de logistieke 
sector.

Motivatie bij vervoerders
De motivatie om met duurzaamheid aan de slag te gaan, is 
tweeledig. Aan de ene kant kunnen opdrachtgevers erom 
vragen en aan de andere kant kunnen er financiële voordelen 

Niveau Duurzame mogelijkheden Uitleg

Logistiek of keten Consolideren van zendingen Door lading van verschillende vervoerders samen te voegen wordt 
een hogere beladingsgraad bereikt.

Comodaliteit Alle modaliteiten gebruiken.

Vervoermiddel Verhogen van capaciteit 
vervoermiddel

Ecocombi, 2-WIN concept, etc.

Verhogen van vullingsgraad Voorkomen van leegrijden, ritten uitbesteden, netwerkverdichting, 
goede planning(software) gebruiken.

Technische verbeteringen 
invoeren

Nieuwe Euromotoren, betere banden, alternatieve brandstoffen, 
automatisch schakelen, boardcomputer, toerental en - 
snelheidsbegrenzer, cruise control, aerodynamische toepassingen, 
roetfilters, etc.

Goed onderhouden van 
wagenpark

Juiste bandenspanning, juiste instellingen motor, etc.

Chauffeur Gedragsverbeteringen Chauffeursopleiding, monitoring en terugkoppeling rijgedrag 
chauffeur.

Tabel 4.1 Mogelijkheden van duurzame acties in de logistiek bij logistiek dienstverleners

Bron: NEA op basis van logistiek.nl

Figuur 4.1  Vier strategieën die bedrijven inzake 
duurzaamheid kunnen kiezen

 Bron: NEA
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mee worden behaald. Echter van die klantvraag merken 
vervoerders nog weinig, doordat drie op de vier verladers 
nog altijd geen duurzaamheidseisen stelt. Tevens zijn de 
eisen, die wel worden gesteld aan vervoerders, nog zeer 
beperkt. Afhankelijk van de sector kunnen wel eisen op het 
gebied van veiligheid een rol spelen.
Vervoerders zijn van mening dat prijs, betrouwbaarheid en 
service de belangrijkste selectiecriteria van verladers zijn. 
Dit komt overeen met de mening van verladers. Wel wordt 
een klein verschil waargenomen in de manier waarop tegen 
duurzaamheid als selectiecriterium wordt aangekeken. 
Verladers wegen duurzaamheid als selectiecriterium 
zwaarder dan dat vervoerders dit momenteel ervaren. Reden 
is dat verladers dichter op de consumentenmarkt zitten en 
dus met duurzaamheid actief willen zijn. Echter de vertaalslag 
naar concrete eisen moet nog scherper. 

 
Tabel 4.2  Belangrijkste selectiecriteria volgens 

vervoerders (prijs = 100)

Selectiecriterium Belang

Prijs 100
Betrouwbaarheid 93
Service 80
Innovatie  28
Duurzaamheid 24

Bron: NEA

Verduurzamen in de logistiek is economisch gedreven
Uit het feit dat slechts een kleine groep opdrachtgevers 
duurzaamheidseisen stelt, kan worden geconcludeerd 
dat de reden waarom logistiek dienstverleners kiezen 
voor verduurzaming voornamelijk economisch gedreven 
is. Het reduceren van het brandstofverbruik door 
chauffeursopleiding, het vullen van de banden met stikstof of 
aerodynamische toepassingen leiden tot een kostenreductie 
en hebben als neveneffect een bijdrage aan lagere emissies. 
Aan dit economisch principe zit ook een keerzijde. De 
economische levensduur van een voertuig is zes tot zeven 
jaar, als klanten dan vroegtijdig vragen om een vernieuwing 
van een deel van het wagenpark (bijvoorbeeld overschakelen 
van Euro-3 naar Euro-5) kan dit afhankelijk van de leeftijd van 
het wagenpark niet op stel en sprong gerealiseerd worden.
Optimalisaties in de keten is een ander voorbeeld. Doorgaans 
leiden die tot een vermindering van de transportactiviteiten. 
Dit kan zowel voor de vervoerder als de verlader voordelen 
opleveren. Een deel van de vervoerders is echter bang dat 
het voordeel volledig bij de opdrachtgever komt te liggen en 
dat daarmee een deel van de omzet verloren gaat. Dit wekt 
zogenaamd risicomijdend gedrag in de hand. Echter wat 
snel vergeten wordt, is dat onvoldoende vernieuwing leidt tot 
stilstand en daarmee tot verlies van concurrerend vermogen 
waardoor nog meer omzet verloren kan gaan.

Het concurrentieaspect is wel een goede drijfveer gebleken. 
Immers, als één ondernemer met verduurzaming aan de slag 
gaat, volgen er vanzelf meer. Vooral in nichemarkten houden 
logistiek dienstverleners elkaar sterk in de gaten.
 
Branche invloeden
Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat er verschillen 
bestaan tussen branches. Doordat verladers actief in 
consumentenmarkten meer met duurzaamheid te maken 
hebben, worden hun logistiek dienstverleners hier ook meer 
mee geconfronteerd. Ook wordt de mate van duurzaamheid 
van een deelmarkt beïnvloed door wet- en regelgeving. Het 
(stads)distributievervoer bijvoorbeeld heeft de neiging het 
wagenpark te moderniseren met de nieuwste euronormen, 
doordat ze geconfronteerd worden met milieuzones. Ook het 
tank- en silovervoer loopt voorop, maar dan voornamelijk op 
het gebied van (verkeers)veiligheid, security en kwaliteit. 
Het grensoverschrijdend ongespecialiseerd vervoer kan als 
gevolg van de Europese regelgeving (MAUT, tol, rijverboden), 
files en chauffeurstekorten niet meer zo gemakkelijk over de 
weg. Vandaar dat deze deelmarkt naar alternatieven heeft 
gezocht en is uitgekomen bij het intermodaal vervoer. Aan 
de andere kant zijn vervoerders, waarbij de prijs als gevolg 
van de hevige concurrentiestrijd nog altijd het belangrijkste 
selectiecriteria is, minder duurzaam. 

Kansen
De sector ziet diverse kansen om het imago van de sector te 
verbeteren. Uit gesprekken met ondernemers is gebleken 
dat de impliciet genomen duurzaamheidsmaatregelen beter 
verkocht kunnen worden en dat daar ook op sectorniveau 
behoefte aan is. Diverse ondernemers zouden graag zien dat 
er een reclamecampagne wordt opgezet, waaruit blijkt dat de 
logistieke sector duurzamer is dan men denkt. Daarbij gaat 
het niet alleen om opdrachtgevers en consumenten, maar juist 
ook beleidsmakers te overtuigen van de ontwikkelingen in de 
sector.

Behoefte aan een keurmerk
Een groot probleem in het duurzaamheidsvraagstuk is dat 
externen moeilijk de mate van duurzaamheid van een bedrijf 
kunnen beoordelen. Vaste meetmethodes en duidelijke 
normen ontbreken. Vandaar dat er in de logistieke sector 
behoefte bestaat aan controleerbare berekeningen en 
heldere standaarden. Een mogelijkheid vormt certificering, 
alleen moet dit niet leiden tot onnodige lastenverzwaring. 
Een andere mogelijkheid is een uniforme meetmethode 
voor de calculatie van de CO2-uitstoot. De diversiteit aan 
en het toenemende aantal zelf ontwikkelde instrumenten 
leiden tot onduidelijkheid en wantrouwen in elke calculatie. 
Zwakke punten in veel instrumenten zijn het niet op de juiste 
wijze meenemen van uitbesteed transport en het niet goed 
toewijzen van CO2-uitstoot aan een klant. 

Doordat vooralsnog zo’n standaard meetmethode ontbreekt, 
zoeken ondernemers naar andere mogelijkheden 
waarmee ze aan de buitenwereld kunnen duidelijk maken 



Duurzame logistiek. December 2010 24

dat ze heel duurzaam bezig zijn. Vandaar dat ze breed 
uitmeten dat ze betrokken zijn bij een in de sector bekend 
duurzaamheidsprogramma zoals “Be lean Be green” of dat ze 
een duurzaamheidsprijs (één van de vijftig meest duurzame 
bedrijven) hebben gewonnen.

CO2-meetlat 
In Oktober 2008 heeft KNV in samenwerking met 
Innovatieprogramma Duurzame Logistiek de CO2-meetlat 
gepresenteerd. Sinds begin 2009 ondersteunen TLN en EVO 
dit instrument ook. Voor hun milieu rapportage over 2009 
hebben acht leden van KNV de CO2-meetlat toegepast, terwijl 
nog eens drie grote KNV leden (TNT, DHL en Van den Bosch) 
volgens eigen format rapporteerden over CO2 uitstoot. 
 

Programma Duurzame Logistiek
Het programma Duurzame Logistiek ondersteunt 250 
koplopende bedrijven op het gebied van Duurzame 
goederenlogistiek met als doel de winstgevendheid van de 
bedrijven te verbeteren en tegelijkertijd een CO2-reductie 
van minimaal 20% te realiseren. Met de Lean and Green 
Award laten bedrijven zien dat zij zich actief inspannen 
om hun logistieke proces duurzamer te maken. Wanneer 
bedrijven aantoonbaar hun Lean and Green-doelstellingen 
hebben gerealiseerd, komen zij in aanmerking voor het 
Lean and Green Label. Het Lean and Green Label wordt 
het toonaangevende label voor de logistieke sector. Aan de 
ontwikkeling van dit label wordt op dit moment gewerkt. 
Gemeentes zullen privileges gaan toekennen aan bedrijven 
met zo’n label.
Daarnaast zet het programma zich in om Green Order te 
laten uitgroeien tot een algemeen geaccepteerde standaard. 
Green Order is een middel om ‘maatschappelijk verantwoord 
bestellen’ te stimuleren. Het maakt voor iedere afnemer 
zichtbaar en meetbaar wat de impact is van zijn bestelgedrag 
op het milieu. Dit levert voordelen op voor het milieu (minder 
CO2) en voor de samenleving (minder files). Ook leidt het tot 
lagere kosten en daarmee dus tot economisch voordeel.

Naast performancemeting ook duurzaamheidsmeting
Periodiek worden de vervoersprestaties gemonitord en 
vinden hierover tussen de verlader en de vervoerder 
gesprekken plaats. Een van de belangrijke onderwerpen 
in die gesprekken is de behaalde kwaliteit (bijvoorbeeld 
performance was 95% over de afgelopen periode). De laatste 
tijd wordt deze kwaliteitsmeting steeds vaker uitgebreid met 
een duurzaamheidsmeting. Dus de vervoerder moet (soms 
zelfs op ritbasis) aantonen hoeveel CO2 en andere schadelijke 
stoffen er zijn uitgestoten in de afgelopen periode.

Opdrachtgevers die belang hechten aan duurzaamheid, 
willen steeds vaker en nauwkeuriger weten voor hoeveel 
uitstoot zij verantwoordelijk zijn met hun ladingpakket. 

Het liefst willen ze maandelijks informatie op ritbasis 
verschaft krijgen. Doordat bij groupagevervoer lading van 
verschillende klanten geconsolideerd wordt in één vrachtauto 
alvorens het wordt gedistribueerd, is goede informatie over 
de emissies per opdrachtgever veel moeilijker te berekenen 
dan bij het volle wagenladingenvervoer (FTL).
Het idee achter deze informatiewens van opdrachtgevers is 
om te kijken of er geen (milieu)voordelen door consolidatie 
kunnen worden bereikt door bijvoorbeeld het bestelgedrag 
van afnemers aan te passen. Dit is echter in groupage minder 
zinvol doordat groupagevervoerders zelf al lading (alleen van 
verschillende opdrachtgevers) combineren om vrachtauto’s 
vol te krijgen. Zelfs tijdens afleverritten worden de auto’s 
alweer gevuld met nieuwe lading (collectie).

Onthaasting in de keten
Een dilemma voor duurzame logistiek is de relatief korte 
doorlooptijd om lading van ontvanger bij afnemer te krijgen. 
Immers door een korte doorlooptijd zijn alternatieve 
modaliteiten niet te benutten of zijn ladingen minder 
makkelijk te combineren. Er zijn tal van verladers en logistiek 
dienstverleners te noemen die deze snelheid in de keten juist 
uitbuitten door te adverteren met concepten zoals ‘vandaag 
voor morgen’, ‘voor 7 uur besteld zelfde dag nog in huis’ 
of de ‘24-uurs service’. Voor producten met een beperkte 
levertijd (zoals verse levensmiddelen en elektronica) is 
dat begrijpelijk, maar voor heel veel producten worden 
ook korte doorlooptijden gekozen, terwijl dat niet absoluut 
noodzakelijk is. Als gevolg van de economische crisis, die 
tot overcapaciteit in het containervervoer heeft geleid, zijn 
veel schepen bewust langzamer gaan varen. Hierdoor werd 
capaciteit uit de markt gehaald, waardoor schepen dagen 
langer over een reis deden. Tevens werden door het lagere 
brandstofverbruik kosten bespaard. Op zichzelf is dat al 
een gunstige duurzaamheidsmaatregel, maar dit voorbeeld 
illustreert ook meteen dat het voor veel producten weinig 
uitmaakt, als de doorlooptijd in de keten langer wordt. Weinig 
ontvangers of opdrachtgevers hebben hierover tijdens het 
zeevervoer geklaagd. Overigens is het in dit kader wel weer 
opmerkelijk dat als de schepen eenmaal zijn aangekomen in 
de (Rotterdamse) haven, er gelijk een rush op de containers 
ontstaat. Dan wil iedereen de container nog dezelfde dag 
ophalen. Vanuit een duurzaamheidsgedachte is onthaasting in 
de keten een interessante ontwikkeling omdat het kan leiden 
tot hybride netwerkstructuren, een hogere beladingsgraad 
of simpelweg energiebesparing. Daarnaast heeft het ook 
nog eens grote kans van slagen, doordat veel producten 
zich hiervoor lenen. Belangrijk is wel om de opdrachtgever 
of ontvanger hiervan bewust te maken. Een vergelijkbaar 
betoog gaat op voor belevering in steden. De tijdvensters zijn 
zo krap geworden dat dit inefficiënt transport tot gevolg heeft.
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5 Strategische ontwikkelingspaden

Het is tijd om de balans op te maken. Inmiddels is duidelijk 
dat zowel vervoerders als verladers nog zoekende zijn naar 
een goede invulling van duurzaamheid voor hun eigen 
bedrijfsprocessen. Ondernemers zijn bang dat duurzaamheid 
kostenverhogend werkt, terwijl het doorgaans juist tot 
efficiëntieverbeteringen leidt.
Verladers en logistiek dienstverleners zijn nog onvoldoende 
in staat de organisatie dusdanig aan te passen dat dit tot 
besparingen leidt. De reden hiervoor is dat men slechts 
beperkt bereid is om de interne processen af te stemmen op 
wat de markt vraagt. Bij duurzaamheid is het belangrijk niet te 
denken in termen van concurrentie, maar juist in termen van 
dialoog, samenwerking in de keten en onderling vertrouwen.

 
Conclusies
•  Koplopende verladers komen met harde 

duurzaamheidseisen
•  Duurzaamheid wordt echter nog niet breed gedragen in de 

sector
•  Het duurzaamheidsdenken wint terrein
•  Zowel vervoerders als verladers zijn nog zoekende hoe met 

duurzaamheid om te gaan
•  Om onduidelijkheden in duurzaamheidsvraagstukken weg te 

nemen en duurzaamheidsbeoordeling objectiever te maken 
is er behoefte aan onafhankelijke en feitelijke maatstaven

•  Samenwerking vormt de sleutel tot verduurzaming in de 
keten

•  Goed ondernemerschap leidt tot verduurzaming
•  Een tekortkoming van de ander mag niet het excuus zijn om 

niets met duurzaamheid te doen
•  Om niet afhankelijk te zijn van overheden en verladers 

moeten logistiek dienstverleners het voortouw nemen en 
initiatief tonen

Gezamenlijke belangen opzoeken
Verladers zijn niet groener dan vervoerders en zijn zelf ook 
zoekende. Ondanks dat de meeste verladers bekend zijn met 
duurzaamheid en bereid zijn om er met de vervoerder over 
te praten, beperkt het duurzaamheidsbeleid van de verladers 
zich nog voornamelijk tot het eigen bedrijfsproces. Slechts 
een kwart van de verladers stelt duurzaamheidseisen aan de 
logistiek dienstverlener. Alleen deze groep gaat dus intensief 
met duurzaamheid aan slag en kijkt naar de hele supply chain 
om besparingen te realiseren.

Zowel vervoerders als verladers geven voorbeelden waaruit 
blijkt dat verduurzaming onderling besproken wordt. 
Desondanks komt verduurzaming nog onvoldoende van de 
grond, doordat vervoerder en verlader op de ingebrachte 
punten niet tot elkaar kunnen komen. Hetgeen de één 
inbrengt, past de ander niet en vice versa. De succesverhalen 
illustreren dat het belangrijk is voldoende tijd te nemen voor 
het zoeken naar gezamenlijke belangen. Ook blijkt dat het 
in de ene situatie wel lukt en dat men in de andere situatie 
onvoldoende motivatie vindt om interne processen aan te 

passen, waardoor de keten minder efficiënt en daarmee ook 
duurder ingericht wordt. Duidelijk is dat er een spanningsveld 
bestaat tussen individuele bedrijfsbelangen en keten of 
maatschappelijke belangen. Om toch tot een verdere 
verduurzaming binnen het eigen bedrijf en in de keten te 
komen, kan het aanstellen van een sustainability manager 
zowel bij vervoerder als verlader drempelverlagend werken. 
Op die manier wordt minder traditioneel naar het logistieke 
vraagstuk gekeken.

Mental shift: van prijs naar kwaliteit 
Diverse markten worden momenteel gedomineerd door 
prijsconcurrentie. Door middel van het periodiek uitzetten 
van tenders vindt selectie van dienstverleners plaats. Dit komt 
duurzame logistiek niet ten goede. Ook als een verlader in 
z’n tender vraagt naar het duurzaamheidsbeleid van een 
vervoerder is dit veelal niet meer dan een wassen neus. Een 
standaard paragraaf over het duurzaamheidsbeleid van de 
vervoerder volstaat. Deze focus op enkel de prijs heeft tot 
gevolg dat onvoldoende ruimte ontstaat om lange termijn 
relaties op te bouwen. De wil om samen te investeren wordt 
hierdoor beperkt. 

De logistiek dienstverlener moet het initiatief nemen
Door als dienstverlener het initiatief te nemen, is het 
makkelijker om richting te geven aan verduurzaming en zo 
de commerciële afspraken in balans te houden. Wat veelal 
vergeten wordt, is dat door innovaties in het logistieke proces 
de toetredingsdrempel voor andere bedrijven hoger komt 
te liggen. Hierdoor ontstaat concurrentievoordeel. Verladers 
zullen vroeg of laat om verduurzaming gaan vragen en er 
zelfs op gaan selecteren. Met deze wetenschap is het goed 
zelf initiatief te nemen om zodoende de regie te houden en 
het tempo te kunnen bepalen.
Diverse logistiek dienstverleners geven aan dat er 
naast individuele maatregelen ook op sectorniveau 
afspraken gemaakt moeten worden. Anders wordt het van 
overheidswege opgelegd en is er minder ruimte voor eigen 
initiatieven. De internationale afspraak over 20% CO2-reductie 
dwingt de sector tot nadenken.

Goed ondernemerschap leidt tot duurzame logistiek
In dit onderzoek wordt geconcludeerd dat logistiek 
dienstverleners duurzaamheidsmaatregelen voornamelijk 
vanuit economisch perspectief nemen. Er kunnen namelijk 
kostenbesparingen worden gerealiseerd. Als bijkomend 
effect hebben deze maatregelen ook een emissiereductie 
tot gevolg. Daarmee komt duurzame logistiek eigenlijk 
gewoon neer op goed ondernemerschap. In die zin is het 
niet raar dat er meer gebeurt, dan men denkt. Ondernemers 
die professioneel met hun eigen bedrijf omgaan, zullen dan 
ook snel een vertaalslag maken naar wat men doet of kan 
doen om tot verduurzaming te komen. Daarmee geldt voor 
een aantal ondernemers dat het tijd is zich niet langer te 
verschuilen achter excuses. Duurzaam ondernemen heeft 
namelijk voor alle partijen voordelen.
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Profileren met duurzaamheid
Tijdens het onderzoek en in discussie met ondernemers is 
gebleken dat verschillende ondernemers terughoudend zijn 
in de communicatie over genomen duurzame maatregelen. 
Bedrijven durven het niet te vermarkten omdat ze bang zijn 
omzet te verliezen. Kostenbesparingen zouden al snel naar 
de opdrachtgever vloeien en daarmee tot omzetverlies 
lijden. Dit zien we terug bij een grote groep ondernemers die 
risicomijdend gedrag vertoont. Zeker met de economische 
crisis in het achterhoofd is dat ook niet zo vreemd, vooral 
wanneer er sprake is van opdrachtgevers waarmee nog 
niet in partnership gewerkt wordt. Echter daarmee wordt te 
snel voorbij gegaan aan de bijdrage die verduurzaming kan 
hebben aan de uitstraling van het bedrijf bij acquisities en bij 
het aangaan van nieuwe partnerships.

Verkeerde vergelijkingen
Als gevolg van een toenemende aandacht en daarmee het 
concreter benoemen van duurzaamheidsdoelstellingen, 
ontstaat steeds meer de mogelijkheid om vergelijkingen 
te maken tussen deelmarkten en modaliteiten. Bij deze 
vergelijkingen schuilt echter het gevaar dat snel appels 
met peren worden vergeleken. De ene modaliteit is niet 
per definitie duurzamer dan de andere. Bijvoorbeeld 
bij binnenvaart of spoorvervoer moet voor een goede 
berekening ook het voor- en natransport worden 
meegenomen. Ook is het bij bijvoorbeeld spoorvervoer 
belangrijk te bepalen hoe een trein wordt aangedreven. Een 
dieseltrein is veel minder zuinig dan een elektrische variant.

Succesfactoren
Om effectief met duurzaamheid aan de slag te kunnen, is het 
belangrijk dat een aantal randvoorwaarden is ingevuld. Ten 
eerste moet de kwaliteit van de relatie tussen verlader en 
vervoerder goed zijn. Dit betekent dat er sprake moet zijn 
van een lange termijn relatie of nog beter een partnership. 
Een tweede belangrijk punt is gelijkwaardigheid. Hiermee 
wordt bedoeld dat zowel kosten als baten eerlijk (naar rato) 
verdeeld worden. Ten slotte moet men zich realiseren dat 
duurzame logistiek niet eindigt bij de muren van het bedrijf. 
Men zal zich moeten verdiepen in elkaars bedrijfsprocessen 
en daarmee ook bereid moeten zijn open en eerlijk 
informatie te delen om zo gezamenlijk tot duurzame logistiek 
te komen.

Samenwerking cruciaal
Vervoerders proberen door het combineren, consolideren en 
beter plannen van zendingen een hogere beladingsgraad te 
halen en minder (lege) kilometers te rijden. Besparingen van 
10 tot 20% zijn mogelijk als de randvoorwaarde van een sterk 
netwerk met voldoende lading is ingevuld. Samenwerking 
is hierbij het toverwoord. Vandaar dat de verwachting is dat 
duurzame logistiek pas echt grote kans van slagen heeft 
als verschillende bedrijven, waaronder ook concurrenten 
in een ketenschakel (horizontale samenwerking) gaan 
samenwerken. Ook samenwerking tussen verschillende 
schakels in een supply chain (verticale samenwerking) en 

tussen verschillende supply chains kunnen leiden tot een 
duurzamere sector.

Certificering
Hoewel de meningen over certificering verdeeld zijn, is 
er duidelijk behoefte aan onafhankelijke en objectieve 
maatstaven om de duurzaamheidsbeoordeling objectiever 
te maken. Dit mag geen star instrument zijn dat eenmalig 
wordt vastgesteld. Om het voor koplopers voldoende 
interessant te houden en het mogelijk te maken zich blijvend 
te kunnen onderscheiden, moet dit dynamisch worden. Op 
andere plaatsen in de keten, bijvoorbeeld bij de inkoop 
van grondstoffen, heeft men het nut van certificering reeds 
onderkend en wordt het toegepast.

Ter afsluiting
De sector moet ten aanzien van het duurzaamheidsvraagstuk 
vooral naar zichzelf kijken en de kansen die er liggen 
proberen te benutten. In elk geval mag een tekortkoming van 
een ander niet het excuus zijn om niets met duurzaamheid te 
gaan doen. Nederland is in Europa en in de wereld koploper 
wat betreft logistiek, waarom dan ook niet op het gebied van 
duurzame logistiek. Vanuit die optiek zou veel meer voor een 
ontwerpende rol gekozen moeten worden in plaats van een 
afwachtende rol. Desondanks moeten we eerlijk blijven en zal 
geen vervoerder de lading van een niet duurzame verlader 
laten staan. Echter anno 2010 wordt duurzaam ondernemen 
niet alleen een kans, maar een noodzakelijke voorwaarde om 
in de toekomst te blijven voortbestaan. In de wetenschap dat 
het eigenlijk niets anders is dan goed ondernemerschap valt 
er niet over te twijfelen om actief met duurzaamheid aan de 
slag te gaan! 
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Het onderzoek is verricht door:
NEA Transportonderzoek en –opleiding B.V.

Interviews
De volgende partijen hebben aan het onderzoek 
meegewerkt via interviews:

N. Kuipers Spar Holding
L. Bissegger Van der Lee
F. van der Lee Van der Lee
E. Roelevink Wim Bosman
P. de Cock DOW
M. van der Plas DOW

Ronde tafel discussies
De volgende partijen hebben aan het onderzoek 
meegewerkt via ronde tafel discussies:

PE. van Aggele G. Vlug en Zoon BV
P. Appel Peter Appel Transport
F. Bos Bos Logistics
J. Bunk Burg Industries
E. van Duijn  Transportbedrijf Van Duijn en Zonen
R. Geurts BCTN
S. Goes Goes Transport
D. Haveman-Post Post & Haveman
M. Haverlach InterfaceFLOR
R. van der Helm  A.G. van der Helm Transport Groep
A.J.A. Joordens C. van Heezik
G. Kuiper Kuiper & Zn Transport
F. van der Lee L. van der Lee en Zonen
J. van der Linden Hoektransport
B.J. Maters  Transportbedrijf Maters Huissen
R. Millenaar  Millenaar en Van Schaik Transport
T. Nabuurs Nabuurs
J.P.M. Neutgens Welsi Holding
J.M. van Noort Mooy Logistics
L. Philipsen Wim Bosman
J. Quist Steenbergen Transport 
B. Radstaak ACN

Disclaimer
De informatie in deze presentatie 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 deze presentatie. De analisten die aan deze presentatie hebben 

bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nationale 

toezichthouders aan de uitoefening van hun vak. Deze presentatie is opgesteld 

namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie 

van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze presentatie 

is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of 

verkoop van enig financieel instrument. Deze presentatie is louter informatief en 

mag niet worden beschouwd als advies. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van 

betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om er 

voor te zorgen dat ten tijde van de presentatie de informatie waarop zij haar visie 

in deze presentatie 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 deze presentatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van 

aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werknemers 

aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade 

voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze presentatie alsmede voor 

druk- en zetfouten in deze presentatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming 

van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze presentatie. Overneming 

van gegevens uit deze presentatie 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.

M. van Santen Van Santen Transport
D.J. van Schaik  Millenaar en Van Schaik Transport
R. Schavemaker Schavemaker Transport
J.H.G. Scholten Huisman Group
M. Schoofs Wim Bosman
N. Solano  Yusen Air and Sea Service (Benelux) B.V.
J.R.L. Stet Stet Heemskerk
M. Vlaar Breedijk Transport
P.K.D. de Vries  Internationaal transportbedrijf G. Snel
A.J. de Waard De Waard Transport
G.P.W. Welbers Emons Group
E. de Winter De Winter Logistics
J. Zandbergen Zandbergen
W. Zonnevijlle Mooy Logistics

Onderzoek
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Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

ING 
De heer mr. M.C. Bode
(020) 6522075
machiel.bode@ing.nl

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)
De heer H.E. Runia
(070) 3751751
e.runia@knv.nl

NEA Transportonderzoek en -opleiding B.V.
De heer S.J. van der Meulen
(079) 3222351
sme@nea.nl

Meer informatie

ING
mr. M.C. Bode
020 652 20 75
machiel.bode@ing.nl

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)
H.E. Runia
070 375 17 51
e.runia@knv.nl

NEA
S.J. van der Meulen
079 322 23 51
sme@nea.nl


