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BRANCHENIEUWSBRIEF LOGISTIEK 
 
Interessante trends en ontwikkelingen in uw branche? In samenwerking met 
onze kennispartners willen wij u hiervan graag op de hoogte houden. 
 
Wat leest u in deze branchenieuwsbrief? 
1. De actuele branchecijfers; 
2. Trends en ontwikkelingen: ‘Hoe blijf ik ook in de toekomst sterk staan?; 
3. Tips voor u. 
 
Logistiek Nederland verwacht zeer sterke groei in 2018 
De branche wil fors meer investeren en efficiënter gaan werken 

 
Logistieke ondernemers zijn erg positief over het komende jaar, ondanks 
aanhoudende prijsdruk. Ze gaan voor 2018 uit van een bovengemiddelde groei van zowel de omzet 
met 14 procent als de winst met 14,6%. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘2018 in Zicht, de 
verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’. De logistiek staat er financieel gezien erg goed voor 
en verwacht fors meer te gaan investeren. Gezien de druk op de tarieven zetten ondernemers in de 
branche ook sterk in op efficiënter werken. Het aantrekken en behouden van vakkundig personeel 
vormt de belangrijkste uitdaging, zo geven ze aan.  
 
Bovengemiddelde stijging omzet en winst verwacht 
Voor 2018 rekenen logistieke ondernemers op een forse groei van de omzet en de winst. De omzet 
zal naar verwachting met 14% stijgen, versus 10% voor het mkb. Ook de winstprognose ligt duidelijk 
boven die voor het mkb als geheel: +14,6% ten opzichte van +9,1%. Verder voorziet de branche dat 
de loonkosten, de grootste kostenpost binnen de logistiek, met gemiddeld 3,5% zullen stijgen. Nieuwe 
cao-afspraken en een tekort aan vast personeel kunnen hiervoor een verklaring vormen. 

 
Kredietwaardigheid sterk verbeterd 
De financiële positie van de logistiek is fors verbeterd. Het percentage vervoerders dat aan alle 
financiële verplichtingen kan voldoen, is toegenomen van 78% in 2015 naar 82% in 2016. Daarnaast 
is het aantal bedrijven dat op de korte termijn in de financiële problemen kan komen, sterk gedaald 
van 16% in 2015 naar 6% in 2016. Op beide punten scoort de branche beter dan het mkb als geheel. 
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Investeringsbereidheid is groot 
Het investeringssaldo van logistieke ondernemers is in 2016 ongeveer stabiel gebleven, maar de 
ondernemers verwachten een toename van de  investeringen in 2018  met bijna 9%. Dit ligt duidelijk 
boven het gemiddelde in het mkb (5%). In lijn met de grotere investeringsbereidheid neemt ook de 
behoefte aan externe financiering bovengemiddeld snel toe (+9,6%). Voor het mkb als geheel is dit 
+3,5%.  
 
In tegenstelling tot veel andere branches verwachten logistieke ondernemers op dit vlak relatief weinig 
obstakels: iets meer dan 17% ziet financiering als een bedreiging. Paul Dinkgreve, SRA-
bestuursvoorzitter: “Uit SRA-onderzoek onder leden komt naar voren dat vooral banken weinig 
genegen zijn om microbedrijven van krediet te voorzien. Omdat deze bedrijven 94% van het mkb 
vertegenwoordigen, kan dit een sterk remmende werking hebben op de groei van het mkb als geheel. 
Ondernemers kunnen zich wapenen met een betere kwaliteit in de kredietaanvraag. De accountant 
kan hen hierbij als geen ander ondersteunen.” 
 
Druk op personeelsbestand en tarieven 
Bijna zestig procent van de logistieke ondernemers ziet voor het komende jaar vooral kansen in 
economische ontwikkelingen. Gegeven de aanhoudende prijsdruk zetten veel ondernemers ook in op 
efficiënter werken; bijna 60% verwacht hier voordeel uit te halen. Daar staat tegenover dat het volgens 
meer dan de helft van de vervoerders een zeer lastige opgave wordt om vakkundig personeel te 
vinden. Dit heeft te maken met de beperkte aanwas van hoogopgeleide medewerkers, maar ook met 
de vergrijzing binnen de branche. Daarnaast zien logistieke ondernemers marktontwikkelingen als een 
belangrijke uitdaging.  
 

Het SRA-BiZ-rapport ‘2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’, bevat de 

belangrijkste financiële kengetallen en verwachtingen van het Nederlandse mkb. Het rapport is 

gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 150.000 jaarrekeningen uit de SRA-

Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ), en op recent onderzoek onder 645 

ondernemers, de Mkb-branchescan. De massa, validiteit en actualiteit van deze data zijn uniek. 
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Hoe blijf ik ook in de toekomst sterk staan? 
Nu het weer beter gaat met de economie, plukken ook wegvervoerders daar de vruchten van, want de 
goederenstromen groeien. Dat betekent echter niet dat transportondernemers achterover kunnen 
leunen. Integendeel zelfs, want de sector heeft op langere termijn te maken met diverse uitdagingen. 
Om in de toekomst sterk te blijven staan is het van groot belang om daar tijdig op in te spelen. In dit 
artikel zetten we de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor wegvervoerders op een rij.  
 
Personeelskrapte  
De kans is groot dat u er al mee te maken hebt gehad: het niet kunnen vinden van personeel. Er is in 
de vervoerssector een ware strijd gaande om goed gekwalificeerde werknemers. Er is een fors tekort 
aan chauffeurs, wat komt door vergrijzing van bestaande personeelsbestanden en onvoldoende 
instroom van jongeren. Ook hoger opgeleide werknemers blijken vaak moeilijk te vinden. Om toch 
personeel aan te trekken, zal je je als wegvervoerder moeten onderscheiden als aantrekkelijke 
werkgever. Dat begint bij een positief en sterk imago. Als je als bedrijf een goede strategie hebt, 
innoveert en waarde hecht aan ondernemersgerichte competenties, dan trekt dat de aandacht, en kun 
je mensen sneller aan je binden. Innovatie en vernieuwing vragen om meer kennis en expertise, 
waardoor je potentiële werknemers ook eerder een functie-inhoud kunt bieden die nauw aansluit op 
hun capaciteiten. Hoe beter je een takenpakket afstemt op iemands competenties, hoe groter de kans 
dat die voor een bepaalde functie kiest. 
 
Vergroening en verduurzaming 
Het terugdringen van de CO2-uitstoot krijgt overal in de wereld steeds meer prioriteit, niet in de laatste 
plaats in Europa. Onder aanvoering van overheden en milieuorganisaties komt er steeds meer beleid 
dat gericht is op schonere lucht, ook in ons land. Die trend is extra sterk in onze grote steden, die 
steeds vaker milieuzones invoeren en een Euro VI-motor verplicht stellen. Sommige Europese steden 
hebben zelfs al bekendgemaakt dat ze in de nabije toekomst verboden toegang zijn voor voertuigen 
met verbrandingsmotoren, de diesel voorop. Dat betekent dat elektrisch rijden steeds belangrijker zal 
worden. Een voorbeeld van een bedrijf dat actief heeft ingespeeld op de vergroening van de stedelijke 
logistiek, is online supermarkt en boodschappenbezorger Picnic. Dit bedrijf rijdt uitsluitend met 
elektrische wagentjes in onze steden. Voor vervoerders die te maken hebben met stedelijke distributie 
zal vergroening en verduurzaming een grote uitdaging opleveren. Al was het maar om de 
investeringen die gepaard zullen gaan met de aanschaf van een elektrische vrachtauto. Je zult 
bijzonder goed moeten nadenken voordat je zo’n investering doet en je moeten afvragen of die 
rendabel is. Hierover kunt u zich laten adviseren door uw accountant. In vergelijking met de 
binnenlandse stedelijke distributie, ligt elektrisch rijden voor het internationale wegvervoer aanzienlijk 
verder weg in de toekomst. Maar ook hier zullen steeds strengere milieueisen gaan gelden, want de 
vergroeningstrend is onomkeerbaar.  
 
Robotisering  
De technologische ontwikkelingen in de wereld volgen elkaar in een steeds hoger tempo op. Een 
belangrijke trend voor wegvervoerders is de toenemende robotisering. In steeds meer loodsen en 
opslagplaatsen zullen het niet de traditionele orderpickers zijn die de spullen uit de stellingen halen, 
maar robots. Die trend heeft grote impact. Robots werken efficiënter, maar vragen ook om forse 
investeringen en speciaal opgeleid personeel. Steeds meer berichten zijn er ook over autonoom 
rijden, een techniek die momenteel in ontwikkeling is en er zeker aankomt. Dat geldt ook voor ‘truck 
platooning’, het virtueel aan elkaar koppelen van vrachtwagens, hoewel dat nog wat meer 
toekomstmuziek is. Duidelijk is dat er veel gebeurt op technologisch gebied. Als wegvervoerder is het 
essentieel om al die ontwikkelingen goed in de gaten te houden en daar zo nodig tijdig in mee te 
gaan. 
 
Digitalisering 
Tot de steeds snellere technologische ontwikkelingen behoort ook de digitalisering van 
bedrijfsprocessen. Ook in het wegvervoer is dit een belangrijke trend. Digitalisering biedt uitgekiende 
mogelijkheden om de processen rond het vervoer van goederen efficiënter te maken. Zo zorgt 
digitalisering ervoor dat er allerlei data beschikbaar komt waar je als wegvervoerder je voordeel mee 
kan doen. Denk aan het overstappen van papieren naar digitale vrachtbrieven. Die zorgen ervoor dat 
er allerlei gegevens sneller beschikbaar zijn, waardoor je bijvoorbeeld eerder kunt factureren.  
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De informatie die voortkomt uit digitalisering kun je aan elkaar koppelen en maakt optimale ‘business 
intelligence’ mogelijk. Dat kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je financiering een stuk sneller gaat. Als 
je aan de hand van de verzamelde data en de analyse daarvan kunt aantonen dat goederen met een 
hoge mate van betrouwbaarheid op de plek van bestemming aankomen, dan zullen klanten sneller 
betalen. Door te digitaliseren kun je sneller en beter laten zien hoe je het doet als bedrijf, waardoor je 
cashflow sneller op gang kan komen. Ook bij digitalisering komt de personele component overigens 
weer om de hoek kijken, want met al die digitale informatie moet je wel kunnen omgaan. Data-analyse 
is een vak apart en vraagt om gespecialiseerde, hoger opgeleide medewerkers. 
 
Strategische samenwerking  
Branches vervagen steeds meer, een fenomeen waar ook wegvervoerders mee te maken hebben. Er 
is een duidelijke toename te zien van bedrijven buiten de transportsector die het vervoer van hun 
producten in eigen hand nemen. Voorbeelden van deze ‘insourcing’ zijn Amazon en Coolblue. Er 
komen dus nieuwe concurrenten voor de sector bij. Het is daarom cruciaal om te onderzoeken hoe je 
de processen in de keten efficiënter kunt maken. Samenwerken met ketenpartijen, maar ook met 
andere partijen, is daarbij onmisbaar. Hiervoor zal je allereerst goed moeten kijken naar de klant en 
zijn wensen. Wat wil die klant precies? Als je dat weet, dan kun je op zoek naar de juiste strategische 
partners. Denk aan IT-partners, die u kunnen helpen met de digitalisering van uw processen en 
daarmee een verhoogde efficiency. Hierdoor zult u zich kunnen onderscheiden in de markt en uw 
concurrentiepositie kunnen versterken. Uiteindelijk zullen zelfs Amazon en Coolblue dan misschien 
weer kiezen voor ‘outsourcing’ van hun logistiek. 
 
 
Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Manfred Kindt van onderzoeksbureau Panteia. 
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TIPS VOOR U 
 
TIP 1: Algemene verordening gegevensbescherming komend jaar in werking 
 
Nieuwe regels voor verwerking van persoonsgegevens zijn een stuk strenger. 
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze 
Europese privacywet bevat de regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Wat 
betekent de komst van de AVG voor u? 
 
Strengere eisen 
Door de AVG zal overal in de EU dezelfde privacywetgeving gaan gelden. De AVG volgt de 
Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op en is aanzienlijk strenger dan zijn 
voorganger. Bedrijven en instellingen die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. 
Meer dan ooit zult u als bedrijf moeten kunnen aantonen dat u zich aan de wet houdt. Het is raadzaam 
om op tijd na te gaan of uw processen, diensten en producten voldoen aan de AVG. Een allereerste 
stap daartoe kan zijn om eens te kijken op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Op deze 
website vindt u een stappenplan dat u een aardig eindje op weg helpt. 
 
Wat zijn de gevolgen voor u? 
De AVG zal de privacyrechten van mensen scherper gaan waarborgen. Andersom zullen burgers en 
consumenten zich ook steeds bewuster worden van hun privacyrechten en daar eerder voor 
opkomen. U dient zich daar als bedrijf in de transportsector goed bewust van te zijn. Stel, u maakt 
gebruik van een TMS-systeem waarin u de gegevens van de bezorger aan de ontvanger stuurt. Wat 
gebeurt er met die gegevens en kunnen die de privacy van de bezorger niet schaden? U zult daar 
gericht aandacht aan moeten schenken. Denk ook aan persoonsgebonden bestuurderskaarten en 
digitale tachografen. Hoe zit het met het uitlezen daarvan en de bescherming van de privacygevoelige 
gegevens die hieruit voortkomen? Dit zijn zomaar wat voorbeelden van onderwerpen waar u onder de 
AVG scherper dan ooit op zult moeten letten. 
 
Kortom, bereid u goed voor op de nieuwe AVG. U bent nu nog ruim op tijd en kunt zo mogelijke 
risico’s na 25 mei 2018 voorkomen!  
 
TIP 2: Houd geldigheid Eurovergunning in de gaten! 
 
Transportbedrijven die zich in Nederland bezig houden met goederenvervoer over de weg, moeten 
over een Eurovergunning beschikken. De vergunning is vijf jaar geldig en moet dan worden verlengd.  
 
Kwaliteitseisen 
De NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie) toetst iedere vijf jaar of 
transportbedrijven aan de vier wettelijke kwaliteitseisen voldoen. Het betreft de kredietwaardigheid, 
betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en reële vestiging. Pas als dit zo is, wordt een vergunning 
verstrekt. 
 
Wanneer vergunning nodig? 
De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor transportbedrijven. Bedrijven die actief zijn in 
het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in bezit zijn van de Eurovergunning. 
 
Beroepsgoederenvervoer is het tegen betaling vervoeren van goederen in opdracht van derden. De 
vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen 
van meer dan 500 kilo. Het laadvermogen staat vermeld op het kentekenbewijs. Niet alleen 
vrachtauto's, maar ook bestelauto's zijn moeten vanwege hun laadvermogen in veel gevallen een 
vergunning hebben. 
 

Let op!  
De Eurovergunning is vijf jaar geldig en kan daarna worden verlengd. 

 
Ongeveer een half jaar voordat uw Eurovergunning afloopt, stuurt de NIWO u een email om u eraan te 
herinneren dat u een aanvraag voor verlenging van uw Eurovergunning moet indienen. U moet altijd 
aan de voorwaarden van de vergunning voldoen. Wijzigingen binnen uw onderneming kunnen 
gevolgen hebben. 
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Als vastgesteld is dat u nog steeds aan de gestelde voorwaarden voldoet, wordt uw aanvraag 
toegewezen. Uw Eurovergunning wordt dan verlengd met een periode van vijf jaar, gerekend vanaf de 
einddatum van uw huidige geldige vergunning. 
 
Digitaal aanvragen 
Vanaf dit jaar kunt u uw aanvraag ook digitaal indienen. Dit kan via de site www.niwo.nl/loket. Nadat u 
bent ingelogd met eHerkenning kunt u het webformulier invullen. De benodigde bewijsstukken kunt u 
uploaden. Aanvragen op papier is ook nog steeds mogelijk. 
 
Kosten 
De behandelkosten van de aanvraag van een Eurovergunning bedragen € 235, van een verlenging € 
120. De afgifte van een vergunningsbewijs kost € 28,50 en per vergunningsbewijs betaalt u € 23,50 
per jaar. U wordt aangeslagen voor het aantal vergunningsbewijzen dat op peildatum bij u in bezit is. 
De peildata zijn 1 januari en 1 juli. 
 

Let op!  

Vanaf dit jaar (2017) bent u hierover geen btw meer verschuldigd. 

http://www.niwo.nl/loket

