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In het derde kwartaal van 2017 is de omzet van de transportsector 

met 4,8 procent toegenomen ten opzichte van dezelfde periode 

vorig jaar. Net als in de voorgaande kwartalen is het vertrouwen in 

de economie bij de transporteurs positief. De ondernemers zijn 

duidelijk positiever in hun verwachtingen voor het economisch 

klimaat dan in het voorgaande kwartaal. Het aantal uitgesproken 

faillissementen ligt op het laagste niveau sinds jaren. 

Kengetallen transport 

 

 

 

Totaal transportsector 

Drie kwartalen omzetgroei 

In het afgelopen kwartaal is de omzet in de transportsector met 4,8 

procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Na 

een lichte omzetdaling vorig jaar is er nu 3 kwartalen op rij sprake 

van groei. De totale omzet ligt op het hoogste niveau ooit.  

In alle branches steeg de omzet. De sterkste groei vond plaats bij het 

vervoer over water. Deze deelbranche presteerde vorig kwartaal 

nog lager dan de rest van de sector. De dienstverlening van het 

vervoer en het vervoer over land volgden op korte afstand. 

Hekkensluiter was dit kwartaal de  Luchtvaartsector, met een groei 

van 2,3 procent. 

Omzetontwikkeling transport 

 

Statline: omzet transport 

 

Aanhoudende omzetgroei 
 Totaal transportsector: Minder starters en stoppers 1

 Vervoer over land: Toename personeelssterkte verwacht 3

 Vervoer over water: Omzetgroei in zee- en binnenvaart 4

 Vervoer door de lucht: Drie kwartalen omzetstijging 5

 Dienstverlening voor het vervoer: Ondernemers positief gestemd 5

 Post- en koeriersdiensten: Internetverkopen zorgen voor bedrijvigheid 6

 Economisch beeld: Meer investeringen 6

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=a&D3=54-62&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
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Aantal faillissementen daalt 

In het derde kwartaal zijn er 39 faillissementen uitgesproken. Het 

aantal bedrijven dat gedwongen de deuren moest sluiten is de 

afgelopen 8 jaar niet zo laag geweest. In het goederenwegvervoer - 

de bedrijfstak met de meeste bedrijven in de transportsector - 

gingen de meeste bedrijven failliet (15), gevolgd door de 

expediteurs en de post en koeriers met beiden 7 gedwongen 

bedrijfssluitingen. 

Aantal faillissementen vervoer en opslag 

  

Statline: uitgesproken faillissementen 

 

Minder starters en minder stoppers 

In het derde kwartaal zijn in de transportsector 1 265 nieuwe 

bedrijven opgericht, 8 procent minder dan een jaar eerder. Bijna de 

helft van de nieuwe bedrijven houdt zich bezig met 

personenvervoer over de weg. Verder zijn er 615 transportbedrijven 

opgeheven tijdens het afgelopen  kwartaal, een daling van 28 

procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016. Vooral het 

aantal lokale postbedrijven en koeriers daalde minder hard dan een 

jaar geleden. In totaal telt Nederland aan het eind van het derde 

kwartaal 40 770 transportbedrijven, ruim 5 procent meer dan in dit 

kwartaal een jaar eerder. 

Oprichtingen en opheffingen in de transportsector 

  
Statline: bedrijven oprichtingen 
Statline: bedrijven opheffingen  
 

 
 

Vertrouwen transporteurs nagenoeg gelijk 

Ondernemers in de transportsector zijn aan het begin van het vierde 

kwartaal positief gestemd, net als het voorgaande kwartaal. Het 

ondernemersvertrouwen kwam met 8 een fractie hoger uit dan in 

het derde kwartaal. De sentimentsindicator staat 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 positiever over de 

ontwikkeling van de omzet en van het economisch klimaat in het 

afgelopen kwartaal. Zij zijn echter veel minder positief over de 

verwachte omzet in het vierde kwartaal. 

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=118,122,126,130,134,139,143,147&HDR=T&STB=G1,G2,G3&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83148NED&D1=0&D2=216&D3=40-52&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83149NED&D1=0&D2=216&D3=40-52&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82675NED&D1=0&D2=18&D3=25-36&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
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Verwachtingen zijn positief 

Per saldo verwacht 12 procent van de ondernemers een toename 

van de export in het vierde kwartaal. Met een saldo van 11 procent 

is het aantal ondernemers dat een verbetering van het economisch 

klimaat voorziet groter dan het aantal dat een verslechtering 

verwacht. Daarmee zijn ondernemers duidelijk positiever in hun 

verwachtingen voor het economisch klimaat dan in het voorgaande 

kwartaal. Per saldo verwacht 12 procent van de transporteurs een 

toename van de personeelssterkte. Zij zijn voor het derde kwartaal 

op rij positiever over dit onderwerp dan het voorgaande kwartaal. 

Ook ten opzichte van het vierde kwartaal vorig jaar is dit een 

verbetering. Verder verwacht per saldo 17 procent van de 

ondernemers prijsstijgingen in het vierde kwartaal. 

Verwachtingen transportsector 

  
Statline: conjunctuurenquête Nederland  

 

 

Vervoer over land 

Vier jaar omzetgroei 

Bedrijven in het vervoer over land hebben in het derde kwartaal 

ruim 5 procent meer omgezet dan een jaar eerder. De omzet neemt 

al vier jaar onafgebroken toe. De grootste stijging kwam op naam 

van de verhuizers: zij wisten bijna 9 procent meer omzet te behalen 

dan een jaar geleden.  

De toenemende vraag naar transportdiensten heeft ook een positief 

effect gehad op de opbrengsten van het goederenwegvervoer, de 

grootste branche in de transportsector. De omzet steeg hier met 

ruim 5 procent. Ook bij het personenvervoer over land werd er meer 

omzet behaald. Van 5 procent groei bij bus-, tram- en metrovervoer 

tot 4 procent bij het spoorvervoer. De taxibedrijven zaten hier met 

een omzettoename van 4,5 procent tussen. 

Omzetontwikkeling vervoer over land 

 

Statline: omzet transport 

 

Omzet verhuizers groeit al vier jaar 

De verhuizers behaalden een omzetgroei van bijna 9 procent in 

vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit is het vierde jaar op 

rij dat de omzet groeit. Het aantal verkochte woningen in het derde 

kwartaal lag met ruim 61 duizend op het hoogste niveau ooit. Niet 

alleen het aantal verkochte woningen is gegroeid, maar ook het 

aantal personen dat verhuisd is in het derde kwartaal is met ruim 2,5 

procent toegenomen. Dat leverde de verhuizers meer klussen op.  

Daarnaast zijn de tarieven van de verhuizers gestegen. 

Consumenten betaalden ruim 7 procent meer en bedrijven 3,6 

procent meer voor verhuisdiensten. 

Omzetontwikkeling verhuisvervoer 

  

Statline: omzet transport 

 

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=54-62&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=a&D3=54-62&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
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Toename personeelssterkte verwacht 

Per saldo verwacht 24 procent van de ondernemers in het vervoer 

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

verwachtten veel ondernemers juist een afname. Vergeleken met 

dezelfde periode vorig jaar is de omzetverwachting nagenoeg gelijk. 

Ook over het economisch klimaat zijn ondernemers per saldo 

positief, terwijl drie maanden geleden juist een verslechtering van 

het economisch klimaat werd verwacht. Over de werkgelegenheid 

zijn de verwachtingen positief; per saldo 12 procent van de 

ondernemers verwacht het personeelsbestand uit te breiden. Dit 

aantal is beduidend groter dan drie maanden geleden. Per saldo 

verwacht 10 procent van de ondernemers tariefstijgingen door te 

voeren, een veel hoger percentage dan in het hetzelfde kwartaal 

vorig jaar. 

Verwachtingen ondernemers vervoer over land 

  
Statline: conjunctuurenquête Nederland  

 

 

Vervoer over water 

Drie kwartalen omzetgroei 

De omzet in het vervoer over water is in het derde kwartaal met 

ruim 6 procent toegenomen. Dit is het derde achtereenvolgende 

kwartaal dat de omzet groeit. De zeevaart opereert op de mondiale 

markt, waar vooral de containervaarders meer omzet behaalden.  

De binnenvaart had dit kwartaal periodes met laagwater, wat inzet 

van meer schepen vereiste doordat er minder lading vervoerd kon 

worden. Dit leverde een betere onderhandelingspositie op met 

betrekking tot de vrachttarieven. Verder is er door de binnenvaart 

iets meer vracht vervoerd. 

Omzetontwikkeling vervoer over water 

 

Statline: omzet transport 

 

Tarieven binnenvaart gestegen in derde kwartaal 

De tarieven van goederenvervoer met binnenvaartschepen lagen in 

het derde kwartaal gemiddeld 27 procent hoger dan een jaar eerder. 

In vergelijking met een jaar geleden was de markt voor 

binnenvaartschippers in het derde kwartaal gunstiger door de 

toegenomen vraag. Daarnaast was de waterstand gemiddeld lager, 

waardoor er minder capaciteit was en vrachttarieven hoger 

uitvielen. 

In het derde kwartaal lagen de tarieven 2 procent hoger dan een 

kwartaal eerder. 

 

Prijsindex binnenvaart 

  

Maatwerktabel: prijsontwikkelingen 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
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=a&D3=54-62&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2016/36/prijsindex-binnenvaart
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Verwachtingen vierde kwartaal negatief 

Per saldo verwacht 4 procent van de varende vervoerders een 

verslechtering van het economisch klimaat in het vierde kwartaal. 

Met een saldo van -15 verwachten zij ook een afname van de omzet. 

Hier is sprake van een seizoenseffect: Het vierde kwartaal is voor 

varende vervoerders over het algemeen minder goed dan de 

voorgaande kwartalen. Het aantal ondernemers dat zijn prijzen 

verwacht te verhogen is even groot als het aantal dat prijsdalingen 

voorziet. Ook worden er in het vierde kwartaal nauwelijks 

veranderingen in het personeelsbestand verwacht.  

Verwachtingen vervoerders over water 

  
Statline: conjunctuurenquête Nederland  

 

 

Vervoer door de lucht 

Omzet groeit door vervoer van passagiers 

In het vervoer door de lucht is de omzet in het derde kwartaal met 

2,3 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar 

geleden. De omzet uit personenvervoer steeg, terwijl de omzet van 

het vrachtvervoer daalde.  

De laatste drie kwartalen van vorig jaar kromp de omzet bij de 

luchtvaartmaatschappijen. Dit jaar was er in de eerste drie 

kwartalen juist een omzettoename. 

Omzetontwikkeling luchtvaart 

 

Statline: omzet transport 

 

Dienstverlening voor het vervoer 

Laad-, los- en overslagbedrijven blijven achter 

De dienstverleners voor het vervoer boekten ruim 5 procent meer. 

Bij de expediteurs steeg de omzet met ruim 7 procent het meest.  

De laad-, los- en overslagbedrijven kenden de laagste groei in de 

gehele transportsector. De omzet groeide hier met 0,2 procent. 

Vorig jaar daalde bij deze bedrijven de omzet nog met gemiddeld 

bijna 6 procent. 

De overige branches kenden ook omzetgroei. De omzet bij de 

opslagbedrijven groeide met bijna 6 procent, na een aarzelende 

eerste helft van het jaar. De voorgaande twee jaren was de omzet 

nog gedaald. 

Omzetontwikkeling dienstverleners voor het vervoer 

 

Statline: omzet transport 

 

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=54-62&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81821NED&D1=1&D2=a&D3=54-62&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
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Ondernemers positief gestemd 

De verwachtingen van de dienstverleners voor het vervoer voor het 

economisch klimaat zijn met een saldo van +18 positiever dan drie 

maanden geleden en positiever dan in dezelfde periode vorig jaar, 

toen er een verslechtering van het economisch klimaat voorzien 

werd. Ook de omzetverwachtingen zijn positief. Per saldo verwacht 

11 procent van de ondernemers een verbetering van de omzet. Per 

saldo verwacht 8 procent van de ondernemers een toename van de 

personeelssterkte. In het vierde kwartaal verwacht per saldo 9 

procent van de ondernemers prijsstijgingen door te voeren. 

Daarmee zijn er op het gebied van personeelssterkte en 

prijsontwikkeling nauwelijks veranderingen ten opzichte van het 

voorgaande kwartaal. 

Verwachtingen dienstverleners transport 

  
Statline: conjunctuurenquête Nederland  

 

 

Post- en koeriersdiensten 

Omzet groeit door 

In het derde kwartaal is de omzet bij de post- en koeriersdiensten 

met 4,6 procent gegroeid. De groei was vooral toe te schrijven aan 

de koeriersdiensten. De omzet nam hier met ruim 5 procent toe. 

Koeriers hadden meer werk doordat er steeds meer via internet 

wordt besteld: in het derde kwartaal leverde dat bijna 21 procent 

meer omzet op. Het grootste deel van de bestelde goederen wordt 

door de koeriers bij de klanten bezorgd. De consumentenprijs voor 

koeriersdiensten steeg dit kwartaal met 2,5 procent. 

Omzetontwikkeling koeriersbedrijven en internetverkopen 

 

Statline: omzet transport        Statline:internetverkopen 

 

Economisch beeld 

Aanhoudende groei 

De Nederlandse economie was in het derde kwartaal 3 procent 

groter dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. De uitvoer van 

goederen en diensten heeft hier positief aan bijgedragen. Ook de 

consumptie van huishoudens is toegenomen en liet een 

vergelijkbare groei zien als vorig kwartaal. Verder is er fors meer 

geïnvesteerd in vervoermiddelen en ICT-apparatuur. Maar ook de 

investeringen in woningen zijn toegenomen. 

De consumptie van de overheid blijft met een groei van 1 procent 

hierop achter. 

Bestedingen naar categorie 

 
Statline: bbp en bestedingen  

 
 

 

 

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=54-62&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82893NED&D1=a&D2=a&D3=20,24,28,32,54,58,l&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=110-112&STB=T,G1,G2&VW=T
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Colofon  

Tekst  sector bedrijvenstatistieken Den Haag (EBD) 

 

 

 

Datum  6 december 2017 

 

Opmerkingen betreffende deze publicatie 

– Deze publicatie is samengesteld op basis van cijfers zoals deze 

op 5 december 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 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/contact/infoservice

