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2e kwartaal 2017 

 

 

De omzet van de transportsector is in het tweede kwartaal van 2017 

ruim 4,5 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar geleden. 

Het vertrouwen in de economie is evenals vorig kwartaal positief. 

Ondernemers in de transportsector zijn nog steeds positief gestemd 

over het economisch klimaat in het aankomende kwartaal, maar 

minder dan een kwartaal eerder. Het aantal faillissementen ligt 

nagenoeg op hetzelfde niveau als voorgaand kwartaal. 

De groei van Nederlandse economie heeft de opgaande lijn van de 

voorgaande kwartalen voortgezet. Ook de consumptie van 

huishoudens en  de export van Nederlandse producten is gegroeid. 

 

Kengetallen transport 

 

 

 

Totaal transport 

Transportsector houdt omzetgroei vast 

De omzet van de transportsector steeg in het tweede kwartaal met 

ruim 4,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De 

omzetgroei van het eerste kwartaal is hiermee gecontinueerd. 

Evenals vorig kwartaal zagen alle branches  de omzet toenemen.  

 

Het vervoer door de lucht liet de grootste omzetgroei zien, op de 

voet gevolgd door het vervoer over land en de dienstverlening voor 

het vervoer. In het vervoer over water was de omzetgroei het 

kleinst, maar zowel bij de binnenvaart als de zeevaart werd meer 

omzet behaald dan vorig jaar. 

Omzetontwikkeling transport 

 

Statline: omzet transport 

 

Omzetgroei in alle branches 
 Totaal transport: Vertrouwen transporteurs stabiel 1

 Vervoer over land: Goederenwegvervoer houdt groei vast 3

 Vervoer over water: Omzetgroei in zee- en binnenvaart 4

 Vervoer door de lucht: Twee kwartalen omzetgroei 5

 Dienstverlening voor het vervoer: Ondernemers zijn positief gestemd 5

 Post- en koeriersdiensten: Omzet koeriers blijft toenemen 6

 Economisch beeld: Groei in investeringen 6

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=a&D3=54-61&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
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Aantal faillissementen stabiel 

In het tweede kwartaal van 2017 zijn 55 faillissementen 

uitgesproken in de transportsector. Dat is nagenoeg evenveel als het 

voorgaand kwartaal en hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het 

goederenwegvervoer was met 22 faillissementen de bedrijfstak met 

het hoogste aantal gedwongen bedrijfssluitingen, gevolgd door de 

koeriers met 9 bedrijfssluitingen. 

Aantal faillissementen vervoer en opslag 

 

Statline: uitgesproken faillissementen 

 

Minder starters en minder stoppers 

In het tweede kwartaal van 2017 zijn in de transportsector 1 195 

nieuwe bedrijven opgericht, waarvan verreweg de meeste zich 

bezighouden met personenvervoer over de weg. Het aantal starters 

is hiermee ongeveer 37 procent lager dan in dezelfde periode een 

jaar eerder. Verder zijn er 675 transportbedrijven opgeheven tijdens 

het afgelopen kwartaal, vooral lokale postbedrijven en koeriers. Dit 

is een daling van 11 procent ten opzichte van het aantal stoppers in 

hetzelfde kwartaal in 2016. In totaal telde Nederland aan het eind 

van het tweede kwartaal 40 075 transportbedrijven. Het totale 

aantal bedrijven dat actief is in de transport en logistiek ligt 

daarmee 4,8 procent hoger dan een jaar geleden. 

Oprichtingen en opheffingen transportsector 

Statline: bedrijven oprichtingen  
Statline: bedrijven opheffingen 

 

 

Vertrouwen transporteurs nagenoeg gelijk 

Ondernemers in de transportsector zijn aan het begin van het derde 

kwartaal wederom positief gestemd. Het ondernemersvertrouwen 

kwam met 7,5 nagenoeg even hoog uit als in het tweede kwartaal. 

De sentimentsindicator staat nog steeds op een hoger niveau dan in 

de afgelopen jaren.  

Het ondernemersvertrouwen is samengesteld uit drie 

deelindicatoren: de ontwikkelingen van de omzet en het economisch 

klimaat in het vorige kwartaal en de omzetverwachting voor het 

lopende kwartaal. Ondernemers zijn minder positief over de 

ontwikkeling van de omzet in het afgelopen kwartaal dan drie 

maanden geleden. Daarentegen zijn zij positiever over de 

omzetverwachting voor komend kwartaal en over de ontwikkeling 

van het economisch klimaat. 

 

Ondernemersvertrouwen transport (seizoengecorrigeerd) 

  

Statline: ondernemersvertrouwen 

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82244NED&D1=0&D2=0&D3=201-202,208,213,216,219&D4=118,122,126,130,134,139,143&HDR=T&STB=G1,G2,G3&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83148NED&D1=0&D2=216&D3=40-51&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83149NED&D1=0&D2=216&D3=40-51&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83149NED&D1=0&D2=216&D3=40-51&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82675NED&D1=0&D2=18&D3=25-35&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
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Verwachtingen transportsector zijn licht positief 

Per saldo verwacht 8 procent van de ondernemers in de 

transportsector een toename van de export in het derde kwartaal. 

Vorig jaar werd in het derde kwartaal door per saldo 1 procent van 

de ondernemers een afname van de export verwacht. Ook ten 

opzichte van het vorige kwartaal is de exportverwachting verbeterd. 

Met een saldo van +1 is het aantal ondernemers dat een verbetering 

van het economisch klimaat verwacht iets groter dan het aantal dat 

een verslechtering verwacht. In dezelfde periode vorig jaar waren 

ondernemers negatief in hun verwachting aangaande het 

economisch klimaat. Per saldo verwacht 5 procent van de 

transporteurs een toename van de personeelssterkte. Verder 

verwacht per saldo 9 procent van de ondernemers een stijging van 

de tarieven door te voeren in het derde kwartaal. 

 

Verwachtingen 

  

Statline: conjunctuurenquête Nederland 

 

Vervoer over land 

Goederenwegvervoer houdt groei vast 

De omzet in het vervoer over land is in het tweede kwartaal circa 5 

procent gestegen in vergelijking met vorig jaar. De grootste 

omzetgroei kwam met 6 procent op naam van het 

goederenwegvervoer. Door de aangetrokken economie is er meer 

vraag naar transportdiensten en daar profiteren de wegvervoerders 

van. Het bus-, tram- en metrovervoer liet met iets meer dan een half 

procent de minste omzetstijging zien. Na twee kwartalen 

omzetdaling is er nu sprake van 3 procent meer omzet bij de 

taxibedrijven.  

De verhuizers hebben daarentegen de omzet minder hard zien 

groeien dan voorgaande kwartalen. Afgelopen vier kwartalen was er 

nog een omzetgroei van gemiddeld 12 procent. In dit kwartaal bleef 

de omzetstijging steken op 2 procent. 

Omzetontwikkeling vervoer over land 

 

Statline: omzet transport 

 

Afname omzet verwacht 

Per saldo verwacht 11 procent van de ondernemers in het vervoer 

over land een afname van de omzet. In het voorgaande kwartaal 

verwachtten veel ondernemers juist een toename van de omzet. 

Ook vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is dit een 

verslechtering. Ook over het economisch klimaat zijn ondernemers 

per saldo negatief, terwijl er drie maanden geleden een verbetering 

van het economisch klimaat werd verwacht. Over de 

werkgelegenheid zijn de verwachtingen licht positief; per saldo 2 

procent verwacht het personeelsbestand uit te breiden. Het aantal 

ondernemers dat een uitbreiding van de personeelssterkte voorziet, 

is echter aanzienlijk kleiner dan in voorgaande kwartalen. Per saldo 

verwacht 11 procent van de ondernemers tariefstijgingen door te 

voeren, veel meer dan in het voorgaande kwartaal en hetzelfde 

kwartaal vorig jaar. 

Verwachtingen ondernemers vervoer over land 

  

Statline: conjunctuurenquête Nederland 

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82435NED&D1=21,44,95,130&D2=133,135-152&D3=l&D4=l&D5=5-10&HDR=G2&STB=G1,T&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=a&D3=54-61&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82435NED&D1=21,44,95,130&D2=133,135-152&D3=l&D4=l&D5=5-10&HDR=G2&STB=G1,T&VW=T
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Vervoer over water 

Omzet stijgt voor tweede kwartaal op rij 

In het tweede kwartaal van 2017 groeide het vervoer over water 

met een kleine 4 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar 

eerder. Daarmee was dit het tweede kwartaal op rij dat de omzet 

steeg. Zowel bij de zee- als de binnenvaart is er meer omzet behaald. 

De zeevaart opereert op de mondiale markt en is sterk afhankelijk 

van de wereldeconomie. De binnenvaart daarentegen is gericht op 

het binnenland en de ons omringende landen. Verder is bij de 

binnenvaart ook de waterstand een belangrijke factor in de omzet. 

De afgelopen kwartalen was er regelmatig laagwater wat de omzet 

beïnvloedde. Ook in het tweede kwartaal was er sprake van een 

periode laagwater waar de binnenschippers wat omzet betreft van 

konden profiteren. 

 

Omzetontwikkeling vervoer over water 

 

Statline: omzet transport 

 

Hogere tarieven binnenvaart dan jaar eerder 

De tarieven van goederenvervoer met binnenvaartschepen lagen in 

het tweede kwartaal gemiddeld 28 procent hoger dan een jaar 

eerder. In vergelijking met een jaar geleden was de marktsituatie in 

het tweede kwartaal gunstiger door de toegenomen vraag. Ook was 

de waterstand gemiddeld lager dan een jaar eerder, waardoor er 

minder capaciteit was en vrachttarieven hoger uitvielen. 

In vergelijking met het eerste kwartaal van 2017 daalden de tarieven 

met 7 procent. In dat kwartaal was de waterstand gemiddeld nog 

lager. 

Prijsindex binnenvaart 

  
Maatwerktabel: prijsontwikkelingen binnenvaart  

 

 

Verwachtingen positiever dan vorig jaar 

Varende vervoerders zijn in hun verwachtingen positiever dan vorig 

jaar in hetzelfde kwartaal. Per saldo verwacht 5 procent van de 

ondernemers een verbetering van het economisch klimaat. In 

hetzelfde kwartaal vorig jaar verwachtte per saldo 3 procent een 

verslechtering. Net als in het vorige kwartaal verwachten 

ondernemers een toename van de omzet. Per saldo verwacht 14 

procent een omzetstijging. Per saldo wordt door 1 procent van de 

ondernemers een stijging van de tarieven verwacht. Ondernemers 

verwachten, met een saldo van +5 een toename van de 

personeelssterkte in het derde kwartaal.  

Verwachtingen vervoerders over water 

  

Statline: conjunctuurenquête Nederland 

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=a&D3=54-61&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2016/36/prijsindex-binnenvaart
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82435NED&D1=21,44,95,130&D2=133,135-152&D3=l&D4=l&D5=5-10&HDR=G2&STB=G1,T&VW=T
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Vervoer door de lucht 

Omzet stijgt wederom, mede door hoger passagiersaantal 

Bij de vervoerders door de lucht is de omzet in het tweede kwartaal 

met ruim 5 procent gestegen vergeleken met dezelfde periode een 

jaar eerder. Dit was vooral te danken aan een toename van het 

aantal passagiers. De opbrengsten uit vrachtvervoer bleven hierbij 

achter. 

Het was het tweede kwartaal op rij dat de omzet steeg. 2016 kende 

drie kwartalen van omzetkrimp mede als het gevolg van 

prijsdalingen. 

Omzetontwikkeling luchtvaart 

 

Statline: omzet transport 

 

Dienstverlening voor het vervoer 

Expediteurs grootste stijgers in transportsector 

De omzet van de dienstverleners voor het vervoer is in het tweede 

kwartaal gestegen met bijna 5 procent. De expediteurs behaalden 

met ruim 7,5 procent de sterkste omzetstijging in de 

transportsector. Daarmee hebben zij de stijging die vorig kwartaal 

inzette kunnen vasthouden. Bijna alle deelbranches binnen de 

dienstverlening behaalden meer omzet. De laad-, los- en 

overslagbedrijven waren hierop een uitzondering. Bij deze bedrijven 

was de omzet stabiel ten opzichte van een jaar eerder. De 

voorgaande kwartalen was hier nog sprake van omzetdalingen. 

Omzetontwikkeling dienstverleners voor het vervoer 

 

Statline: omzet transport 

 

Reizigers zorgen voor topdrukte op luchthavens 

De omzet bij dienstverleners voor de luchtvaart is in het tweede 

kwartaal met bijna 2,5 procent gestegen. Deze omzetstijging komt 

vooral door een toename in het aantal passagiers dat gebruik 

maakte van de luchthavens. De vliegvelden hadden bijna 11 procent 

meer reizigers dan een jaar eerder. 

Nog nooit hebben er in een tweede kwartaal zoveel reizigers van de 

luchthavens gebruik gemaakt. Ook is er meer vracht afgehandeld op 

de vliegvelden. 

 

Ontwikkeling omzet en passagiers luchthavens 

Statline: omzet transport 

Statline: luchthavens passagiers 

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=a&D3=54-61&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=a&D3=54-61&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=a&D3=54-61&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37478HVV&D1=11&D2=0&D3=294,298,302,306,311,315&VW=T
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Ondernemers opnieuw positief gestemd 

De verwachtingen voor het economisch klimaat zijn met een saldo 

van +6 minder positief dan drie maanden geleden, maar positiever 

dan in dezelfde periode vorig jaar toen er een verslechtering van het 

economisch klimaat voorzien werd. Ook de omzetverwachtingen zijn 

minder positief dan in het voorgaande kwartaal. Per saldo verwacht 

5 procent van de ondernemers een verbetering van de omzet en 7 

procent een toename van de personeelssterkte. Vorig kwartaal was 

het aantal ondernemers dat prijsstijgingen verwachtte door te 

voeren nagenoeg even groot als het aantal dat prijsdalingen 

voorzag. Nu verwacht per saldo 10 procent van de ondernemers 

prijsstijgingen door te voeren. 

Verwachtingen dienstverleners transport 

  

Statline: conjunctuurenquête Nederland 

 

Post- en koeriersdiensten 

Vier jaar omzetgroei 

De omzet bij de post- en koeriersdiensten is in het tweede kwartaal 

met ruim 4 procent gestegen. De omzet neemt hiermee voor het 

vierde jaar op rij toe. De omzetgroei is voor het grootste deel 

afkomstig van de koeriers en betrof voor deze bedrijven 6,5 procent. 

De koeriers zien hun omzet al sinds 2013 onafgebroken stijgen ten 

opzichte van het jaar ervoor. 

Omzetontwikkeling post- en koeriersbedrijven 

 

Statline: omzet transport 

 

Economisch beeld 

Groei houdt aan 

De Nederlandse economie was in het tweede kwartaal 3,3 procent 

groter dan in dezelfde periode vorig jaar. Het positieve exportsaldo, 

de gestegen investeringen en de groei van de consumptie droegen 

bij aan de groei.  

Er werd in het tweede kwartaal meer geïnvesteerd in woningen, 

gebouwen en machines. Daarentegen werden er minder 

vervoermiddelen aangeschaft. Ook is er meer geïnvesteerd in ICT-

middelen, zowel in hardware als software. 

Bestedingen naar categorie 

 
Statline: bbp en bestedingen  

 
 

Klik hier en selecteer het volgende blok of kies <del> om te stoppen 

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82435NED&D1=21,44,95,130&D2=133,135-152&D3=l&D4=l&D5=5-10&HDR=G2&STB=G1,T&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=a&D3=54-61&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82602NED&D1=64,101,127,133,158,184&D2=0&D3=104-108,l&STB=T,G1,G2&VW=T
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Colofon  

Tekst  sector bedrijvenstatistieken Den Haag (EBD) 

 

 

 

Datum  6 september 2017 

Opmerkingen betreffende deze publicatie 

– Deze publicatie is samengesteld op basis van cijfers zoals deze 

op 5 september 2017 beschikbaar waren. Mogelijk zijn er op 

het moment van lezen actuelere cijfers, deze kunt u vinden 

via de links onder de grafieken. 

–   De cijfers zijn doorgaans niet seizoengecorrigeerd. Indien dit 

wel het geval is staat dit aangegeven in de tekst/grafiek. 

Meer informatie 

 

CBS Infoservice: Infoservice 

Persdienst: persdienst@cbs.nl 

Telefonisch: 070 3374444 

 

Staat van het MKB 

Op zoek naar cijfers over midden- en kleinbedrijf? Behoefte 

aan uitsplitsingen naar bedrijfsleeftijd, mate van groei, 

bedrijfsgrootte of bedrijfstak binnen het MKB? 

Bezoek dan www.staatvanhetmkb.nl en volg 

@staatvanhetmkb.nl op Twitter 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/publiek/inlichtingen/default.htm
http://www.staatvanhetmkb.nl/

