
 
 

Vragen en antwoorden over kostenontwikkelingen 

Een aantal leden van TLN heeft afgelopen weken tijdens de ledenbijeenkomsten in verschillende 
delen van het land vragen gesteld over de kostenontwikkelingen zoals vermeld in het recente rapport 
van Panteia. Dit met het oog op het maken van financieel verantwoorde afspraken voor 2020 met 
opdrachtgevers.  

Omdat een aantal vragen geregeld terugkwam en dus ook bij andere leden aan de orde kunnen zijn, 
volgen hieronder de betreffende vragen en de bijbehorende antwoorden.  

Hoe realistisch zijn de cijfers over de ontwikkeling van de loonkosten in 2020? 

In de eerste plaats: het is een raming. Ten tweede: in jaren van cao-onderhandelingen is het getal 
minder accuraat dan wanneer de loonniveaus vastliggen. Dat heeft niets met de kwaliteit van de 
berekeningen te maken. Er kan gewoon geen getal worden geplakt op de uitkomsten van de cao-
onderhandelingen voordat die zijn afgerond.  

Waarop is de raming van Panteia gebaseerd? 
Het getal in het rapport is gebaseerd op de gemiddelde contractloonstijging in alle sectoren. Dat 
getal staat ook in de Macro-Economische Verkenningen, de overheidspublicatie waarop alle 
economische berekeningen zijn gebaseerd. Met specifieke elementen in de onderhandelingen over 
de cao-beroepsgoederenvervoer is echter geen rekening gehouden. 

Het cijfer voor de loonkostenstijging is verminderd met 1,56%. Waarom? 
In 2019 is 1,56% van de loonkosten gegaan naar de eenmalige uitkering van 750 euro in verband met 
compensatie voor de waarde van de vakantiedag in de afgelopen jaren. Omdat deze kostenpost 
eenmalig was, leidt dit in 2020 tot een verlaging. 

Panteia is uitgegaan van een contractloonstijging van 2,5%. Wat is het kosteneffect als de 
loonkostenstijging 4% of 5% zou zijn?  
Als de loonkostenkostenstijging 1% meer is dan de genoemde 2,5% is er sprake van een extra 
kostenstijging van 0,3 tot 0,8% per deelsector. Dus bij een loonkostenstijging van 4% is er een extra 
kostenstijging van 0,5% tot 1,2% per deelsector. Als de loonkostenstijging 5% bedraagt, is de extra 
kostenstijging 0,9% tot 2,1% per deelsector. 

Waarom staat er in het Panteia-rapport geen aanduiding van de kosten van congestie? 
Het probleem filevorming en vertraging in ons land is zeer verschillend in uiteenlopende regio’s en 
perioden, en op verschillende tijdstippen. Een gemiddeld cijfer zou onrecht doen aan de 
werkelijkheid. Daarom is besloten géén getal te noemen. De transporteur moet een eigen inschatting 
maken op basis van ervaringen en verwachtingen in het betreffende gebied. 

Laat ervaringen meewegen en overweeg flexibiliteit! 
In onderhandelingen met opdrachtgevers zijn de verwachte kostenontwikkelingen één factor. 
Verschillende omstandigheden leiden tot andere inschattingen. Laat eigen ervaringen meewegen bij 
het vaststellen van de kosten. Daarnaast kunnen ondernemers clausules opnemen indien bepaalde 
kosten extreem hoger uitvallen dan tevoren verwacht kon worden. Bij brandstofkosten is dit niet 
ongebruikelijk. Dit kan ook bij andere kostenposten worden toegepast. In dit specifieke jaar zou een 
clausule over loonkosten ook plausibel zijn. 

Is het niet vreemd dat verladers en transporteurs uitgaan van hetzelfde rapport? 
Nee. De cijfers zijn een objectieve en onafhankelijke weergave van de kostenontwikkelingen in het 



 
 

wegvervoer. Het externe onderzoeksbureau Panteia heeft ze vastgesteld, onder andere op basis van 
data van zowel verladers als vervoerders en het Centraal Planbureau (CPB). Een ander instituut was 
via deze methodiek tot dezelfde cijfers gekomen. Dat TLN en evofenedex opdrachtgever zijn voor de 
uitvoering van de berekeningen heeft geen enkele invloed gehad op de uitkomst.  

In het verleden gingen vervoerders en verladers uit van andere cijfers. Hoe zit dat dan? 
Er waren toen twee rapporten in omloop: één gemaakt door evofenedex en één door Panteia in 
opdracht van de Raad van Beheer van NIWO. De betreffende opstellers hadden soms verschillende 
uitgangspunten en methodes. Dat leidde voor gebruikers tot onduidelijkheid. Immers: welk cijfer 
benadert de werkelijkheid het beste? Om die onduidelijkheid weg te nemen, hebben beide 
organisaties onderzocht of één gemeenschappelijk rapport mogelijk zou zijn. Er is nu één rapport 
waarvan de uitkomsten zowel door evofenedex als TLN worden onderschreven. 

Zijn TLN-leden betrokken geweest bij die keuze?  
Zeker. Er is een begeleidingscommissie geformeerd bestaande uit leden en medewerkers van 
evofenedex en TLN. Doel was de bestaande twee rapporten in elkaar te schuiven tot één 
onafhankelijk rapport en tevens uit te breiden met vier extra categorieën: bestelwagens, ecocombi’s, 
intermodaal vervoer en groene voertuigen. De begeleidingscommissie blijft in stand en bespreekt 
ook of de wensen, die naar voren zijn gekomen tijdens de ledenbijeenkomsten, verwezenlijkt kunnen 
worden.  


