
Beroepsgoederenvervoer over de weg
Visie 
Perspectief

Vooruitzicht: de weg omhoog
Voor 2017 verwacht de Rabobank een verdere volumegroei van circa 2 tot 2,50% in het
wegtransport. De groei komt niet alleen uit exportgerelateerde sectoren, zoals industrie en groothandel. De binnenlandse vraag naar
transport zal stijgen door stijgend consumentenvertrouwen, een verbeterde woningmarkt en toenemende koopkracht. Daarnaast
biedt de komst van diverse grote Europese distributiecentra kansen voor verdere groei. Het distributievervoer (vooral
geconditioneerd vervoer, containervervoer en het bouwgerelateerde transport) stijgt hard. De concurrentie blijft echter groot en de
prijzen stijgen niet evenredig met het volume. De trend in de sector is optimalisatie: meer doen met minder. Van de sterke groei in
e-commerce profiteren koeriersbedrijven en logistieke dienstverleners en transporteurs die gericht zijn op fijnmazige distributie.

Uitdagende toekomst: inspelen op veranderingen
Ondanks de goede vooruitzichten staat de sector voor enkele grote uitdagingen. Zoals: schaalvergroting, veranderingen in de supply
chain door de opkomst van e-commerce en 3D-printen en een (kwantitatieve én kwalitatieve) mismatch van personeel. De grote
transporteurs ontwikkelen zich tot ketenregisseur voor hun klant. De middelgrote transporteurs moeten zich onderscheiden door het
bieden van toegevoegde waarde. Bijvoorbeeld door een specialisatie naar type vervoer, product of bestemmingsregio of door
aanvullende logistieke dienstverlening te bieden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de verdere ontwikkeling van geconditioneerde
warehousing en vervoer van bio foods en biologische agrarische producten, die een sterke groei laten zien. De kleinere bedrijven en
eigenrijders blijven een kwetsbare groep die de flexibele schil rondom de grotere bedrijven vormt.

Professionalisering
De stijgende vraag naar fijnmazige distributie stelt hogere eisen aan de interne organisatie van bedrijven. De verwachting is een
verdere professionaliseringsslag in de sector met kansen voor logistiek dienstverleners en vervoerders die in staat zijn hun klant te
ontzorgen door integratie in de logistieke keten. Samenwerking en deelname aan een netwerk zijn daarbij cruciaal. Voor bedrijven die
in staat zijn deze uitdagingen in hun strategie mee te nemen, is het langetermijnperspectief gematigd positief. Bedrijven die dit
onderscheidende vermogen niet hebben en geen tot weinig toegevoegde waarde bieden, kunnen alleen concurreren op prijs en
zullen hun rendement zien dalen.

 

Trends

Outsourcing van logistiek: Outsourcing is al sinds de jaren negentig een thema binnen de transportsector. Dit neemt echter steeds
professionelere vormen aan; niet alleen het vervoer maar ook warehousing, om-, her- en verpakken, verzorgen van emballage en
retouren tot het volledig overnemen van de planning van het logistieke proces. De transporteur groeit uit tot een volwaardig
ketenpartner. Hoogwaardige ICT en automatisering zijn een must door de toenemende complexiteit, evenals de behoefte aan
hoog opgeleid personeel;

Modal shift en multimodaal vervoer worden volwassen: Vervoer over de weg wordt door de EU ontmoedigd ten faveure van het
water en het spoor. De verwachte groei in volume moet volgens de beleidsmakers worden opgevangen door het water en spoor.
De reden is tweeledig: onze wegen slibben dicht (en meer asfalt leggen is geen oplossing) en ten tweede is wegvervoer de minst
duurzame keuze. Transporteurs van de toekomst spelen daarop in door multimodaal vervoer aan te bieden in samenwerking met
weg- en spoorvervoerders of zelf te investeren in deze modaliteiten;

  

Rabobank Cijfers & Trends
Branche-informatie 

     

Rabobank Cijfers & Trends, 1 mei 2017 pagina 1 van 3



Duurzaamheid is nadrukkelijk onderdeel van het businessmodel: Met de inzet van de EURO6-motor en de inzet van LZV’s (Lange
Zware Voertuigen) zijn CO2-emissienormen en schadelijke uitstoot tot een minimum gereduceerd. Voor stadsdistributie wordt de
inzet van hybride- en elektrische wagens gemeengoed of zelfs verplicht door gemeenten. Bundeling van lading en de inzet van
boordcomputers dragen niet alleen bij aan duurzaamheid maar ook aan het rendement van het bedrijf;

Vraag naar kwalitatief hoogstaand logistiek vastgoed neemt toe: Door de opkomst van e-commerce stijgt de behoefte aan
magazijnruimte en distributiecentra. Aantal m2, bereikbaarheid en toegang tot meerdere vervoersmodaliteiten zijn daarbij
belangrijk. Logistiek vastgoed is hot en door beleggers wordt fors geïnvesteerd in state-of-the-art warehouses met gerobotiseerde
magazijnen. Er dreigt een overschot van verouderd logistiek vastgoed op B-locaties of slechter;

Innovatie is een key-issue: De voortschrijdende technologie gaat in de komende jaren ook het logistieke landschap veranderen.
Denk aan de opkomst van de 3D-printer, robotisering van het magazijn en autonoom rijdende vrachtwagens. Transporteurs zullen
de impact van deze toepassingen op hun businessmodel moeten inschatten en daarop moeten acteren. Ook veranderingen in de
keten dwingen transporteurs hun businessmodel te innoveren. Sleutelwoorden hierbij zijn kostenflexibilisering, asset-lightbeleid en
samenwerking. Dit laatste vergroot de marktmacht én rendementskansen.

 

Kansen en bedreigingen

Opdrachtgevers vragen om maatwerk transportoplossingen en toegevoegde waarde is het sleutelbegrip;

Uitschakeling van de groothandel in de supply chain biedt kansen voor logistieke dienstverleners;

De 2e Maasvlakte in de Rotterdamse haven betekent naar verwachting een verhoging van het ladingaanbod, al was dat in 2016
niet echt zichtbaar;

Liberalisering van de EU-markt: opheffen van de cabotageregeling in de EU is een bedreiging voor de binnenlandse markt maar
biedt kansen in het buitenland;

Verplaatsing van het economische groeivlak naar Oost-Europa verandert de handelsstromen. De opkomst van Oost-Europese
havens is daarvan een voorbeeld;

De uitstroom van chauffeurs is groter dan de instroom en er dreigt een tekort. Daarnaast is er een stijgende behoefte aan hoog
opgeleid logistiek personeel in verband met de toenemende complexiteit;

De discussie over (lager betaalde) Oost-Europese chauffeurs blijft onderwerp van gesprek. Eenduidige regelgeving op EU-niveau is
noodzaak voor een gelijk speelveld.

Omschrijving 
Het beroepsgoederenvervoer over de weg is onderdeel van de sector transport. Ondernemingen in de branche vervoeren goederen
over de weg voor derden. Het is gebruikelijk om onderscheid te maken tussen bedrijven die actief zijn in het binnenlands vervoer en
die in het grensoverschrijdende vervoer.

Niet meegenomen zijn de SBI-codegroepen: overige transport, logistieke diensten ten behoeve van transport, expediteurs,
cargadoors en bevrachters en overige dienstverlening voor vervoer.

Bedrijf en markt 
Markt 

Vraag

Wegtransport is vroegcyclisch
Door zijn afgeleide functie is het wegtransport conjunctuurgevoelig. Vervoer volgt de handel en productie: alle producten moeten
immers uiteindelijk bij de eindgebruiker belanden. Im- en export zijn daarbij van cruciaal belang voor het grensoverschrijdende
vervoer. Het door de Nederlandse transporteurs vervoerde gewicht heeft voor circa 70% betrekking op binnenlands vervoer en voor
30% op grensoverschrijdend vervoer. Van dit buitenlandvervoer komt de helft voor rekening van Duitsland en circa 30% voor rekening
van België.

Outsourcing zet door
Productie- en handelsbedrijven hebben de keuze vervoer zelf te verzorgen (eigen vervoer) of uit te besteden. Bijna 70% van het
goederenwegvervoer in Nederland wordt momenteel door het beroepsgoederenvervoer verzorgd. Steeds meer bedrijven
concentreren zich op hun kernactiviteiten. Voor niet-core-businessactiviteiten is al jaren sprake van een trend tot outsourcing. Deze
trend zal naar verwachting doorzetten. Daarbij omvat die outsourcing steeds meer: niet alleen het vervoer maar ook de planning en
het voorraadbeheer.

Het wegvervoer valt uit te splitsen in de volgende vormen:
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Het bilaterale vervoer. Dit is internationaal vervoer van land A naar land B;

Het derde-landenvervoer. Dit is vervoer van land A naar land B door een vervoerder uit land C;

Het cabotagevervoer. Het vervoer van goederen in land A door een transportbedrijf uit land B.

 

Aanbod

Aandeel wegvervoer is groot
Van al het vervoerde gewicht in Nederland wordt 84% vervoerd over de weg, 15% via het water en circa 1% over het spoor. In het
grensoverschrijdende vervoer wordt respectievelijk 45% over de weg, 49% via het water en 6% over het spoor vervoerd. Het
wegvervoer heeft haar positie de laatste decennia sterk verbeterd ten opzichte van de overige modaliteiten. Flexibiliteit en snelheid
zijn daarbij doorslaggevende argumenten geweest. Ondanks politieke druk op een groter aandeel via water en spoor blijft
wegtransport groeien, mede door toename van de fijnmazige distributie door e-commerce.

Aantal wegvervoerders neemt toe (bron: NIWO)
Op 1 januari 2017 stonden er ruim 106.000 vergunningsbewijzen uit bij meer dan 13.000 bedrijven. Ten opzichte van 1 januari 2016
nam het aantal uitstaande bewijzen per saldo toe met ruim 4.249, een stijging van 4,1%. Gemiddeld bezit een Nederlands
transportbedrijf 8,1 vergunningsbewijzen. Voor meer gedetailleerde informatie en statistieken, zie niwo.nl.

Vergunningen per bedrijf per 1 januari 2013 2014 2015 2015 2016 2017

< 6 8.058 8.319 8.512 8.512 9.005 9.583

6-10 1.388 1.364 1.378 1.378 1.446 1.515

11-20 975 948 952 952 978 1.002

21-50 727 716 696 696 687 716

51-100 222 224 231 231 249 244

>100 92 97 98 98 102 112

Totaal bedrijven 11.493 11.668 11.867 11.867 12.467 13.172

Totaal vergunningen 97.855 98.330 99.245 99.245 102.503 106.752

Bron: NIWO

Versnippering en schaalvergroting
De Nederlandse transportsector bestaat voor 76% uit bedrijven met vijf of minder vergunningsbewijzen. Deze ruim 9.000 kleinere
bedrijven bezitten samen ruim 17.000 vergunningsbewijzen, dat is 17% van het totaal. Binnen de branche zijn circa 3.800 zzp’ers
werkzaam. Een deel van de transportbedrijven is te kenmerken als eigen rijder. Dit begrip houdt in dat iemand voor eigen rekening en
risico werkzaam is als (inter)nationaal chauffeur en bovendien dat de eigenaar zelf meerijdt als chauffeur. Hiertoe behoren dus niet
alleen zzp’ers. De 102 grootste bedrijven (nog geen 1% van het totale aantal bedrijven) bezitten samen ruim 20.000
vergunningsbewijzen, maar liefst 21% van het totaal.

Geografische verdeling
Bijna één op de vijf Nederlandse beroepsgoederenvervoerders over de weg is gevestigd in Zuid-Holland (19%). Op de tweede plaats
staat Noord-Brabant (18%). Ook in Gelderland (14%) zijn veel transportbedrijven te vinden. Samen is in deze drie provincies meer dan
de helft (51%) van alle transportbedrijven in Nederland gevestigd en zij bezitten ook 52% van alle uitstaande vergunningsbewijzen. In
Flevoland zit slechts 1% van alle bedrijven met eveneens 1% van alle vergunningsbewijzen. Bedrijven in Noord-Holland zijn het
grootst met gemiddeld 10,5 vergunningsbewijzen. In Zeeland, Groningen en Friesland zijn ze het kleinst met gemiddeld minder dan
6 vergunningsbewijzen per bedrijf.

Rabobank Cijfers & Trends

Al meer dan vijfendertig jaar biedt de Rabobank met Cijfers & Trends betrouwbare branche-informatie. Via
www.rabobank.nl/cijfersentrends is deze informatie gratis te raadplegen. U vindt er onze thema-updates, branche-informatie en
sectorprognoses. Ook kunt u de prestaties van uw bedrijf vergelijken met die van andere bedrijven in uw branche.
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