
Onderzoeksbureau Panteia presenteert ieder jaar begin ok-
tober – in opdracht van evofenedex en TLN – het rapport 
'Kostenontwikkelingen in het wegvervoer'. Dit geeft gedetail-
leerde informatie over de prijsontwikkeling in het binnen-
lands en grensoverschrijdend wegvervoer. Naast gegevens 
over het lopende jaar geeft Panteia de verwachtingen voor 
het volgende jaar weer. evofenedex en TLN organiseren dan 
altijd gezamenlijk een webinar waarin het rapport gepresen-
teerd wordt. 
Maar dit jaar loopt het allemaal wat anders, vertelt Wim Mars, 
onderzoeker bij Panteia, begin november. “De begeleidings-
commissie Kostenontwikkelingen heeft besloten het rapport, 
en dus ook het webinar, uit te stellen tot 10 november. Begin 
oktober was er nog te veel onzeker om een betrouwbare  

raming voor komend jaar op te stellen. Dit kwam onder meer 
doordat de onderhandelingen over het cao-akkoord voor het 
beroepsgoederenvervoer voor 2023 nog liepen. 
Inmiddels ligt er wel een eindbod van de werkgeversorgani-
saties, dat is voorgelegd aan de vakbonden. De begelei-
dingscommissie heeft besloten om dit eindbod als uitgangs-
punt mee te nemen voor de loonkostenontwikkeling 2023 in 
de rapportage van 10 november.” Op het moment van 
schrijven is dit rapport nog niet verschenen.

Substantiële afwijking
Omdat het rapport en het webinar oorspronkelijk gepland  
waren voor 6 oktober, heeft Panteia toen een beknopte notitie 
uitgebracht. Dat omvatte de voorlopige kostenontwikkeling tot 

Het rapport over kostenontwikkeling in het wegvervoer is weer 

verschenen. Dit jaar wel met vertraging, vanwege het ontbreken van 

een nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer. En dan zijn er nog allerlei 

disrupties in de wereld die het lastig maken prognoses op te stellen. 

Maar één ding staat vast: de kosten voor wegvervoer zijn sterk 

gestegen, en dat zal ook voor het komende jaar gelden.
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RAPPORT KOSTENONTWIKKELING WEGVERVOER 2022-2023 

Het rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 
2022-2023’ is op 10 november verschenen. Zowel dit jaar 

als volgend jaar stijgen de kosten substantieel. 
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MEER INFORMATIE
  Het rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2022-2023’ 
is op 10 november verschenen, tijdens het gelijknamige webinar.  
Voor leden is het gratis verkrijgbaar via  
www.evofenedex.nl/kostenontwikkeling. 
  Meer over de brandstofclausule is te lezen op  
www.evofenedex.nl/het-belang-van-een-brandstofclausule.

en met eind september van dit jaar ten opzichte van de ra-
ming uit 2021. In de notitie was uitgegaan van een bandbreed-
te waarbinnen die ontwikkeling zit, gebaseerd op de kostensa-
menstelling per deelsector. Deze voorlopige cijfers over 2022 
weken substantieel af van de prognose die in 2021 was gege-
ven: over het geheel was er een stijging te zien van meer dan 
vijf procent. 
Thomas Reitsma, manager kerngebied Vervoer bij evofenedex: 
“De coronacrisis is nog niet voorbij en de oorlog in Oekraïne 
zorgt voor spanningen op de wereldmarkt. Ondernemers 
kampen mede daardoor met tekorten aan grondstoffen, 
hoge energieprijzen, sterk oplopende inflatie en een blijvend 
krappe arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is de noodzaak om de 
energietransitie te versnellen groter geworden. Dit alles 
heeft vanzelfsprekend zijn weerslag op de kosten in het 
wegvervoer.” Over de voorlopige cijfers zegt Mars: “We moe-
ten er rekening mee houden dat deze cijfers niet meer dan 
een indicatie zijn, gebaseerd op de kostenontwikkeling van 
dat moment. Inmiddels is hier ook alweer een en ander in 
veranderd, onder invloed van de sterk fluctuerende brand-
stofprijzen.”

Trends
De definitieve cijfers voor 2022 en een kostenraming voor 
2023 staan in het rapport dat op 10 november is gepubliceerd. 
Daarin wordt ook duiding gegeven aan trends en ontwikkelin-
gen in de markt. “Denk daarbij aan de oorlog in Oekraïne, de 
gevolgen van COVID-19 en de toegenomen brandstofprijzen. 
Dit soort trends is niet onder één kostennoemer te vangen. Ze 
zijn belangrijk voor ondernemingen, maar de invloed verschilt 
van bedrijf tot bedrijf. Stel dat de loonkostenstijging gemiddeld 
zes procent per jaar is. Bij bedrijf X kan die bijvoorbeeld wel 
acht procent zijn, door een personeelstekort en dus meer kos-
ten voor werving en selectie. Dan geven we in een tabel weer 
wat de gevolgen van die kostenpost zijn voor de totale kosten 
van zo’n bedrijf”, legt Mars uit.

Files
Een andere ontwikkeling is de toegenomen congestie na de 
coronacrisis. Panteia vermeldt in het rapport wat het moge-
lijke effect is van een lagere rijsnelheid op de totale kosten. 
Uit een congestietabel blijkt bijvoorbeeld wat het gevolg is 

van één procent hogere of lagere rijsnelheid. Vanwege de 
steeds stijgende en dalende brandstofprijzen is het verstan-
dig een brandstofclausule toe te voegen aan het vervoers-
contract tussen vervoerder en verlader, vervolgt Reitsma. 
“Hiermee kan de opdrachtgever met zijn vervoerder een 
bandbreedte overeenkomen van de brandstofprijs tijdens 

de contractperiode, en van de gevolgen voor de totale 
vrachtprijs. Zo’n clausule kan, afhankelijk van daling of stijging 
van de brandstofprijs, leiden tot respectievelijk teruggave 
voor de opdrachtgever of compensatie voor de vervoerder.” 
Mars vertelt dat hij op het moment van schrijven nog weinig 
concrete cijfers uit het rapport van 10 november kan geven. 
“Maar ik kan alvast wel zeggen dat ook in 2023 de kosten 
weer flink zullen stijgen.” 

“ Wat is het effect van 
filevorming, en dus lage 
rijsnelheid op de totale 
kosten?”

Wim Mars, onderzoeker bij Panteia: “De kosten veranderen continu, 
onder invloed van de sterk fluctuerende brandstofprijzen.”

De personeelstekorten van dit moment kunnen 
ook invloed hebben op de loonkosten.
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