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LIJST VAN AFKORTINGEN 
 

BBP Bruto Binnenlands Product 

CAS Centre d’Analyse Stratégique 

CO2 

Kooldioxide is een chemische verbinding van twee 
zuurstofatomen met een covalente binding aan één enkel 
koolstofatoom. Het is een broeikasgas dat een 
belangrijke bijdrage levert aan de klimaatverandering.  

CSST Centro Studi Sistemi di Trasporto 

DG Directoraat-generaal 

ECE/VN 
Economische Commissie voor Europa van de Verenigde 
Naties 

ECG  
Europese Vereniging van Voertuigenlogistiek 
(Eurcartrans) 

ECMT Europese Conferentie van de Vervoersministers  

ELFS Europese arbeidskrachtenenquête 

EMA Europees Milieuagentschap 

ETF Europese Federatie van Vervoerswerknemers  

Eurofound 
Europese Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden 

Eurostat Statistisch Bureau van de Europese Gemeenschappen 

FNTR Fédération Nationale des Transports Routiers  

GOS 
Gemenebest van Onafhankelijke Staten; regionale 
organisatie van landen die voorheen deel uitmaakten van 
de Sovjet-Unie. 

IAO Internationale Arbeidsorganisatie 

ICCT Internationale Raad voor een schoon transport  

ICT Informatie- en Communicatietechnologie 

IEA Internationaal Energieagentschap  

IPCC 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
Klimaatverandering  

IRF Internationale Wegvervoersorganisatie 
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IRU Internationale Organisatie voor Wegtransport  

ITF 
Internationale Federatie van werknemers in de 
transportsector 

JRC-IPSC 
Gemeenschappelijk Onderzoekscentrum – Instituut voor 
de bescherming en veiligheid van de burger 

Km Kilometer 

KMO Kleine en middelgrote ondernemingen 

MTOE  Miljoen ton aardolie-equivalent 

NACE 
Statistische classificatie van economische activiteiten in 
de Europese Gemeenschap 

OESO 
Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling  

OPTL Observatoire prospectif transport et logistique 

SESP Service économie, statistiques et prospectives 

TEN-T Trans-Europese vervoersnetwerken 

TIR Transport International de Marchandises par la Route 

T/km Ton/kilometer 

V/km Voertuigen/kilometer 

WHO Wereldgezondheidsorganisatie 
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EU-27 Europese Unie van 27 lidstaten 

EU-25 Europese Unie van 25 lidstaten 

EU-15 Europese Unie van 15 lidstaten 

AT Oostenrijk 

BE België 

BG Bulgarije 

CY Cyprus 

CZ Tsjechië 

DE Duitsland 

DK Denemarken 

EE Estland 

GR Griekenland 

ES Spanje 

FI Finland 

FR Frankrijk 

HU Hongarije 

IE Ierland 

IT Italië 

LT Litouwen 

LU Luxemburg 

LV Letland 

MT Malta 

NL Nederland 

PL Polen 

PT Portugal 

RO Roemenië 

SE Zweden 

SI Slovenië 

SK Slowakije 

UK Verenigd Koninkrijk 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 
 

Aankopen van 
goederen en diensten 

Alle goederen en diensten die met het oog op de 
wederverkoop of voor het verbruik in het productieproces 
zijn gekocht, met uitzondering van kapitaalgoederen 
waarvan het gebruik aangemerkt wordt als de inzet van vast 
kapitaal. 

Aantal ondernemingen Het aantal ondernemingen dat in ieder geval gedurende een 
deel van de referentieperiode bedrijfsmatig actief is. 

Aantal werkzame 
personen 

Het totale aantal personen dat werkzaam is in de “sector van 
waarneming”, met inbegrip van mensen die niet in de 
eenheid zelf werken, maar daar wel deel van uitmaken en 
door die eenheid worden betaald. Dit begrip omvat 
werknemers, parttimers, meewerkende eigenaren, niet-
betaalde meewerkende gezinsleden en seizoenswerkers e.d. 

Binnenlands vervoer Vervoer tussen twee locaties in een en hetzelfde land. Het 
land waar het voertuig is geregistreerd, is in dit kader niet 
van belang. Er kan wel sprake zijn van transitovervoer via 
een of meer andere landen. 

Bruto- 
exploitatiecoëfficiënt 

(%) 

Indicator van de rentabiliteit waarbij het bruto- 
exploitatieoverschot wordt gerelateerd aan de gegenereerde 
omzet. 

Bruto- 
exploitatieoverschot 

Indicator van de exploitatieopbrengst die resteert voor de 
financiering van de factor kapitaalinbreng, nadat de factor 
arbeidsinbreng is vergoed. Het overschot wordt door de 
eenheid van waarneming gebruikt voor de vergoeding van 
kapitaal- en leningverstrekkers, voor het betalen van 
belastingen en uiteindelijk voor het financieren van (een deel 
van) de investeringen. 

Bruto-investering in 
materiële goederen 

Alle nieuwe en bestaande materiële kapitaalgoederen, 
ongeacht of deze van derden gekocht zijn of geproduceerd 
zijn voor eigen gebruik, mits zij een bruikbare levenscyclus 
van minimaal één jaar hebben. 

Cabotagevervoer Wegtransport dat in een bepaald land wordt uitgevoerd met 
een motorvoertuig dat in een ander land geregistreerd is. Dit 
wordt als een vorm van internationaal transport aangemerkt 
aangezien het een export van diensten van een bepaald land 
naar een ander land betreft. 

Derdelandenvervoer Derdelandenvervoer is gedefinieerd als internationaal 
wegtransport dat wordt uitgevoerd door een motorvoertuig 
dat in een derde land is geregistreerd (vervoer van goederen 
over de weg van land A naar land B door vervoerders die in 
land C geregistreerd zijn). Uit de cijfers blijkt niet waar 
dergelijke activiteiten zijn uitgevoerd, maar uitsluitend door 
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wie zij zijn uitgevoerd. 

Gemiddelde 
personeelskosten 

De personeelskosten bestaan uit de totale beloning, in geld 
of in natura, die werkgevers aan werknemers betalen voor 
de uitgevoerde werkzaamheden. Die kosten worden gedeeld 
door het aantal werknemers (betaalde arbeidskrachten), met 
inbegrip van parttimers, seizoenswerkers e.d., maar 
exclusief personen die langdurig met verlof zijn. 

Goederenvoertuigen Omvat vrachtwagens, wegtractoren en commerciële (open) 
bestelwagens. 

Internationaal vervoer Transport tussen twee locaties die zich in twee verschillende 
landen bevinden. De rapportage heeft uitsluitend betrekking 
op vervoerders die in de rapporterende lidstaten gevestigd 
zijn: uit de cijfers blijkt (i) welke hoeveelheid goederen door 
de in het betreffende land gevestigde vervoerders verzonden 
zijn naar landen overal ter wereld, en (ii) welke hoeveelheid 
goederen door de in het rapporterende land gevestigde 
vervoerders zijn binnengebracht uit andere landen. Daarbij 
kan sprake zijn van transitovervoer via een of meer andere 
landen. 

Investeringsquote Indicator van de investeringen waarbij de bruto- 
investeringen in materiële goederen worden gerelateerd aan 
de toegevoegde waarde tegen factorkosten. 

Omzet Het totale bedrag dat door de eenheid van waarneming 
tijdens de referentieperiode is gefactureerd, hetgeen een 
weerspiegeling is van de verkopen op de markt van 
vervoersdiensten die aan derden zijn geleverd. 

Onbetaalde werkzame 
personen 

Meewerkende eigenaren en onbetaalde meewerkende 
gezinsleden. 

Toegevoegde waarde 
tegen factorkosten 

De bruto-inkomsten uit exploitatieactiviteiten na correctie 
voor bedrijfssubsidies en indirecte belastingen (inclusief 
BTW). 

Ton/kilometer (tkm) Maateenheid die staat voor het vervoer van één ton 
goederen over een afstand van één kilometer. 

Totaal vervoer Gecumuleerde prestaties van het binnenlands, 
internationaal, derdelanden- en cabotagevervoer. 

Vervoer tegen 
beloning 

Het namens derden voor een beloning vervoeren van 
personen of goederen. 

Vervoer voor eigen 
rekening 

Vervoersdiensten die niet tegen een vergoeding worden 
verleend. 

Voor lonen 
gecorrigeerde 

arbeidsproductiviteit 

Indicator van de mate waarin de gemiddelde 
personeelskosten worden gecompenseerd door de 
toegevoegde waarde per werkzame persoon. Deze indicator 
geeft de verhouding aan tussen die toegevoegde waarde en 
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(%) de personeelskosten.  

Voorraad voertuigen Aantal wegvoertuigen dat op een bepaalde datum in een 
land geregistreerd staat met een vergunning voor het 
weggebruik op wegen die openstaan voor openbaar verkeer. 

Zichtbare 
arbeidsproductiviteit 

Eenvoudige indicator van de productiviteit berekend als de 
toegevoegde waarde gedeeld door het aantal werknemers. 
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SAMENVATTING 
 
Het goederenvervoer over de weg heeft in toenemende mate te kampen met een tekort 
aan beroepschauffeurs. In de afgelopen tien jaar is gebleken dat dit een van de 
belangrijkste factoren is die het concurrentievermogen van de sector negatief beïnvloedt. 
Inmiddels is er in heel Europa sprake van een structureel tekort hoewel de gevolgen 
niet in alle lidstaten van de EU tegelijkertijd en met dezelfde hevigheid en omvang 
merkbaar zijn geweest. 
 
In een aantal onderzoeken is getracht om het probleem van het chauffeurstekort te 
kwantificeren. Die onderzoeken bevestigen dat het Europese zware vrachtwagenvervoer in 
de afgelopen jaren te lijden heeft gehad van een ernstig structureel tekort aan 
gekwalificeerde beroepschauffeurs. Volgens de Eurobarometer was er in 2008 in Europa 
een tekort van meer dan 70 000 beroepschauffeurs (zie hoofdstuk 3.1 voor meer 
informatie).  
 
De Eurobarometer-studie bevat ramingen van dat tekort (zie onderstaande tabel) die in 
hoge mate overeenkomen met ramingen uit andere onderzoeken zoals van de IRU (2007) 
en de TYA (2008). 
 
Tabel Geraamd tekort aan chauffeurs in 2008 

Land 
Geraamd aantal 

chauffeurs 
Verondersteld tekort 

(%) 
Geraamd 

chauffeurstekort 
EU-27  1 960 000 3,8 74 480 

België 44 157 3,6 1 590 

Tsjechië  72 360 5 3 618 

Frankrijk  244 269 2 4 885 

Duitsland 216 646 3,3 7 149 

Italië 237 585 3,9 9 266 

Polen  157 366 5 7 868 

Portugal 45 361 4,6 2 087 

Roemenië 53 492 3,2 1 712 

Spanje  275 160 4,5 12 382 

Nederland  86 065 4,8 4 131 

Verenigd 
Koninkrijk  208 061 0,7 1 456 

Bron: Samengesteld door TRT op basis van gegevens van de Eurobarometer en Eurostat 

 

Op dit moment is het tekort aan chauffeurs minder problematisch als gevolg van de 
economische crisis en de afname in de transportstromen, wat tot overcapaciteit in de sector 
heeft geleid. Hierdoor is een situatie ontstaan waarin het oplossen van chauffeurstekort 
niet langer tot de hoogste prioriteiten behoort.  
 
Aangezien de frictie tussen de vraag naar en het aanbod aan chauffeurs weer groter zal 
worden zodra het economisch herstel inzet, is het niettemin van het grootste belang om 
inzicht te verkrijgen in de belangrijkste oorzaken van het tekort en in de snelle 
veranderingen op de markt, met inbegrip van de nieuwe eisen als gevolg van de EU-
wetgeving die sinds 2002 van kracht is. 
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Teneinde inzicht te verkrijgen in de belangrijkste oorzaken van het chauffeurstekort is het 
noodzakelijk om de belangrijkste kenmerken van het goederenvervoer over de weg 
nader te bekijken: 
 
• In het afgelopen decennium is het goederenvervoer over de weg in de EU-27 

gekenmerkt door een aanzienlijke groei van de activiteiten en een toename van 
de concurrentiedruk, mede als gevolg van de uitbreiding van de EU. Hierdoor 
vertoonden de winstmarges een dalende tendens ondanks een opvallende stijging van 
de omzet en productiviteit in deze sector. Tussen de lidstaten van de EU bestaan 
aanzienlijke verschillen in zowel de bedrijfskosten als de investeringsquoten waarbij de 
nieuwe lidstaten lagere gemiddelde personeelskosten laten zien dan de oude lidstaten, 
maar hogere investeringsquoten. 

 
• Met 76% van de totale markt is het wegvervoer in de praktijk de belangrijkste 

vervoerswijze voor goederen; de sector wordt gekenmerkt door een significante 
geografische concentratie van de activiteiten (meer dan de helft van het totale 
goederentransport in ton/kilometer komt voor rekening van Duitsland, Spanje, Frankrijk 
en Italië) en een hoge mate van marktfragmentatie (65 tot meer dan 95% van de 
bedrijven heeft minder dan tien werknemers), waarbij een aantal grote spelers de 
neiging hebben om de markt te domineren en diverse activiteiten uitbesteden aan kleine 
en middelgrote ondernemingen (KMO’s). 

 
• Wat de situatie en de trends op het gebied van de werkgelegenheid betreft, geldt dat 

het goederenvervoer over de weg een van de grote werkgevers in Europa is (ongeveer 
2,8 miljoen personen in 2006). De werkgelegenheid in deze sector neemt in een 
sneller tempo toe dan de werkgelegenheid in het algemeen, maar er bestaan 
tussen de lidstaten van de EU aanzienlijke verschillen, waarbij het hoogste 
werkgelegenheidspercentage met name te vinden is in de nieuwe lidstaten en in de 
landen waar dat percentage aanvankelijk laag was. 

 
• De werkgelegenheid in het goederenvervoer over de weg wordt door de volgende 

aspecten gekenmerkt: een groot percentage kleine zelfstandigen (gemiddeld 
19,6% in the EU-27); een beperkte verscheidenheid in beroepen: een zeer hoog 
percentage van de werkgelegenheid komt voor rekening van de chauffeurs (tot wel 70% 
van de totale werkgelegenheid in een aantal EU-landen); een beperkte 
vertegenwoordiging van vrouwen en een zeer onevenwichtige genderverdeling 
(gemiddeld bedraagt het aantal vrouwen in het totale vervoer over land minder dan 
14%); een laag opleidingsniveau, vooral onder chauffeurs; en een groot percentage 
werknemers die op de drempel van hun pensioen staan. 

 
• Binnen dit kader heeft de toetreding van de twaalf nieuwe lidstaten een 

aanzienlijke bijdrage geleverd aan de veranderingen in Europa in de sector in 
het algemeen. Door het voltooien van de interne markt, de sterkere economische groei 
in de nieuwe lidstaten en de toenemende specialisatie van de productieprocessen, 
inclusief grotere goederenstromen, is er in het algemeen een grotere vraag naar 
goederenvervoer ontstaan. Dit heeft ook tot grotere verschillen in de arbeidskosten in de 
lidstaten geleid (met het risico op een neerwaartse loondruk) en tot een grotere 
concurrentie. 
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De specifieke kenmerken van het goederenvervoer over de weg en de uiteenlopende 
veranderingen die de laatste jaren de sector hebben beïnvloed, lopen voor een deel vooruit 
op en vormen een verklaring voor het probleem van het chauffeurstekort dat sinds een 
aantal jaren in veel EU-landen speelt.  
 
Het chauffeurstekort wordt in feite veroorzaakt door een scala van factoren die 
van invloed zijn op het aanbod aan en de vraag naar arbeidskrachten, zoals: 
 

• sociaaleconomische factoren, aangezien de wereldwijde economische groei in 
combinatie met de uitbreiding van de EU tot een grotere vraag naar wegvervoer, en 
dus ook naar chauffeurs, heeft geleid; 

• demografische factoren, aangezien een vergrijzende chauffeurspopulatie en een 
krimpende beroepsbevolking in deze sector tot een lager aanbod aan 
arbeidskrachten heeft geleid; 

• attractiviteit van het werk, aangezien het beroep van chauffeur in beginsel 
gestaag minder aantrekkelijk is geworden als gevolg van zowel de fysieke omgeving 
en de sociale voorwaarden die karakteristiek zijn voor het chauffeurswerk als een 
laag publiek imago; dit is direct van invloed op het aantal nieuwkomers op de 
arbeidsmarkt en op het vasthouden van de huidige arbeidskrachten; 

• kwalificaties en vereiste vaardigheden, aangezien technologische innovaties, 
globalisering, de toegenomen complexiteit van de wet- en regelgeving en extra 
taken een aanzienlijke verandering van de inhoud van het werk in de vervoerssector 
met zich mee hebben gebracht, waarvoor nieuwe en complexere vaardigheden en 
opleidingsbehoeften zijn vereist, hetgeen tot een tekort aan gekwalificeerd 
personeel heeft geleid. 

 
Tegenwoordig is chaufferen een zeer veeleisend beroep. Door de ingrijpende 
veranderingen die zich hebben voorgedaan, in eerste instantie voornamelijk als gevolg van 
de diensten en behoeften op logistiek gebied, heeft het beroep een ontwikkeling 
doorgemaakt van een eenvoudige “verkeersactiviteit” tot een veel specifiekere reeks 
werkzaamheden. Deze veranderingen hebben geleid tot een nieuwe opzet van de 
werkorganisatie die thans veel meer gesystematiseerd en gestandaardiseerd is dan 
vroeger. 
 
De sector kan het zich niet langer permitteren om slecht opgeleide arbeidskrachten in 
dienst te nemen of te houden. Historisch gezien heeft de transportsector zich ontwikkeld 
door eigenlijk te slecht opgeleid personeel te werven. Doordat de eisen die aan de 
vaardigheden worden gesteld, steeds groter zijn geworden, is er ook in toenemende mate 
een specialisatie en opsplitsing van taken noodzakelijk. Derhalve is het geconstateerde 
tekort aan chauffeurs niet uitsluitend een kwestie van schaarste aan arbeidskrachten, maar 
vooral ook een kwestie van een te kleine gekwalificeerde, vakkundige en betrouwbare 
beroepsgroep. Dat betekent dat het tekort in feite een weerspiegeling is van een 
verkeerde verhouding tussen de vraag naar en het aanbod aan arbeidskrachten 
waarbij de competenties en vaardigheden die door bedrijven worden gevraagd, niet stroken 
(in het algemeen zijn die eisen hoger) met de competenties en de vaardigheden die door 
de arbeidskrachten worden aangeboden. 
 
Naast deze oorzaken van het arbeidstekort dient opgemerkt te worden dat in het afgelopen 
decennium diverse maatregelen via de EU-wetgeving in werking zijn getreden die de 
vorm van het wegvervoer aanzienlijk hebben veranderd. Doel van deze maatregelen 
was het verder verbeteren van de efficiëntie, de veiligheid en de zekerheid in het 
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wegvervoer evenals een hoger niveau van milieubescherming. Dit heeft geleid tot (i) het 
vaststellen van gemeenschappelijke regels voor de toegang tot de markt en het beroep, (ii) 
het vaststellen van minimumnormen voor arbeidstijden en rij- en rusttijden (inclusief het 
gebruik van de tachograaf en de bijbehorende handhavingsmaatregelen), en (iii) het 
ontwikkelen van een uniform communautair attest dat aantoont dat een chauffeur over 
adequate competenties beschikt. 
 
Deze maatregelen zijn indirect van invloed geweest op de vraag naar en het 
aanbod aan chauffeurs op de arbeidsmarkt doordat hierdoor bijvoorbeeld de 
arbeidstijden, de arbeidsomstandigheden en de vereiste vaardigheden zijn aangepast. De 
invloed van de EU-wetgeving op het tekort aan chauffeurs is in veel gevallen 
echter niet eenvoudig en duidelijk te kwantificeren. 
 
In het algemeen luidt de conclusie dat het effect van de EU-wetgeving op het 
chauffeurstekort neutraal is, met uitzondering van de Arbeidstijdenrichtlijn en de 
Verordening inzake rij- en rusttijden, die van invloed lijken te zijn op de attractiviteit van 
het beroep, de flexibiliteit en de beloning met daardoor mogelijk negatieve gevolgen voor 
het aanbod aan chauffeurs.  
 
Er dient nogmaals gewezen te worden op de zeer aanzienlijke effecten van de EU-
voorschriften op de sociale aspecten van het beroep, niet alleen vanwege de directe kosten 
die de sector hierdoor moet maken, maar ook door de indirecte kosten als gevolg van de 
naleving van de wettelijke vereisten.  
 
Andere grote punten van zorg zijn de “schijnzelfstandige” chauffeurs en het gebrek aan 
geharmoniseerde handhavingsregelingen in de lidstaten van de EU1. Vrijwel alle 
belanghebbenden hebben met name gewezen op problemen in verband met het in de 
praktijk brengen van de voorschriften inzake de arbeidstijden. Zij hebben aangegeven dat 
het bestaande handhavingssysteem van de controles op de chauffeurs zwak is. Dit leidt 
weer tot verstoringen in de mededinging aangezien degenen die zich aan de regels houden, 
in een nadelige positie verkeren. 
 
Wat de specifieke maatregelen betreft om het probleem van een tekort aan gekwalificeerd 
personeel in het goederenvervoer over de weg aan te pakken, zijn er tot nu toe geen 
specifieke en directe maatregelen op EU-niveau genomen. Inmiddels onderkent de 
Commissie wel dat deze kwestie tot een groot probleem is uitgegroeid. 
 
Gezien de kenmerken van de sector, de aard van het tekort en het bestaande 
wetgevingskader is een aantal maatregelen voorstelbaar om het tekort aan 
gekwalificeerde chauffeurs en gekwalificeerd personeel in het goederenvervoer over de weg 
op te lossen.  

In beginsel dienen de voorgestelde maatregelen gebaseerd te zijn op een holistische, 
gecoördineerde en gerichte aanpak met aandacht voor zowel de vraag- als 
aanbodzijde, waarbij samenhangende en gecoördineerde inspanningen van alle 
instellingen vereist zijn (Europees, nationaal en lokaal). Hierbij dienen ook de 
uiteenlopende betrokken partijen en belanghebbenden ingeschakeld te worden (sociale 
partners en beleidsmakers op vervoers- en onderwijsgebied). 

Binnen dit algemene kader dienen de maatregelen om het tekort te reduceren en op te 
lossen, gericht te zijn op zowel het vergroten van het potentiële aanbod aan gekwalificeerd 
personeel en gekwalificeerde chauffeurs (aanbodzijde) als op het verminderen van de vraag 

                                          
1  Zie blz. XX-XX. 
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naar arbeidskrachten (vraagzijde). Meer in het bijzonder dienen de maatregelen op de 
volgende hoofdpunten te worden gericht: 
 

• verbeteren van het imago van de sector: via zowel campagnes over de 
belangrijke rol die de transportsector in de economie speelt als voorlichting aan 
scholen, arbeidsbureaus en media over de mogelijkheden die de sector op 
arbeidsvlak biedt; 

• verbeteren van de attractiviteit van het beroep en de 
arbeidsomstandigheden: door het aantal parkeergebieden (en het comfort en de 
veiligheid daarvan) te vergroten, door de voorschriften en sancties in de landen van 
de EU te harmoniseren en door de behoeften en doelstellingen van werkgevers en 
werknemers beter op elkaar af te stemmen; 

• vergroten van de participatie van vrouwen in de sector: door het bevorderen 
van gendergerichte maatregelen, het vergroten van de veiligheid op en rond de 
weg, betere pauze- en rustvoorzieningen en het terugdringen van 
genderdiscriminatie; 

• verbeteren van de vaardigheden en kwalificaties in de sector: door het 
bevorderen van de mogelijkheden om professionele en specifieke 
rijvaardigheidscompetenties te verwerven, door een betere afstemming van het 
onderwijssysteem op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld door het ontwikkelen van 
beroepsmatige ad-hocprogramma’s en programma’s voor een permanente 
bijscholing; door een betere voorlichting aan jonge leerlingen over de 
beroepsmatige opties en carrièremogelijkheden die de sector te bieden heeft; via 
een betere “job matching” door gebruik te maken van de mogelijkheden die nieuwe 
publieke/particuliere diensten op werkgelegenheidsvlak bieden; en door het 
invoeren van en/of het bevorderen van leerlingenovereenkomsten); 

• verbeteren van de logistiek en organisatie van bedrijven die actief zijn in 
het wegvervoer: door een grotere arbeidsefficiëntie, door het verbeteren van het 
logistiek en organisatorisch beheer, en door meer gebruik te maken van alternatieve 
vervoersmodaliteiten. 
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1. INLEIDING 
 
De vervoerssector is de afgelopen jaren geconfronteerd met een toenemende vraag naar 
logistieke en vervoersdiensten, maar die toename is niet adequaat ondersteund door een 
evenredige groei in de arbeidsmarkt op transportgebied. Bedrijven hebben behoefte aan 
gekwalificeerde chauffeurs, terwijl de relevante arbeidskrachten steeds vaker op zoek gaan 
naar banen in andere sectoren en de huidige generatie chauffeurs langzaam maar zeker de 
pensioengerechtigde leeftijd nadert. Daardoor is in het goederenvervoer over de weg in het 
recente verleden een aanzienlijk tekort aan beroepschauffeurs ontstaan (zowel kwalitatief 
als kwantitatief). Dat dit een groot probleem vormt, is ook door de Europese Commissie als 
zodanig onderkend in haar Mededeling “Actieplan inzake goederenlogistiek” (COM (2007) 
607 definitief)2. Het probleem speelt overigens in alle Europese landen, maar de omvang 
van het tekort kan per lidstaat verschillen. 
 
Hoewel het structurele tekort aan gekwalificeerd personeel, met name aan chauffeurs voor 
het internationaal transport, door de huidige economische crisis kleiner is geworden of zelfs 
helemaal is verdwenen, zal dit probleem bij een algemeen herstel van de economie in de 
toekomst waarschijnlijk weer de kop opsteken.  
 
Het tekort aan gekwalificeerd personeel hangt in feite nauw samen met de snelle en 
ingrijpende veranderingen (logistieke organisatieprogramma’s, striktere kwaliteitseisen, 
ICT-ontwikkelingen, nieuwe vereisten op grond van de communautaire wet- en 
regelgeving) die van invloed zijn geweest op de vervoerssector, hetgeen vervolgens tot 
veranderingen heeft geleid in de aard van de werkzaamheden en in de vereiste 
competenties van chauffeurs. Overigens is duidelijk dat het geconstateerde tekort aan 
chauffeurs niet alleen veroorzaakt wordt door een gebrek aan arbeidskrachten, maar vooral 
ook door de schaarste aan gekwalificeerde, vakkundige en betrouwbare chauffeurs. Dat 
betekent dat het tekort in feite een weerspiegeling is van een verkeerde verhouding tussen 
de vraag naar en het aanbod aan arbeidskrachten waarbij de competenties en 
vaardigheden die door bedrijven worden gevraagd niet stroken (in het algemeen zijn die 
eisen hoger) met de competenties en de vaardigheden die door de arbeidskrachten worden 
aangeboden.  
 
De centrale doelstelling van deze studie is om een overzicht en analyse te geven van 
de huidige situatie met betrekking tot de problemen en uitdagingen waarmee het 
goederenvervoer over de weg in de EU-27 wordt geconfronteerd als gevolg van het tekort 
aan gekwalificeerde chauffeurs. De onderhavige studie beoogt het Europees Parlement en 
de besluitvormers te voorzien van duidelijke resultaten en aanbevelingen in verband met 
maatregelen om het tekort op te lossen.  
 
De studie is over zes hoofdstukken verdeeld. Na dit inleidende hoofdstuk wordt in 
hoofdstuk 2 een overzicht van het goederenvervoer over de weg gegeven aan de hand van 
trends in en kenmerken van de vervoerssector en de werkgelegenheid. In het kader van de 
huidige economische crisis, die zeer bepalend is voor de markten, wordt met name 
aandacht besteed aan de gevolgen die de uitbreiding van de EU voor de sector heeft gehad. 
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het geconstateerde tekort aan arbeidskrachten in de 
sector en wordt een uitgebreide analyse gegeven van de belangrijkste problemen en van de 
oorzaken van het chauffeurstekort: economische en sociale veranderingen, 
arbeidsomstandigheden, EU-voorschriften en veranderingen in de vereiste vaardigheden. In 

                                          
2  Verslag van de Commissie “Actieplan inzake goederenlogistiek” COM(2007) 607 definitief. Beschikbaar op: 

http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0607:FIN:NL:PDF 
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hoofdstuk 4 komt het toekomstperspectief voor de komende tien jaar aan de orde met het 
oog op de mogelijke trends in de vraag naar arbeidskrachten en het aanbod aan 
vrachtwagenchauffeurs. Er wordt aandacht besteed aan de verwachte toekomstige groei 
van de activiteiten in de sector en aan de belangrijkste factoren die van invloed kunnen zijn 
op het aanbod aan chauffeurs in de toekomst. Hoofdstuk 5 bevat een evaluatie van de 
wijze waarop de maatregelen die op communautair en nationaal niveau zijn genomen van 
invloed zijn op het chauffeurstekort en van de “kwaliteitskloof” waarbij speciale aandacht 
uitgaat naar de communautaire richtlijnen en verordeningen die op de vervoerssector van 
toepassing zijn. In hoofdstuk 6 wordt een aantal aanbevelingen gedaan op basis van de 
analyse die in de voorafgaande hoofdstukken is uitgevoerd. Tot slot wordt in een aantal 
bijlagen uitgebreider ingegaan op specifieke relevante kwesties (zoals de Europese 
richtlijnen en verordeningen en de rol en structuur van de sociale partners).  
 
De gekozen methodologische aanpak is gebaseerd op zowel een kwantitatieve analyse 
(zoals statistische en prognostische analyses) als een kwalitatieve analyse van primaire en 
secundaire informatie (directe interviews, rapporten, databanken) teneinde zo uitgebreid 
mogelijke en actuele informatie te kunnen verstrekken. Tabel 1.1 geeft een overzicht van 
de gekozen methodologie en van de informatie die gebruikt is voor de analyse van de 
sector en van het tekort aan gekwalificeerd personeel.  
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Tabel 1. 1 Doelstellingen, instrumenten en belangrijkste informatiebronnen die 
in de studie zijn gebruikt 

Doelstelling Instrument Soort informatie 
Belangrijkste 

informatiebronnen 

Kwantitatieve 
analyse 

Bestaande databanken 
Eurostat, SBS-databank 
Eurostat, EU-databank voor 
vervoersenquêtes 

Overzicht van 
recente 
economische en 
werkgelegenheids-
trends in de sector 
in de afgelopen 
tien jaar 
(hoofdstuk 2) 

Literatuur-
onderzoek 
Kwalitatieve 
analyse 

Beschikbare informatie 
over de kenmerken van 
de sector op EU- en 
nationaal niveau 

Secundaire gegevens uit 
officiële EU- en nationale 
verslagen 

Literatuur-
onderzoek 
Kwalitatieve 
analyse 

Beschikbare informatie 
over de sector: 
oorzaken van 
veranderingen, 
arbeidsomstandigheden, 
problemen, EU- 
voorschriften, 
personeelstekort 

Academische studies, 
verslagen, enquêtes en 
presentaties van officiële 
websites van nationale 
autoriteiten, EU-instellingen, 
denktanks, websites van 
sociale partners op EU- en 
nationaal niveau 

Kwantificering van 
het tekort aan 
chauffeurs en 
bespreking van de 
belangrijkste 
oorzaken van dat 
tekort 
(hoofdstuk 3) Directe 

interviews 
Primaire informatie 

Directe interviews over het 
tekort aan chauffeurs met 
publieke en particuliere 
belanghebbenden op 
nationaal en Europees 
niveau, inclusief directe 
interviews met IRU- en ETF 
-vertegenwoordigers (zie 
het overzicht in bijlage B) 

Directe 
interviews 
Kwalitatieve 
analyse 

Primaire informatie 
Directe interviews over het 
tekort aan chauffeurs (zie 
hierboven) 

Vaststellen van 
mogelijke 
toekomstige 
trends in de vraag 
naar en het 
aanbod aan 
beroepschauffeurs 
(hoofdstuk 4) 

Kwantitatieve 
analyse 
Prognostische 
berekeningen 

Bestaande databanken 

Eurostat, SBS-databank 
Eurostat, EU-databank voor 
vervoersenquêtes  
Secundaire gegevens uit 
officiële EU- en nationale 
verslagen 
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Tabel 1.1 Doelstellingen, instrumenten en belangrijkste informatiebronnen die 
in de studie zijn gebruikt (vervolg) 

Doelstelling Instrument Soort informatie 
Voornaamste 

informatiebronnen 

Directe interviews 
Kwalitatieve analyse 

Primaire 
informatie 

Directe interviews over het 
tekort aan chauffeurs (zie 
hierboven) 

Vaststellen van 
maatregelen om 
het tekort aan te 
pakken en de 
invloed van de 
EU-wetgeving 
(hoofdstuk 5) 

Literatuuronderzoek 
Kwalitatieve analyse 

Beschikbare  
informatie over de 
sector met 
betrekking tot (i) 
maatregelen om 
het probleem aan 
te pakken en (ii) 
de invloed van de 
EU-voorschriften 

Academische studies, 
verslagen, enquêtes en 
presentaties van officiële 
websites van nationale 
autoriteiten, EU-instellingen, 
denktanks, websites van 
sociale partners op EU- en 
nationaal niveau 

Kwalitatieve analyse 

Belangrijkste 
conclusies uit de 
voorafgaande 
hoofdstukken 

 Conclusies en 
aanbevelingen 
over de te 
nemen 
maatregelen  
(hoofdstuk 6) Directe interviews 

Kwalitatieve analyse 
Primaire 
informatie 

Directe interviews over het 
tekort aan chauffeurs (zie 
hierboven) 

 
Met betrekking tot de statistische bronnen zijn de gepresenteerde cijfers in deze 
publicatie een weerspiegeling van de data die op 20 april 2009 beschikbaar waren. De 
meest recente gegevens hebben doorgaans betrekking op 2007, ook al waren die niet altijd 
voor elk onderwerp of elke lidstaat beschikbaar. In dergelijke gevallen zijn de meest 
recente, beschikbare gegevens gebruikt.  
 
De belangrijkste gegevensbronnen zijn de openbare databanken van Eurostat3 en van de 
Europese Commissie (DG Energie en vervoer). Wat Eurostat betreft, zijn de data 
voornamelijk afkomstig uit de datareeksen voor “vervoersstatistieken” en uit de structurele 
bedrijfsstatistieken, aangevuld met gegevens uit de arbeidskrachtenenquête. Uiteraard 
wordt in de onderhavige publicatie slechts een selectie van de belangrijkste beschikbare 
gegevens gepresenteerd. 
 
De statistische vervoersgegevens hebben betrekking op de infrastructuur, 
transportmiddelen, ondernemingen, economische prestaties van de handel in en het 
vervoer van goederen, en gegevens over ongevallen. 
 
De databank met structurele bedrijfsstatistieken wordt door Eurostat samengesteld op 
basis van gegevens die door de nationale bureaus voor de statistiek verzameld zijn over 
ondernemingen van elke omvang. De databank bestrijkt op dit moment alle sectoren en 
diensten zoals geclassificeerd volgens NACE Rev. 1, sectoren C tot en met K, met 

                                          
3  http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
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uitzondering echter van sector J (financiële diensten). In de betreffende sectoren worden 
de activiteiten tot een niveau van vier NACE-cijfers onderverdeeld (hoewel de gegevens op 
het niveau van drie NACE-cijfers vollediger zijn). De diensten zijn op een niveau van drie 
NACE-cijfers onderverdeeld. De variabelen in de structurele bedrijfsstatistieken omvatten 
het aantal ondernemingen, de omzet, de productiewaarde, de toegevoegde waarde, lonen 
en salarissen, bruto-investeringen en het aantal gewerkte uren evenals het aantal 
werkzame personen en het aantal werknemers. Daarnaast omvatten zij een aantal 
verhoudingscijfers en berekende variabelen zoals het aandeel van de werkzame personen 
in bepaalde sectoren in de totale productie, de investeringen per arbeidskracht, de sociale 
lasten als percentage van de personeelskosten en de groei van de werkgelegenheid. 
 
Tot de andere belangrijke bronnen behoren de Eurobarometer (Europese Commissie),het 
Europese Milieuagentschap (EMA), de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) en de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties 
(ECE/VN). Daarnaast is ter aanvulling gebruik gemaakt van gegevens van beroeps- en 
industriële organisaties. De gegevens uit niet-officiële bronnen kunnen echter op andere 
normen gebaseerd zijn dan de gegevens in het Europees statistisch systeem. Derhalve is 
het niet mogelijk om gegevens uit officiële en niet-officiële bronnen te combineren. 
 
Opgemerkt dient te worden dat de gevolgen van de economische crisis in 2008/2009 voor 
de activiteiten binnen het goederenvervoer over de weg nog niet weerspiegeld worden in 
de officiële statistische gegevens. 
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2. GOEDERENVERVOER OVER DE WEG: EEN 
OVERZICHT 

 

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 

• Doordat het goederenvervoer over de weg de meest flexibele diensten aanbiedt, is het 
verreweg de belangrijkste wijze van goederenvervoer in vrijwel alle lidstaten van 
de EU (gemiddeld wordt in de EU-27 77% van het totale binnenlandse vrachttransport 
over de weg vervoerd). Het goederenvervoer over de weg is de grootste werkgever 
in de transportsector met ongeveer 2,8 miljoen werkzame personen in 2006 (dat is 
gemiddeld meer dan 31% van de werkgelegenheid in de gehele vervoerssector in de 
EU-27). 

• In economische zin wordt de sector gekenmerkt door een aanzienlijke geografische 
concentratie van de activiteiten (meer dan de helft van het totale goederenvervoer 
in t/km komt voor rekening van Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië), een hoge mate 
van marktfragmentatie (het percentage microbedrijven loopt in de EU-landen uiteen 
van 65 tot 95%) en relatief lage beladingscoëfficiënten als gevolg van een 
inefficiënte indeling van tijd en laadruimte (het percentage “lege transporten” varieert 
gemiddeld van 13% in Duitsland tot 22% in Nederland). 

• Wat de werkgelegenheid betreft, wordt het goederenvervoer over de weg gekenmerkt 
door een groot percentage kleine zelfstandigen (gemiddeld 19,6% in de EU-27), gaat 
het om een sector die door mannen wordt gedomineerd (gemiddeld bedraagt het 
aantal werkzame vrouwen in het totale wegvervoer minder dan 14%) met een laag 
opleidingsniveau; nemen de chauffeurs het grootste gedeelte van de werkgelegenheid 
in de sector voor hun rekening (in sommige EU-landen tot wel 70% van de totale 
beroepsbevolking in het vervoer) en is de leeftijd hoger dan het gemiddelde aangezien 
veel arbeidskrachten op de drempel van hun pensioen staan. 

• In het afgelopen decennium (tussen 2000 en 2006) heeft het goederenvervoer over de 
weg in de EU-27 een aanzienlijke groei doorgemaakt, zowel qua omvang (+25% in 
t/km van de hoeveelheid vervoerde goederen) als qua werkgelegenheid (+16% ten 
opzichte van +6% voor de totale werkgelegenheid) waardoor er een tekort aan 
gekwalificeerd personeel is ontstaan. 

• De huidige economische recessie treft de sector echter zwaar (de vraag naar 
vrachttransportdiensten over de weg neemt sinds eind 2008 af) waardoor de 
problemen als gevolg van het personeelstekort zijn afgenomen, hetgeen ook al 
is gebleken uit de scherpe daling van het aantal vacatures en de toename van de 
hoeveelheid ontslagen en faillissementen. 

• Door de voltooiing van de interne markt en de uitbreiding van de EU is de vraag 
naar wegvervoer en naar vervoersdiensten over langere afstanden toegenomen 
en is tevens de concurrentiedruk groter geworden, hetgeen tot lagere winsten voor 
de ondernemingen heeft geleid; de uitbreiding heeft ook de verschillen in de EU 
vergroot op het gebied van de infrastructuur, milieu- en veiligheidsprestaties en de 
bedrijfskosten, en met name wat de personeelskosten betreft. 

 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de huidige situatie en recente trends in 
het goederenvervoer over de weg ten aanzien van: (i) de kenmerken van de sector en 
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economische trends, (ii) de werkgelegenheidssituatie en recente veranderingen in die 
situatie, en (iii) de belangrijkste Europese wet- en regelgeving die op de sector van 
toepassing is. Daarnaast is een specifiek gedeelte gewijd aan een analyse van de 
economische en werkgelegenheidsgevolgen in de sector van de uitbreiding van de EU. 
 
 

2.1 Kenmerken van de sector en economische trends  

2.1.1 Relevantie van de sector 

 
In het algemeen wordt erkend dat het wegvervoer de vervoerswijze is die de meeste 
voorkeur geniet in vergelijking met het spoor, de binnenvaart of de korte vaart. Het 
wegvervoer biedt qua vertrektijden en bestemmingen namelijk de meest flexibele 
dienstverlening. Enerzijds wordt het vervoer over de weg nauwelijks beperkt door de 
uitdagende topografie van Europa en het feit dat steden en dorpen ver uit elkaar liggen, 
anderzijds kan het wegvervoer gebruik maken van een zeer goed ontwikkeld wegennet. 
Daarnaast is dat wegvervoer gezien de gemiddelde transportafstand van de goederen 
(ongeveer 100 km per ton) de meest efficiënte en snelle vervoersmodaliteit voor afstanden 
tot 500, km ondanks alle bijkomende fileproblemen (Europese Commissie, 2006). Voor 
“just-in-time”- en “van-deur-tot-deur”-zendingen zijn flexibiliteit en betrouwbaarheid een 
eerste vereiste, twee aspecten die de andere vervoersmodaliteiten niet kunnen garanderen 
omdat zij allemaal gekenmerkt worden door een bepaalde mate van rigiditeit. Zelfs 
wanneer er gebruik wordt gemaakt van andere vervoerswijzen, moet er in de eerste of 
laatste fasen van een reis bij het laden of lossen alsnog een beroep op het wegvervoer 
worden gedaan. 
 
Dit zou een verklaring kunnen vormen voor het feit dat het wegvervoer ondanks zijn 
zwakke punten (zoals de zware tol die betaald moet worden voor de vele ongevallen en 
slachtoffers en de grote milieubelasting – EMA, 2007) nog steeds een zeer populaire 
transportvorm is. Het is in alle lidstaten de meest gebruikte modaliteit voor 
goederenvervoer, althans met uitzondering van Estland en Letland, waar het 
goederenvervoer over het spoor het grootste gedeelte van de goederentransportmarkt in 
handen heeft (met 57 respectievelijk 58%), gevolgd door Litouwen (41%), Zweden (36%) 
en Oostenrijk (35%). Los van Cyprus en Malta waren Ierland (99%), Griekenland (97%), 
Spanje (96%) en Portugal (95%) in 2007 de landen waar het meeste goederenvervoer over 
de weg plaatsvond.  
 
Ook vermeldenswaard is het feit dat het goederenvervoer over de weg, gemeten in t/km, 
met een stijging van 25% sinds 2000 de beste prestaties levert (Eurostat, 2008). Zoals 
blijkt uit tabel 2.1 is er tussen 2000 en 2007 sprake geweest van een stijging in het 
goederenvervoer over de weg met drie procentpunten tot uiteindelijk 76,9% (terwijl het 
spoor en de binnenlandse waterwegen ongeveer 17,6 respectievelijk 5,6% voor hun 
rekening nemen). 
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Tabel 2. 1 Aandeel van de vervoersmodaliteiten in het totale binnenlandse 
goederenvervoer in de EU-27 (percentages gebaseerd op t/km) 

Vervoersmodaliteit 2000 2006 2007 

Spoor 19,5% 17,8% 17,6% 
Weg 73,9% 76,6% 76,9% 
Binnenlandse waterwegen 6,6% 5,6% 5,6% 

Bron: Eurostat 

2.1.2 Economische trends en veranderingen 

 
In figuur 2.1 is het totale aantal t/km aangegeven dat per land is vervoerd. Opvallend is 
dat veel van de activiteiten in de grotere landen is geconcentreerd, met name in de oude 
lidstaten. Onder de lidstaten die in 2004 en 2007 tot de EU zijn toegetreden, vormt het 
totale aantal vervoerde t/km alleen voor Polen een goede weerspiegeling van de omvang 
van de economie. 
 
 

Figuur 2. 1 Totale hoeveelheid goederenvervoer over de weg (x miljoen t/km) 

 
Over 2000 zijn geen gegevens beschikbaar voor Polen, Roemenië, Hongarije, Griekenland,  
Slowakije, Bulgarije, Slovenië, Letland, Estland en Cyprus. 
Over 2004 zijn geen gegevens beschikbaar voor Roemenië en Bulgarije. 
De gegevens voor Italië over 2007 zijn schattingen.  
 

Bron: Eurostat 
 

Wanneer gekeken wordt naar de ontwikkeling van de binnenlandse, internationale, 
derdelanden- en cabotagecomponenten van het goederenvervoer over de weg, blijkt dat er 
tussen de lidstaten aanzienlijke verschillen bestaan. In alle grote EU-economieën 
(Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) is het binnenlands vervoer van 
bijzonder belang (zie figuur 2.2). In deze landen komt meer dan 70% van het totale 
vervoer voor rekening van het binnenlands transport. In de meer perifere lidstaten van de 
EU (Ierland, Cyprus, Finland en Zweden) is sprake van een soortgelijke verhouding. Het 
beeld voor het internationale transport is echter heel anders. Zoals blijkt uit figuur 2.3 
speelt het internationaal transport een aanzienlijke rol in Polen, Duitsland, Spanje en 
Nederland. In Tsjechië, Estland, Letland, Portugal, Roemenië en Slovenië vertegenwoordigt 
het internationaal transport zelfs meer dan de helft van het totale vrachtvervoer. 
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Figuur 2. 2  Binnenlands goederenvervoer over de weg (x miljoen t/km) 

 
Over 2000 zijn geen gegevens beschikbaar voor Polen, Roemenië, Hongarije, Griekenland, Slowakije,  
Bulgarije, Slovenië, Letland, Litouwen, Estland en Cyprus. 
Over 2004 zijn geen gegevens beschikbaar voor Roemenië en Bulgarije. 
De gegevens voor Italië over 2007 zijn schattingen. 

 
Bron: Eurostat 

 

Figuur 2. 3  Internationaal goederenvervoer over de weg (x miljoen t/km) 

 
Over 2000 zijn geen gegevens beschikbaar voor Polen, Roemenië, Hongarije, Griekenland, Slowakije,  
Bulgarije, Slovenië, Letland, Litouwen, Estland en Cyprus. 
Over 2004 zijn geen gegevens beschikbaar voor Roemenië en Bulgarije. 
De gegevens voor Italië over 2007 zijn schattingen. 
 

Bron: Eurostat 

 

Met betrekking tot de specifieke prestaties van bepaalde landen zijn de volgende 
ontwikkelingen vermeldenswaard: 

 

• Polen is in 2007 uitgegroeid tot het land dat de grootste bijdrage aan het 
internationale transport levert met ongeveer 85 miljard t/km. Het heeft Duitsland en 
Spanje inmiddels ingehaald (met respectievelijk 82 en 67 miljard t/km in 2007. 

• Polen is inmiddels ook de grootste speler in het derdelandenvervoer en vervoert 
thans 17% van het totale tonnage in dit segment. Dat is ruim meer dan Duitsland, 
Tsjechië, Litouwen en Slowakije. 

• Duitsland behoudt zijn leidende rol op cabotagegebied met een zevende van de 
totale vracht in dit segment, op de voet gevolgd door Nederland en Luxemburg.  
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2.1.3 Kenmerken van de sector  

 
In overeenstemming met de toename in het volume van het goederenvervoer over de weg 
is ook de omzet in de sector in de afgelopen jaren sterk gestegen. Dat geldt zeker voor 
Italië, het land met de hoogste omzet in 2006, gevolgd door Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk en Spanje (zie figuur 2.4).  
 
 

Figuur 2. 4 Omzet (x miljoen euro) 

 
Over 2007 zijn geen gegevens beschikbaar voor Italië, België, Ierland en Malta. 
 

Bron: Eurostat 

 

Ondanks de stijging van de omzet in de sector en in het volume van het goederenvervoer 
over de weg is de structuur van de sector wat het aantal expeditiebedrijven betreft in 
dezelfde periode in de gehele EU nauwelijks gewijzigd. Uit figuur 2.5 blijkt dat de sector 
nog steeds in hoge mate gefragmenteerd is, hoewel er ook van enige consolidatie sprake 
lijkt te zijn (in de meeste landen is het aantal ondernemingen lichtjes gedaald). Spanje 
kent het grootste aantal bedrijven (en vertoont zelfs een stijging) gevolgd door Italië en 
Polen, waar het aantal bedrijven sinds 2000 echter afneemt. 
 
Figuur 2. 5 Aantal ondernemingen 

Over 2000 zijn geen gegevens beschikbaar voor Griekenland en Tsjechië. 
Over 2004 zijn geen gegevens beschikbaar voor Griekenland, Bulgarije en Malta. 
Over 2006 zijn geen gegevens beschikbaar voor Ierland, Cyprus en Malta.  
 

Bron: Eurostat 

 

Een groot gedeelte van de vervoersondernemingen zijn KMO’s. Hoewel er verschillen 
bestaan tussen de Europese landen, varieert het percentage bedrijven met minder dan tien 
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werknemers in het algemeen tussen 65 en 95% (Eurofound, 2004). Wellicht dat 
transportbedrijven door die geringe omvang juist adequaat en snel kunnen inspelen op 
veranderingen in de vraag naar “point-to-point services”. Die geringe omvang brengt 
echter ook nadelen met zich mee. Kleine ondernemingen kunnen minder investeren, zijn 
minder goed in staat om permanente bijscholing te verzorgen en hebben minder 
onderhandelingsmogelijkheden vergeleken met de grote transportondernemingen. De 
behoefte aan snellere vervoersdiensten leidt zelfs in toenemende mate tot het ontstaan van 
aanvoerketens waarin de logistieke en transportondernemingen de volledige waardeketen 
organiseren: van de verpakking en opslag van de goederen tot aan het vervoer zelf.  
 
Deze zeer gefragmenteerde markt wordt dan ook gedomineerd door grote spelers die 
uiteenlopende activiteiten uitbesteden aan kleine en middelgrote ondernemingen. Dit heeft 
geleidelijk een verandering in de werkgelegenheidspatronen veroorzaakt: hoewel 
vervoersondernemingen traditioneel gezien voornamelijk fulltime arbeidskrachten in dienst 
hadden, heeft de nieuwe opzet van de vervoersketen en -diensten tot een grotere behoefte 
aan een veel flexibelere beroepsbevolking geleid (ETF 2005). 
 
Ondanks de aanzienlijke toename van de productiviteit in de afgelopen jaren blijft de winst 
van vervoersbedrijven een dalende lijn vertonen, in sommige gevallen tot zelfs minder dan 
1% van de omzet (Europese Commissie, 2006). Dit kan verklaard worden door: (i) de 
toegenomen concurrentiedruk als gevolg van de uitbreiding van de Europese Unie, en (ii) 
de integratie van nieuwe markten die een verlaging van de prijs van vervoersdiensten met 
zich mee heeft gebracht (Eurostat, 2008).  
 
Een van de belangrijkste factoren die op dit punt van invloed is op het 
concurrentievermogen in de Europese vervoerssector, is het verschil tussen de lidstaten in 
de bedrijfskosten die worden gemaakt voor de productie van vervoersdiensten. Zoals blijkt 
uit de tabellen 2.2 en 2.3 loopt de structuur van die bedrijfskosten tussen de lidstaten 
aanzienlijk uiteen. In de EU-15 vormen de kosten per uur voor de chauffeurs de grootste 
component, terwijl die in nieuwe lidstaten als Polen en Roemenië (met uitzondering van 
Slovenië) pas op de tweede plaats komen na de brandstofkosten. 
 
Tabel 2. 2 Niveau van de bedrijfskosten (in euro’s per uur) 

Chauffeur Totaal  

2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Frankrijk 29,43 30,29 31,16 73,70 77,11 80,10
Duitsland 25,30 25,91 26,36 70,94 76,23 79,06
Italië 24,69 25,21 25,74 72,92 75,79 76,94
Oostenrijk 24,43 24,97 25,54 61,51 67,70 74,38
Slovenië 16,97 17,61 18,34 56,64 58,37 60,14
Spanje 16,98 18,70 20,42 53,99 55,97 58,87
Polen 11,36 11,65 11,98 44,17 47,69 52,05
Hongarije 12,17 13,13 14,15 47,74 48,80 51,44
Roemenië 10,05 10,54 11,09 34,80 39,55 44,60

Bron: Centro Studi Sistemi di Trasporto (CSST), 2008 



Tekort aan gekwalificeerd personeel in het goederenvervoer over de weg 
_________________________________________________________________________ 
 

 41 

 

Tabel 2. 3 Percentage van de bedrijfskosten per uur 

 IT DE FR ES PL AT HU SI RO 

Chauffeur 34 33 39 34 23 35 28 31 25
Aanschaf voertuig 18 15 16 19 22 14 26 21 24
Brandstof 21 23 21 23 26 19 28 22 37
Verzekeringen 6 4 5 4 4 3 3 5 2
Belastingen op
voertuig 

0 2 0 1 1 3 1 3 0

Luchtbanden 8 7 5 8 6 6 7 6 6
Onderhoud 6 5 6 6 5 5 6 5 5
Tolkosten 7 11 8 5 13 15 1 7 1

Bron: CSST, 2008 

 
Figuur 2.6 geeft een overzicht van de gemiddelde personeelskosten per jaar in de lidstaten 
van de EU in 2006. Ook deze kosten blijken aanzienlijk te verschillen tussen de nieuwe en 
de oude lidstaten (met uitzondering van Cyprus). De kosten variëren in de EU-15 tussen 
15 900 EUR in Portugal tot 41 500 EUR in Nederland. In Slovenië lopen die kosten op tot 
14 800 EUR per werknemer, maar in de overige nieuwe lidstaten zijn zij niet hoger dan 
10 000 EUR (in Tsjechië zijn de personeelskosten het hoogst met 9 000 EUR, terwijl ze in 
Roemenië het laagst zijn: 2 500 EUR per jaar). 
 
Figuur 2. 6 Personeelskosten per werknemer (x 1 000 EUR, 2006) 

 

* De gegevens voor Bulgarije en Cyprus hebben betrekking op 2005. 
**De gegevens voor Ierland hebben betrekking op 2004. 
 

Bron: Eurostat 

 

Met betrekking tot de algemene investeringsquote (waarbij de bruto-investeringen in 
materiële goederen worden afgezet tegen de toegevoegde waarde tegen factorkosten) kan 
opgemerkt worden dat de nieuwe lidstaten hogere quoten laten zien (zie figuur 2.7). Dat 
geldt met name voor Roemenië, dat in 2006 procentueel meer investeringen heeft gedaan 
dan welke andere lidstaat ook (104,9%), gevolgd door Letland (94,3%) en Slovenië (58%). 
In de oudere lidstaten was in 2006 sprake van veel lagere investeringsquoten, met de 
hoogste percentages in Portugal (39%) en Zweden (33%). 
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Figuur 2. 7 Percentage van de investeringsquoten (investeringen/toegevoegde 
waarde tegen factorkosten) 

 

Over 2000 zijn geen gegevens beschikbaar voor Frankrijk, Luxemburg en Griekenland.  
Over 2004 zijn geen gegevens beschikbaar voor Griekenland. 
Over 2006 zijn geen gegevens beschikbaar voor Ierland en Cyprus.  
Geen gegevens beschikbaar voor Bulgarije, Tsjechië en Malta. 
 

Bron: Eurostat 
 

Ten aanzien van het aantal voertuigen voor het wegvervoer geldt dat de hoeveelheid 
goederen die over de weg wordt vervoerd, is toegenomen en dus ook in vrijwel alle 
lidstaten het aantal voertuigen (vrachtwagens, wegtractoren en (open) bestelwagens). De 
ramingen voor de EU-27 bevestigen dat er tussen 2000 en 2006 sprake is geweest van een 
gemiddelde toename van het aantal vrachtvoertuigen van circa 4,5%. Tsjechië (+70%) laat 
het hoogste percentage zien, gevolgd door Slowakije (+56%) en Zweden (+46%). Uit 
figuur 2.8 blijkt dat er maar drie landen zijn waar het aantal voertuigen tussen 2004 en 
2007 is gedaald: Bulgarije (-19%), Estland (-9,4%) en Nederland (-3,5%).  
 

Figuur 2. 8 Variaties in de percentages voertuigen voor het goederenvervoer over 
de weg: 2001-2004 en 2004-2007 

 

Geen gegevens beschikbaar voor het Verenigd Koninkrijk, Portugal en Griekenland. 
De gegevens voor Italië, Frankrijk en Spanje hebben betrekking op 2006. 

 
Bron: Eurostat 

 

Wat de voorraad aan voertuigen in absolute cijfers betreft, beschikten Frankrijk en Spanje 
in 2007 elk over een vijfde van de totale hoeveelheid Europese vrachtvoertuigen, gevolgd 
door Italië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Polen (zie figuur 2.9). 
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Figuur 2. 9 Voertuigen voor het goederenvervoer over de weg, 2007 (x 1 000) 

 

Geen gegevens beschikbaar voor Portugal en Griekenland. 
*De gegevens voor Spanje, Frankrijk en Italië hebben betrekking op 2006. 
**De gegevens voor het Verenigd Koninkrijk hebben betrekking op 2005. 

 

Bron: Eurostat 
 

Een belangrijk aspect van het gebruik van de voertuigen is dat de beladingscoëfficiënt in 
het wegvervoer over het algemeen vrij laag is als gevolg van inefficiënties qua tijd en 
ruimte. De percentages lopen voor de diverse lidstaten uiteen met een relatief hoog 
percentage aan “leeg rijden” in Nederland (22,5%) en Finland (20,4%) tot relatief lage 
cijfers voor Duitsland (13,3%), Portugal (13,7%) en Denemarken (13,8%).  
 
Wat de leeftijd van de voertuigen betreft, werd de markt in 2006 gedomineerd door 
jongere vrachtvoertuigen, terwijl het aandeel van de oudere voertuigen in het totale aantal 
t/km een dalende tendens vertoonde.  
 
Sinds 2004 is er sprake van een opvallende stijging in het aandeel van voertuigen die 
maximaal twee jaar oud zijn, maar is het niveau van 2000 (vóór de eerste uitbreiding) nog 
niet bereikt. Dit is gedeeltelijk een weerspiegeling van het oudere leeftijdsprofiel van het 
wagenpark van de lidstaten die in 2004 en 2007 tot de EU zijn toegetreden. In de EU-15 
(met uitzondering van België, Griekenland en Portugal) wordt meer dan 60% van de 
voertuigkilometers (v/km) gereden met voertuigen van maximaal vijf jaar oud. 
Daarentegen wordt deze drempel tot nu toe door geen van de lidstaten gehaald die in 2004 
of in 2007 tot de EU zijn toegetreden (zie figuur 2.10). 
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Figuur 2. 10 Aandeel van de leeftijdscategorieën in de voertuigen voor het 
goederenvervoer over de weg, 2006 (%) 
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Bron: Eurostat, 97/2008 

[minder dan 2 jaar  tussen 2 en 5 jaar tussen 6 en 9 jaar 10 jaar en ouder] 

2.2 Situatie en trends op het gebied van de werkgelegenheid 

2.2.1 Aandeel in de werkgelegenheid 
 
Het goederenvervoer over de weg is een belangrijke werkgever in de Europese Unie. 
Volgens cijfers van Eurostat (structurele bedrijfsstatistieken) bood de sector in 2006 in het 
uitgebreide Europa (EU-27) in totaal werk aan circa 2,8 miljoen mensen. Met betrekking tot 
de totale werkgelegenheid betekent dit dat het goederenvervoer over de weg gemiddeld 
werk biedt aan 1,3% van de beroepsbevolking in de EU-27 (zie figuur 2.11). De 
werkgelegenheid in deze sector is het hoogst in Luxemburg, Litouwen, Estland, Tsjechië, 
Slovenië en Spanje, waar het goederenvervoer meer dan 2% van de totale 
werkgelegenheid voor zijn rekening neemt. 
 
Figuur 2. 11 Aandeel1 van het goederenvervoer over de weg in de totale 

werkgelegenheid per land in 20002 en 20063 (%) 

 
1 Percentages zijn berekend als totale werkgelegenheid in het goederenvervoer over de weg zoals vermeld in de 
structurele bedrijfsstatistieken over de totale werkgelegenheid en in de arbeidskrachtenenquête van Eurostat. 
2 Gegevens voor CZ en FR hebben betrekking op 1999, voor PL op 1998, voor SI op 2002, terwijl er voor  
Griekenland geen gegevens beschikbaar zijn. 
3 Gegevens voor IE hebben betrekking op 2004, voor CY op 2005 en voor MT op 2002. 
 

Bron: Eigen uitwerking van gegevens uit de structurele bedrijfsstatistieken en de arbeidskrachtenenquête van 
Eurostat 
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Bovendien is het goederenvervoer over de weg verreweg de grootste werkgever van alle 
subsectoren binnen de vervoersdiensten. Uit figuur 2.12 blijkt dat het wegvervoer met 2,8 
miljoen arbeidskrachten goed is voor 31,4% van de totale werkgelegenheid in de 
vervoerssector van de EU-27. Het betreffende aandeel is met name hoog in Spanje en 
Slovenië, waar de werkgelegenheid in het goederenvervoer over de weg 44-45% van de 
totale werkgelegenheid in de vervoerssector voor haar rekening neemt (zie tabel C.1.25 in 
bijlage C). 
 

Figuur 2. 12 Aandeel van de werkgelegenheid per vervoersmodaliteit in de EU-27, 
20051 
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1 De gegevens voor CZ hebben betrekking op 2004; voor MT op 2002. 
2 Afhandeling en opslag van vracht, overige ondersteunende activiteiten, activiteiten van andere 
transportagentschappen. 

 
Bron: Bewerking van tabel 3.1.5, blz. 101 van EG(2007), EU Energie en vervoer in cijfers, Statistical Pocketbook 

2007/2008 
 
[Vanaf ‘Other auxiliary…’ met de klok mee / ‘.’ In percentages vervangen door ‘,’ 
Overige ondersteunende vervoersactiviteiten (2), Goederenvervoer over de weg, 
Personenvervoer over de weg, Vervoer over zee, Vervoer door de lucht, Spoorwegen, 
Vervoer over de binnenlandse waterwegen, Pijpleidingen, Reisbureaus en touroperators] 

2.2.2 Trends in de werkgelegenheid 

 
De werkgelegenheid in het goederenvervoer over de weg heeft veel te lijden van de crisis 
die in de financiële en reële economie woedt. De vermindering van de productie en 
teruggang in de wereldhandel impliceert een afname van de activiteiten in het 
goederenvervoer op de weg en een vermindering van de vraag naar personeel (voor meer 
details over de effecten van de huidige crisis voor de sector wordt verwezen naar punt 2.4). 
Hoewel uitgebreide, geactualiseerde gegevens over de werkgelegenheid in de sector niet 
beschikbaar zijn, kunnen nationale en EU-belanghebbenden enig inzicht verschaffen in de 
gevolgen van die crisis voor de trends op werkgelegenheidsgebied. 
 
Volgens Skills for Logistics4 is het aantal vacatures in het Verenigd Koninkrijk tussen 
december 2008 en januari 2009 met 1 759 afgenomen. Daarnaast waren er in januari 2009 

                                          
4 www.skillsforlogistics.org 
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1 538 vacatures voor chauffeurs voor zware vrachtvoertuigen geregistreerd bij de Job 
Centre Plus-kantoren in Groot-Brittannië ten opzichte van 5 506 vacatures in januari 2008, 
een daling van 72%. 
 
Uit gegevens van de IRU blijkt dat er sprake is van een aanzienlijke toename van 
permanente en tijdelijke ontslagen. Op dit moment gaat het in de EU al om 140 000 banen, 
in de GOS-landen om 120 000 banen en in Noord-Amerika om 200 000 banen5. 
 
De Europese Herstructureringsmonitor (European Restructuring Monitor (ERM) / 
Eurofound) registreert een aanzienlijke toename in de omvang van het banenverlies 
(feitelijke en aangekondigde ontslagen) voor de vervoers- en communicatiesector. Tabel 
2.4 bevat gegevens over de voorgenomen ontslagen en over het aantal nieuwe banen in de 
periodes van 1 maart 2007 tot 1 maart 2008 en van 1 maart 2008 tot 1 maart 2009. Uit 
deze tabel blijkt dat er in het afgelopen jaar een dramatische toename is geweest in het 
aantal ontslagen als gevolg van faillissementen en bedrijfsbeëindigingen (7 700 versus 
4 500 in het voorgaande jaar) en als gevolg van interne herstructureringen (bijna 62 000 
versus 45 700 in het voorgaande jaar)6. 
 
Tabel 2. 4 Feitelijke en aangekondigde ontslagen en nieuwe werkgelegenheid in 

de vervoers- en communicatiesector in de EU 

Soort 
herstructurering 

Voorgenomen aantal 
ontslagen 

Voorgenomen aantal 
nieuwe banen 

Aantal bedrijven 

Datum 
aankondiging 

03/2007 
03/2008 

03/2008-
03/2009 

03/2007 
03/2008 

03/2008-
03/2009 

03/2007 
03/2008 

03/2008-
03/2009 

Bedrijfsuitbreiding 0 34 295 22 420 46 37 

Interne 
herstructurering 

45 696 61 948 600 2 115 34 82 

Faillissement / 
sluiting 

4 532 7 753 11 21 

Fusie / acquisitie 1 656 4 100 350 5 2 

Outsourcing 1 504 2 750 3 1 

Off shoring / 
delocalisatie 

144 500 1 2 

Overig 0 200 0 0 1 

Relocatie 0 600 0 0 2 

Totaal 53 532 77 851 34 895 24 885 100 148 
Bron: ERM-statistieken, stand van de gegevens per 16 april 2009 

 
Ondanks deze recente trends is de werkgelegenheid in het goederenvervoer over de weg 
de laatste paar jaar aanzienlijk gegroeid en wel in een hoger tempo dan de algemene 
werkgelegenheid. Meer in het bijzonder is de werkgelegenheid in de sector tussen 2000 en 
2006 met zestien procentpunten toegenomen ten opzichte van de toename van zes 
procentpunten van de totale werkgelegenheid in diezelfde periode. Dat betekent dat de 
totale Europese werkgelegenheid in de sector is gestegen van 2,4 miljoen mensen in 2000 
tot 2,8 miljoen in 2006. 
 

                                          
5  http://www.iru.org/index/en_economic-crisis2009 
6  Deze gegevens zijn puur indicatief aangezien de analyse beschrijvend is en uitsluitend betrekking heeft op de 

gevallen die door de Europese Herstructureringsmonitor worden bestreken (waarbij microbedrijven en kleine 
ondernemingen buiten beschouwing worden gelaten). 
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De groei van de werkgelegenheid in de sector tussen 2000 en 2006 loopt tussen de 
verschillende landen echter aanzienlijk uiteen. De procentuele groei van de 
werkgelegenheid was vooral opvallend in de nieuwe lidstaten en in de landen waar die 
werkgelegenheid oorspronkelijk lager was (zie tabel 2.5). De sterkste stijging heeft zich 
voorgedaan in Hongarije (+155%), Letland (+112%) en Litouwen (+88%), evenals in 
Estland, Roemenië en Slowakije (een toename van meer dan 40%).  
 
Wat de oude lidstaten betreft, blijkt de ontwikkeling in de werkgelegenheid in de eerste 
jaren van de nieuwe eeuw onderling te verschillen in intensiteit en trends. In de 
Mediterrane landen zoals Spanje (+30%) en Portugal (+42%) was sprake van een 
aanzienlijke toename van die werkgelegenheid, terwijl er in andere landen slechts een 
gematigde toename (bijvoorbeeld België +2% en Nederland +1%) of zelfs een afname 
(bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk -10% en Denemarken -6,5%) is geregistreerd. 
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Tabel 2. 5 Werkgelegenheid per land in het goederenvervoer over de weg in 
20001 en 20062 en veranderingen in die vervoerssector en in de gehele 
economie  

Werkgelegenheid in het goederenvervoer over de weg 
Totale werkge-

legenheid 

 

Werkge-
legenheid 

(abs.) 
2000 

Werkge-
legenheid 

(abs.) 
2006 

Werkge-
legenheid (abs.) 

verschil 
2006/2000 

Werkge-
legenheid 

(%) verschil 
2006/2000 

Werkge-
legenheid 

(%) verschil 
2006/2000 

EU-273 2 406 155 2 790 208 384 053 16,0 6,1 
België 62 026 63 082 1 056 1,7 3,5 
Bulgarije 31 222 37 918 6 696 21,4 8,3 
Tsjechië 84 894 103 372 18 478 21,8 2,4 
Denemarken 43 988 41 123 -2 865 -6,5 3,3 
Duitsland  270 781 309 494 38 713 14,3 2,9 
Estland 9 391 13 849 4 458 47,5 13,7 
Ierland 12 783 16 175 3 392 26.5 9,9 
Griekenland n.v.t. 44 625 n.v.t. n.v.t. 8,6 
Spanje 301 618 393 085 91 467 30,3 27,9 
Frankrijk 305 091 348 956 43 865 14,4 11,8 
Italië 308 637 339 407 30 770 10,0 9,8 
Cyprus 2 433 2 415 -18 -0,7 18,5 
Letland 8 667 18 413 9 746 112,4 15,5 
Litouwen 19 426 36 571 17 145 88,3 5,6 
Luxemburg 5 517 7 449 1 932 35,0 8,0 
Hongarije 26 564 67 818 41 254 155,3 3,2 
Malta 843 811 -32 -3,8 4,1 
Nederland 122 083 122 950 867 0,7 5,1 
Oostenrijk 47 650 60 232 12 582 26,4 6,6 
Polen 186 794 224 808 38 014 20,4 -5,0 
Portugal 45 735 64 801 19 066 41,7 3,1 
Roemenië 53 930 76 417 22 487 41,7 -14,7 
Slovenië 17 271 19 518 2 247 13,0 7,6 
Slowakije 8 338 12 746 4 408 52,9 10,5 
Finland 38 027 40 541 2 514 6,6 3,2 
Zweden 63 487 71 027 7 540 11,9 7,4 
Verenigd 
Koninkrijk 328 959 297 230 -31 729 -9,6 6,1 

 

 1 De gegevens voor CZ en FR hebben betrekking op 1999, voor PL op 1998, voor SI op 2002, terwijl er voor 
Griekenland geen gegevens beschikbaar zijn. 
2 De gegevens voor IE hebben betrekking op 2004, voor CY op 2005 en voor MT op 2002. 
3 De totalen zijn exclusief Griekenland. 

 
Bron: Eigen uitwerking op basis van de structurele bedrijfsstatistieken en arbeidskrachtenenquête van Eurostat 

 

 
Wat de trend op werkgelegenheidsgebied op sectoraal niveau en op het niveau van de 
gehele economie betreft (zie figuur 2.13), kunnen de EU-landen in vier groepen worden 
ingedeeld:  
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• Landen in groep 1 worden gekenmerkt door een negatieve variatie in de totale 
werkgelegenheid, maar met een substantiële groei van de werkgelegenheid in het 
goederenvervoer over de weg: Roemenië en Polen. 

• Landen in groep 2 worden gekenmerkt door een positieve variatie in zowel de totale 
werkgelegenheid als in de werkgelegenheid in het goederenvervoer over de weg, 
maar met een significant hoger groeipercentage in het wegvervoer: Hongarije, 
Baltische Republieken, Slowakije, Portugal en Luxemburg. 

• Landen in groep 3 worden gekenmerkt door een positieve variatie in de totale 
werkgelegenheid, maar door een negatieve variatie in de werkgelegenheid in het 
goederenvervoer over de weg (met een stabiel beeld voor Nederland en Cyprus): 
Denemarken, Malta en het Verenigd Koninkrijk. 

• Landen in groep 4 worden gekenmerkt door een positieve variatie in zowel de totale 
werkgelegenheid als in de werkgelegenheid in het goederenvervoer over de weg, 
maar met een ietwat hogere groei in het wegvervoer (de landen boven of in de 
buurt van de blauwe lijn, d.w.z. de diagonale lijn7): Spanje, Frankrijk; Italië, 
Zweden, Slovenië, Finland en België. 

 
Figuur 2. 13 Groei van de werkgelegenheid in het goederenvervoer over de weg 

versus de groei van de totale werkgelegenheid1 (%) 

 
1 De gegevens voor CZ en FR hebben betrekking op 1999, voor PL op 1998 en voor SI op 2002, in plaats van 
2000. De gegevens voor IE hebben betrekking op 2004,voor CY op 2005 en voor MT op 2002, in plaats van 2006. 
Voor Griekenland zijn geen gegevens beschikbaar. 
 

Bron: Eigen uitwerking op basis van de structurele bedrijfsstatistieken en arbeidskrachtenenquête van Eurostat 

 

                                          
7  Punten op de diagonale lijn geven aan dat de waargenomen groei van de totale werkgelegenheid gelijk is 

aan de waargenomen groei in het goederenvervoer over de weg, terwijl punten boven de lijn aangeven dat 
de waargenomen groei in het goederenvervoer over de weg groter is dan de groei van de totale 
werkgelegenheid. 
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Deze gedifferentieerde trends in de werkgelegenheidsgroei in het goederenvervoer over de 
weg hebben tot een aanzienlijke verandering geleid in het aandeel dat de diverse landen 
hebben in de werkgelegenheid op EU-niveau in deze sector. Bijna alle nieuwe lidstaten 
hebben hun aandeel in de werkgelegenheid in het goederenvervoer over de weg zien 
toenemen ten koste van de oude lidstaten, met name ten koste van het Verenigd 
Koninkrijk, dat met een daling van drie procentpunten is geconfronteerd. Niettemin was in 
2006 60% van de Europese werkgelegenheid in de sector nog steeds in de vijf grootste 
landen geconcentreerd: Spanje, Frankrijk, Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (zie 
figuur 2.14 en tabel 2.6). 
 
 
Figuur 2. 14 Aandeel1 per lidstaat van de EU-27 en in de werkgelegenheid in het 

goederenvervoer over de weg in 20002 en 20063 (%) 
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1 De aandelen zijn ramingen die berekend zijn als de totale werkgelegenheid in het goederenvervoer over de weg 
in land ‘j’ ten opzichte van de totale werkgelegenheid in die sector in de EU-27. De gegevens over 2000 hebben 
geen betrekking op Griekenland. 
2 De gegevens voor CZ en FR hebben betrekking op 1999, voor PL op 1998, voor SI op 2002; voor Griekenland 
zijn geen gegevens beschikbaar. 
3 De gegevens voor IE hebben betrekking op 2004, voor CY op 2005 en voor MT op 2002. 
 

Bron: Eigen uitwerking op basis van de structurele bedrijfsstatistieken van Eurostat 
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Tabel 2. 6 Variatie in het aandeel in de werkgelegenheid1 in het goederenvervoer 
over de weg in de EU-27 (absolute variatie tussen haakjes) 

Oude lidstaten Nieuwe lidstaten 
Toenemend 
aandeel in de 
werkgelegenheid 
tussen 2000 en 
2006 

Spanje (1,55)  
Portugal (0,42)  

Oostenrijk 
(0,18)  
Ierland (0,05)  
Luxemburg 
(0,04)  

Hongarije (1,33)  
Roemenië 
(0,50)  
Litouwen (0,50)  
Letland (0,30)  
Polen (0,29)  

Tsjechië (0,18)  
Slowakije (0,11) 
Estland (0,11)  
Bulgarije (0,06) 

Oude lidstaten Nieuwe lidstaten 

Afnemend 
aandeel in de 
werkgelegenheid 
tussen 2000 en 
2006 

Verenigd 
Koninkrijk  
(-3,02)  
Nederland  
(-0,67)  
Denemarken (-
0,35)  
België (-0,32)  
Italië (-0,66) 

Frankrijk (-
0,17)  
Duitsland (-
0,16)  
Finland (-0,13)  
Zweden (-0,09) 

Slovenië (-0,02) 
Cyprus (-0,01)  
Malta (-0,01) 

 

1 Het aandeel in de werkgelegenheid in 2000 en 2006 en de variatie in de aandelen zijn ramingen. 

Bron: Eigen uitwerking op basis van de structurele bedrijfsstatistieken van Eurostat  

 
 

2.2.3 Kenmerken van de werkgelegenheid8 
 
Werkgelegenheid naar bedrijfsomvang: de relevantie van KMO’s en zelfstandigen 
 
Het goederenvervoer over de weg wordt gekenmerkt door kleine en middelgrote bedrijven 
(met tussen 1 en 249 werknemers) die over alle sectoren bezien een van de hoogste 
percentages van de werkgelegenheid voor hun rekening nemen. Het aandeel van de 
arbeidskrachten dat bij KMO’s werkzaam is, kan in de meerderheid van de lidstaten 
oplopen tot 90% van de totale werkgelegenheid in deze sector (zie tabel C.1.26 in bijlage C 
voor meer informatie over de werkgelegenheid naar bedrijfsomvang).  
 
In een aantal kleine landen (Griekenland, Cyprus) én grote landen zoals Polen (71%), 
Bulgarije (68%), Spanje (60%) en Italië nemen zelfstandigen en microbedrijven (met 1-9 
werknemers) een groot deel van de werkgelegenheid voor hun rekening waarbij de 
gemiddelde bedrijfsomvang 3,5 werknemers bedraagt. Er zijn daarentegen slechts een paar 
landen waar ondernemingen met meer dan 49 werknemers verantwoordelijk zijn voor meer 
dan 40% van de totale werkgelegenheid in het goederenvervoer over de weg: het Verenigd 
Koninkrijk, Nederland, Frankrijk, Slowakije en Luxemburg (zie figuur 2.15). 

                                          
8  Tenzij anders vermeld, hebben de gegevens in dit gedeelte betrekking op de volgende nationale verslagen. 

Voor de Engelse regio: Skills for Logistics (2009), “Logistics Sector Profile. England”, via 
www.skillsforlogistics.org. Voor Frankrijk: Observatoire social des transports (2007), Bilan social annuel du 
transport routier de marchandises, via www.statistiques.equipement.gouv.fr. Voor Italië: eigen 
berekeningen aan de hand van gegevens van de arbeidskrachtenenquête, 2007. 
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Figuur 2. 15 Samenstelling werkgelegenheid in het goederenvervoer over de weg 
naar bedrijfsomvang in een aantal EU-landen, 20061 
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1 De gegevens voor IT, MT en SE zijn niet beschikbaar. De gegevens voor SK en DK hebben betrekking op 2005 
en die voor BE, BG,CY en IE op 2003. 
*De categorie 50_249 omvat ook ondernemingen met meer dan 249 werknemers aangezien de gegevens voor DK 
en LU over grote bedrijven (250 en meer) vanwege vertrouwelijkheid niet verstrekt zijn. 
 

Bron: Eigen uitwerking op basis van de structurele bedrijfsstatistieken van Eurostat 

[Bedrijfsgrootte: aantal werkzame personen 

250 en meer  50-249 20-49  10-19  1-9] 

 

Als gevolg van het hoge percentage kleine zelfstandigen en microbedrijven heeft een groot 
gedeelte van de werkgelegenheid in het goederenvervoer over de weg in veel zuidelijke 
landen en in de nieuwe lidstaten de vorm van onbetaald werk9 (zie figuur 2.16): 
Griekenland, Cyprus, Malta en Polen (meer dan 40%), Italië (38%), Spanje en Estland 
(circa 31%). 
 
 

Figuur 2. 16 Percentage onbetaalde personen op de totale werkgelegenheid in het 
goederenvervoer over de weg 2006 (%)1 
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1 De gegevens voor IE hebben betrekking op 2004, voor CY op 2005 en voor MT op 2002. 

Bron: Eigen uitwerking op basis van de structurele bedrijfsstatistieken van Eurostat 

                                          
9  In de structurele bedrijfsstatistieken van Eurostat omvat onbetaald werk: (i) onbetaald meewerkende 

eigenaren en (ii) onbetaalde meewerkende gezinsleden. 
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Werkgelegenheid naar beroep: chauffeurs nemen een zeer groot deel van de 
werkgelegenheid voor hun rekening 
 
In het goederenvervoer over de weg zijn chauffeurs verantwoordelijk voor een groot deel 
van de werkgelegenheid. Dat geldt met name voor landen die gekenmerkt worden door een 
gefragmenteerde markt en door veel kleine zelfstandigen en microbedrijven. Uit de 
gegevens van nationale verslagen blijkt dat 72% van de banen in het goederenvervoer 
over de weg in Italië door chauffeurs worden ingevuld. In Frankrijk is het percentage 
chauffeurs onder de werknemers in deze sector bijna 69%, terwijl in het Verenigd 
Koninkrijk 64% van de werkgelegenheid in deze vervoerssector voor rekening komt van 
chauffeurs van zware vrachtvoertuigen. 
 
Werkgelegenheid naar gender: geringe vertegenwoordiging van vrouwen 
 
Binnen de vervoersdiensten is sprake van een grote genderongelijkheid en dat geldt met 
name voor het goederenvervoer over de weg. Uit de Europese arbeidskrachtenenquête 
blijkt dat in 2006 in de EU-27 slechts 20,8 procent van de beroepsbevolking in de 
transportsector vrouw was. Ter vergelijking, als er naar de totale werkgelegenheid wordt 
gekeken, is de arbeidsparticipatie van vrouwen 44,7%. Uit figuur 2.17 blijkt dat het 
percentage vrouwen in de vervoerssector in veel EU-landen bijzonder laag is (minder dan 
20%): Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, Roemenië, Bulgarije, Polen, Hongarije, 
Slovenië en Luxemburg. 
 
Figuur 2. 17 Percentage vrouwen dat per land in de vervoerssector werkzaam is1, 
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1 Subsectoren I60-163 van Nace Rev. 1.1 (I60: Vervoer te land; vervoer via pijpleidingen; I61: Vervoer over 
water; I62: Luchtvervoer; I63: Vervoerondersteunende activiteiten; reisbureaus) 
 
Bron: Bewerking van figuur 5, blz. 7 van Eurofound (2007),”Innovative gender equality measures in the transport 

industry” 
 

Wanneer gekeken wordt naar de subsector “vervoer te land”, bedraagt het aandeel 
vrouwen aan de beroepsbevolking slechts 13,7% (Eurostat, 2007)10. In het 
goederenvervoer over de weg lijken de percentages voor vrouwen zelfs nog lager te zijn, 
met name onder chauffeurs (zo is in Frankrijk slechts 2,3% van de chauffeurs in dienst 
vrouw en in Italië is dat minder dan 1%). De werkgelegenheid onder vrouwen lijkt zich te 
concentreren in administratieve en andere kantoorfuncties. Uit een enquête onder de leden 
van de ETF11 blijkt dat het percentage dat daadwerkelijk in het wegvervoer werkzaam is, 
minder dan 9% bedraagt. 

                                          
10 Eurostat (2007), European Business facts and figures, editie 2007. 
11  ETF: jaarlijkse ledenenquête; ETF: Vrouwenconferentie - Mariehamn, mei 2005. 
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Deze cijfers zijn in overeenstemming met de gegevens die verzameld zijn door de Europese 
Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound, 2004), 
waaruit blijkt dat het percentage vrouwen in het goederenvervoer over de weg in veel van 
de onderzochte landen (bijvoorbeeld België, Denemarken, Frankrijk, Finland en het 
Verenigd Koninkrijk12) lager ligt dan 10%, terwijl alleen Nederland een percentage kent dat 
enigszins boven die 10% uitkomt.  
 
Werkgelegenheid naar leeftijdsopbouw: prevalentie van oudere arbeidskrachten 
 
In de vervoerssector ligt de leeftijd van de werkzame bevolking in de vervoerssector over 
het algemeen hoger dan gemiddeld. Volgens Eurostat (2007)13 was het aandeel van de 
leeftijdsgroep tussen de 30 en 49 jaar in 2006 57,3%. Dat is 3,1 procentpunten hoger dan 
het gemiddelde in de niet-financiële bedrijfseconomie. Daarnaast bestond de 
beroepsbevolking in het goederenvervoer voor meer dan een kwart (25,1%) uit personen 
van 50 jaar of ouder, terwijl dat in de niet-financiële bedrijfseconomie als geheel iets meer 
dan een vijfde is (21,6%). 
 
In het goederenvervoer over de weg blijkt met name in bepaalde landen uit de 
leeftijdsopbouw van de werkgelegenheid dat een aanzienlijk percentage van de 
beroepsbevolking bestaat uit “arbeidskrachten die op de drempel van hun pensioen staan”. 
In Duitsland behoorde in 2005 bijvoorbeeld meer dan 50% tot de leeftijdsgroep tussen de 
35 en 50 jaar en was 30% ouder dan 50 jaar (Bundesagentur für Arbeit14). In Italië was in 
2007 meer dan 65% van de beroepsbevolking in het goederenvervoer over de weg tussen 
de 30 en 49 jaar (waarvan 67% van de chauffeurs) en was 21-22% ouder dan 50. In het 
Verenigd Koninkrijk was 27% tussen de 45 en 54 jaar en 22% ouder dan 55. 
 
Werkgelegenheid naar opleiding: lage opleidingsniveaus 
 
Het opleidingsniveau van arbeidskrachten in het goederenvervoer over de weg (en met 
name onder chauffeurs) is relatief laag, hetgeen deels een weerspiegeling is van de 
leeftijdsopbouw van de betreffende beroepsbevolking en deels ook van een gebrek aan 
specifieke opleidingsprogramma’s voor chauffeurs (die veruit de grootste beroepsgroep in 
de sector vormen). Volgens Eurofound (Eurofound, 2004) heeft meer dan 50% van de 
werknemers in het goederenvervoer over de weg in Denemarken en meer dan 40% in 
Portugal en Frankrijk een laag opleidingsniveau (dat zijn hoge percentages vergeleken met 
de totale werkgelegenheid). Skills for Logistics (Skills for Logistics, 2008) meldt dat in de 
Engelse regio ongeveer 67% van de chauffeurs van zware transportvoertuigen een 
opleiding heeft die onder het ISCED 3-niveau ligt (hoger secundair onderwijs), terwijl uit de 
Italiaanse arbeidskrachtenenquête blijkt dat 68% van de werknemers in het 
goederenvervoer over de weg uitsluitend het leerplichtonderwijs heeft gevolgd (dat 
percentage is zelfs 78% onder chauffeurs) ten opzichte van een gemiddelde van 40% 
wanneer alle sectoren als maatstaf worden genomen. 
 
Werkgelegenheid naar contractvorm: een klein percentage atypische 
arbeidsovereenkomsten 
 
Wat de contractvorm en atypische arbeidsovereenkomsten betreft, wordt de vervoerssector 
gekenmerkt door een relatief klein percentage parttimers en tijdelijke contracten c.q. 

                                          
12  Helaas hebben niet alle landen gegevens over het goederenvervoer over de weg verstrekt met een 

onderverdeling tot op viercijferniveau. 
13   Eurostat (2007), “European business. Facts and figures”. 
14  Gegevens van de ECTA, CEFIC “Recommendations on how to manage driver shortages in European chemical 

transport” (oktober 2007), www.cefic.be/story/377.html 
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arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd. Volgens Eurostat (Eurostat 2007) bedroeg 
het aandeel van parttime werknemers in de vervoersdiensten in de EU-25 in 2005 slechts 
9,2%, dat is ongeveer 12 procentpunten lager dan het gemiddelde in de dienstensector15 in 
het algemeen. Indien uitsluitend naar het vervoer over land wordt gekeken, is het 
percentage parttimers zelfs nog lager, ongeveer 7% (Eurostat, Panorama of Transport 
2007). Uit de gegevens van de nationale verslagen blijkt dat het goederenvervoer over de 
weg gekenmerkt wordt door percentages parttime werknemers die vergelijkbaar zijn met 
het gemiddelde van het vervoer over land als geheel. Zo bedraagt het aandeel van de 
parttimers in het goederenvervoer over de weg in Frankrijk bijvoorbeeld circa 8% (ten 
opzichte van 12,6% in de gehele vervoerssector), terwijl dat percentage in Italië zelfs nog 
lager ligt (nauwelijks 6% en minder dan 2% onder chauffeurs). 
 
Daarnaast wordt het goederenvervoer over de weg dat in loondienst wordt verricht, 
gekenmerkt door een zeer hoog percentage vaste contracten16. In Italië is dat percentage, 
met name onder chauffeurs, zelfs hoger dan 90%. 

2.3 Gevolgen van de uitbreiding van de EU 
 
De belangrijkste gevolgen van de uitbreiding, die zowel mogelijkheden als risico’s voor het 
goederenvervoer op de weg met zich mee heeft gebracht, kunnen als volgt worden 
samengevat:  
 

• een grotere vraag naar vervoersdiensten vanwege: (i) een sterkere economische 
groei in de nieuwe lidstaten en voltooiing van de interne markt; (ii) een toenemende 
specialisatie in de productieprocessen, die tot grotere goederenstromen hebben 
geleid; (iii) de economische integratie van de nieuwe lidstaten, die vanwege de lage 
lonen voor veel bedrijven aantrekkelijk kunnen zijn; 

• grotere verschillen tussen landen in de bestaande infrastructuur, wagenparken, 
bedrijfskosten en milieu- en veiligheidsprestaties; 

• grotere verschillen tussen de lidstaten in arbeidskosten, met het risico van een 
neerwaartse druk op de lonen; 

• grotere afstanden van de vervoersstromen binnen de EU; 

• sterkere concurrentie. 

2.3.1 Uitbreiding en economische activiteit in de sector 
 
De toetreding van de twaalf nieuwe lidstaten heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan 
de veranderingen in de Europese sector in het algemeen.  
 
Door de voltooiing van de interne markt, de sterkere economische groei van de nieuwe 
lidstaten en de grotere specialisatie in de productieprocessen (hetgeen tot grotere 
goederenstromen heeft geleid), is de vraag naar diensten op het gebied van het 
goederenvervoer in het algemeen toegenomen. 
 

                                          
15  Dienstensectoren G (Groothandel en detailhandel), H (Hotels en restaurants), I (Vervoer, opslag en 

communicatie) en K (Exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en zakelijke dienstverlening) van 
de NACE-classificatie. 

16  Een “vast contract” is een contract voor onbepaalde tijd, dus niet voor een vaste termijn. Dergelijke 
contracten kunnen desalniettemin op bepaalde voorwaarden rechtmatig worden beëindigd, bijvoorbeeld in 
geval van opzegging, pensioen, ziekte, ernstig wangedrag of overtolligheid. 
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Tabel 2.7 bevat een overzicht van de variatie in de internationale vervoersstromen tussen 
2004 en 2007. Opvallend is dat de nieuwe lidstaten de hoogste groeipercentages in het 
internationale transport laten zien en dat de dalende percentages voor rekening komen van 
de oudere lidstaten17.  

 

Tabel 2. 7 Variatie in de internationale vervoersstromen, 2004-2007 (percentage, 
op basis van t/km) 

Positieve percentages Negatieve percentages 

Hongarije 134,8 Luxemburg -0,1 
Letland 103,9 Zweden -2,6 
Polen 93,5 Nederland -15,3 
Litouwen 74,6 Oostenrijk -15,5 
Slovenië 65,6 Frankrijk -15,7 
Slowakije 64,4 Verenigd Koninkrijk -19,2 
Estland 23,6 België -21,2 
Griekenland 20, 6 Finland -22,3 
Portugal 19,2 Italië -22,7 
Ierland 16,9 Denemarken -26,9 
Duitsland 14, 8 
Tsjechië 7,8 
Cyprus 5,9 
Spanje 3,7  
Voor Bulgarije en Roemenië zijn geen gegevens beschikbaar. 
De gegevens voor Italië over 2007 zijn ramingen.  
 

Bron: Eurostat 

 

Ook de nationale vervoerssystemen zijn door de uitbreiding beïnvloed. Door de sterke druk 
vanuit bedrijven uit de nieuwe lidstaten die actief zijn in de internationale sector, hebben 
veel ondernemingen in de E-15 zich sterker op hun binnenlandse markt gericht, hetgeen 
ook daar tot een grotere concurrentie heeft geleid (RebelGroup Advisory, COWI A/S, 
Transport & Mobility, Leuven 2007). 
 
Met het oog op de dynamiek en de tendensen in die mededinging is het ook interessant om 
te analyseren wat de gevolgen zijn voor het derdelanden- en het cabotagevervoer. De 
absolute waarde van deze subsectoren is weliswaar redelijk klein ten opzichte van de totale 
vervoersactiviteiten, maar de variaties en trends in dergelijk transporten kunnen nuttige 
aanwijzingen opleveren over de concurrentie in de Europese vervoerssector.  
 
Het derdelandenvervoer18 is een categorie waarin de vervoerders die in 2004 en 2007 tot 
de EU zijn toegetreden, optimaal gebruik kunnen maken van hun competitieve voordelen. 
In tabel 2.8 wordt een overzicht gegeven van de variatie in de goederenstromen in het 
derdelandenvervoer tussen 2004 en 2007 en hieruit komt een duidelijke trend naar voren: 
sinds hun toetreding hebben de nieuwe lidstaten allemaal hoge jaarlijkse groeipercentages 
laten zien, terwijl alle negatieve percentages bij de oudere lidstaten worden aangetroffen. 

                                          
17  Vóór de toetreding werd het internationale wegvervoer middels bilaterale overeenkomsten gereguleerd en was 

er sprake van een quotasysteem waarbij vergunningen voor internationale transporten werden uitgegeven, 
waardoor zowel het aantal vervoerders uit de toetredingslanden als uit de EU-15 werd beperkt. 

18  Derdelandenvervoer is gedefinieerd als internationaal wegtransport dat wordt uitgevoerd door een 
motorvoertuig dat in een derde land is geregistreerd (vervoer van goederen over de weg van land A naar land 
B door vervoerders die in land C geregistreerd zijn).  
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Deze cijfers moeten echter met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden 
aangezien de onderliggende waarden zeer klein zijn. 
 
Tabel 2. 8 Variatie in goederenstromen in het derdelandenvervoer, 2004-2007 

(percentage, op basis van t/km) 

Positieve percentages Negatieve percentages 

Estland 442,4Luxemburg -4,0
Hongarije 396,0Spanje -8,6
Polen 333,3Verenigd Koninkrijk -17,1
Letland 197,0Oostenrijk -26,2
Slovenië 162,1Frankrijk -26,7
Litouwen 137,8Italië -27,3
Slowakije 104,9Denemarken -28,3
Tsjechië 89,3Nederland -31,1
Duitsland 33,2België -37,9
Ierland 25,1  
Griekenland 15,9  
Portugal 5,6  
Zweden 2,1  
Finland 1,2  
 
Voor Bulgarije, Cyprus en Roemenië zijn geen gegevens beschikbaar. 

 
Bron: Eurostat 

 

Een andere belangrijke indicator voor de concurrentiedruk die door de uitbreiding van de 
EU wordt veroorzaakt, is de penetratiegraad van het cabotagevervoer. Wat dat betreft, 
laten de economieën van de oudere lidstaten op hun nationale markten een 
penetratiegraad zien die hoger is dan die van de nieuwe lidstaten. De landen met het 
meeste cabotagevervoer zijn België, Oostenrijk, Frankrijk en Denemarken met een 
penetratiegraad van meer dan 2%. Daarentegen is het percentage voor alle twaalf lidstaten 
die in 2004 of 2007 tot de EU zijn toegetreden, ruim lager dan 1% (zie tabel 2.9). 
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Tabel 2. 9 Penetratiegraad van het cabotagevervoer op basis van het land waar 
dat vervoer plaatsvindt, gemeten in t/km (in afnemende volgorde, 
2007) 

 2000 2004 2006 2007 

België 2,3 2,9 3,4 2,9 

Oostenrijk 1,7 1,9 1,9 2,5 

Frankrijk 1,3 2,5 2,3 2,3 

Denemarken 0,5 1,7 1,7 2,2 

Zweden 0,7 1,1 1,4 1,7 

Ierland 0,3 0,9 1,3 1,3 

Luxemburg 2,2 2,0 3,2 1,3 

Nederland 0,7 0,7 1,2 1,3 

Duitsland 1,1 1,6 1,3 1,1 

Verenigd Koninkrijk 0,9 1,2 1,1 0,9 

Slowakije : 0,1 0,4 0,8 

Griekenland : 0,2 0,5 0,7 

Italië 0,4 0,6 0,6 0,7 

Spanje 0,4 0,6 0,6 0,6 

Tsjechië 0,1 0,2 0,4 0,5 

Bulgarije : : 0,3 0,3 

Portugal 0,3 0,4 0,1 0,2 

Finland 0,0 0,1 0,1 0,2 

Roemenië : : 0,1 0,1 

Litouwen : 0,2 0,2 0,1 

Slovenië : 0,1 0 0,1 

Hongarije : 0,3 0,3 0,1 

Letland : 0,8 0,1 0,0 

Estland : 0,0 0,1 0,0 

Polen : 0,1 0,0 0,0 

Bron: Eurostat 

 
De veranderingen in de internationale stromen (met inbegrip van het derdelanden- en 
cabotagevervoer) komen ook tot uiting in de verschillen tussen de lidstaten in de omzet in 
de vervoerssector. Zoals eerder al in hoofdstuk 2.1 is aangegeven, is de omzet in het 
goederenvervoer in alle lidstaten gegroeid. Niettemin groeide die omzet in de nieuwe 
lidstaten in een hoger tempo: het gemiddelde groeipercentage tussen 2004 en 2007 
bedroeg in de nieuwe lidstaten (exclusief Cyprus) 92,7%, terwijl dat in de oude lidstaten 
slechts 20,7% was (tabel 2.10). 
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Tabel 2. 10 Omzetgroei in procenten (2004-2007) 

2004-2007 % 2004-2007 % 2004-2007 % 

Letland  149,6Spanje  29,9Nederland 21,4 
Litouwen  142,0Portugal  28,4Duitsland  21,1 
Slowakije  130,8Verenigd 

Koninkrijk  
27,5Oostenrijk  18,0 

Roemenië  120,7Luxemburg  26,9Frankrijk  10,9 
Polen 91,0Denemarken  24,2België  9,5 
Estland  60,4Zweden  24,1 Italië 5,3 
Tsjechië  60,0Hongarije  22,9Cyprus  5,1 
Slovenië  56,9Finland  22,4   
Voor Bulgarije, Ierland, Griekenland en Malta zijn geen gegevens beschikbaar. 
De gegevens voor Italië en België hebben betrekking op 2006. 

 
Bron: TRT–uitwerking op basis van Eurostat-gegevens 

 

De uitbreiding heeft in feite geleid tot een vervoersomgeving met een hoge mate aan 
concurrentie. De landen in de EU vertonen overigens aanzienlijke verschillen zowel in de 
bestaande infrastructuur en wagenparken (waarbij de oudere lidstaten relatief in het 
voordeel zijn) als in de bedrijfskosten. Zoals eerder aangegeven, kunnen de verschillen in 
arbeidskosten het risico met zich meebrengen van een neerwaartse druk op de lonen in 
Europa, evenals een algemene dalende tendens met betrekking tot de prijzen voor 
vervoersdiensten (Eurostat 2008). Om te kunnen voldoen aan de nieuwe marktvereisten, 
wordt er van transportbedrijven in toenemende mate verwacht dat zij innovatieve, 
complexe en flexibele diensten tegen lagere prijzen leveren. De structuur van de 
vervoerssector is hierop echter niet berekend aangezien die sector voornamelijk wordt 
gekenmerkt door een groot aantal kleine ondernemingen.  

2.3.2 Uitbreiding en werkgelegenheid 

 
Wat de werkgelegenheid betreft, heeft de uitbreiding van de EU tot een toename geleid van 
het aantal personen dat in de sector werkzaam is. Eerder is al opgemerkt dat een van de 
belangrijkste gevolgen van de uitbreiding een grotere vraag naar diensten op het gebied 
van het goederenvervoer was (sterke economische groei in de nieuwe lidstaten, 
economische integratie en meer handel).  
 
Daarbij dient wel vermeld te worden dat de effecten van de uitbreiding van de EU op de 
werkgelegenheid al van ver vóór die uitbreiding dateren, als gevolg van een reeks Europese 
beleidsmaatregelen vooruitlopend op die toetredingsdatum (integratieproces, 
pretoetredingsprogramma’s en -fondsen) en door veranderingen in de regelgeving 
(liberalisering van het cabotagevervoer in de sector). Bij een vergelijking van de variaties 
in de werkgelegenheid vóór (in de periode 2000-2004) en na (2004-2006) de EU-10-
uitbreiding blijkt het jaarlijkse variatiepercentage in die werkgelegenheid voor de beide 
perioden in feite een soortgelijk resultaat op te leveren. Voor een aantal nieuwe lidstaten 
was de groei van de werkgelegenheid zelfs hoger vóór de toetreding tot de EU. Zo nam de 
werkgelegenheid in het goederenvervoer in Hongarije tussen 2000 en 2004 per jaar met 
bijna 27% toe, terwijl de groei in die periode in Bulgarije 17% en in Estland 8% bedroeg 
(mede als gevolg van de lage startniveaus). 
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Zoals ook al opgemerkt in het voorgaande gedeelte hebben het integratieproces en de 
uitbreiding van de EU tot een toename van het aandeel in de werkgelegenheid van de 
nieuwe lidstaten geleid, maar wel ten koste van de werkgelegenheid in de oude lidstaten. 
Uit de gegevens in tabel 2.11 blijkt zelfs dat er in de periode 2000-2004 in Denemarken 
(-2,9% per jaar) en in het Verenigd Koninkrijk (-2,4% per jaar) sprake was van een 
significante afname van de werkgelegenheid. 
 
 

Tabel 2. 11 Aantal personen werkzaam in het goederenvervoer over de weg en 
jaarlijks variatiepercentage tussen 2000-2004 en tussen 2004-2006 

Aantal personen dat in het goederenvervoer over 
de weg werkzaam is 

Jaarlijks 
variatiepercentage4 

Land 
20001 20042 20063 

2004-
2000 

2006-  
2004 

EU-275 2 406 155 2 664 377 2 790 208 2,6 2,3 
België 62 026 63 172 63 082 0,5 -0,1 
Bulgarije 31 222 49 650 37 918 16,7 -8,6 
Tsjechië 84 894 102 569 103 372 3,9 0,4 
Denemarken 43 988 39 085 41 123 -2,9 2,6 
Duitsland  270 781 284 527 309 494 1,2 4,3 
Estland 9 391 12 589 13 849 7,6 4,9 
Ierland 12 783 16 175 16 175 6,1 - 
Griekenland n.v.t. n.v.t. 44 625 - - 
Spanje 301 618  364 949 393 085 4,9 3,8 
Frankrijk 305 091 346 082 348 956 2,6 0,4 
Italië 308 637 331 597 339 407 1,8 1,2 
Cyprus 2 433 2 559 2 415 1,3 -2,9 
Letland 8 667 14 161 18 413 13,1 14,0 
Litouwen 19 426 27 716 36 571 9,3 14,9 
Luxemburg  5 517 7 472 7 449 7,9 -0,2 
Hongarije 26 564 69 065 67 818 27,0 -0,9 
Malta 843 811 811 -1,9 - 
Nederland 122 083 119 179 122 950 -0,6 1,6 
Oostenrijk 47 650 58 572 60 232 5,3 1,4 
Polen 186 794 199 578 224 808 1,1 6,1 
Portugal 45 735 58 565 64 801 6,4 5,2 
Roemenië 53 930 64 007 76 417 4,4 9,3 
Slovenië 17 271 17 891 19 518 1,8 4,4 
Slowakije 8 338 9 595 12 746 3,6 15,3 
Finland 38 027 38 666 40 541 0,4 2,4 
Zweden 63 487 67 233 71 027 1,4 2,8 
Verenigd Koninkrijk 328 959 298 912 297 230 -2,4 -0,3 

1 De gegevens voor CZ en FR hebben betrekking op 1999, voor PL op 1998 en voor SI op 2002. Voor Griekenland 
zijn geen gegevens beschikbaar.  
2 De gegevens voor BG hebben betrekking op 2003 en voor MT op 2002.  
3 De gegevens voor IE hebben betrekking op 2004, voor CY op 2005 en voor MT op 2002. 
4 Gecorrigeerd voor beschikbare jaargegevens.  
5 Indicatieve variatie aangezien de basisjaargegevens tussen EU-landen verschillen. 
 

Bron: Eigen uitwerking op basis van de structurele bedrijfsstatistieken van Eurostat 

 

Uit figuur 2.18 blijkt dat er in de periode 2002-2006 tussen de nieuwe en de oude lidstaten 
sprake is van een trend in de richting van een lichte convergentie van de gemiddelde lonen. 
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Het percentage van de jaarlijkse loonstijgingen is met name in alle nieuwe lidstaten (met 
uitzondering van Bulgarije, Cyprus en Slovenië) hoog. Daarentegen is het jaarlijkse 
stijgingspercentage in die periode in de oude lidstaten (waar de gemiddelde salarissen in 
2002 relatief hoog waren vergeleken met de nieuwe lidstaten) slechts gematigd of zelfs 
negatief (bijvoorbeeld in Duitsland en, in mindere mate, Denemarken).  
 
Vanwege de oorspronkelijke grote verschillen in de gemiddelde inkomensniveaus tussen de 
nieuwe en de oude lidstaten zal convergentie van de lonen nog een aantal jaren in beslag 
nemen. 
 
Figuur 2. 18 Convergentie van de lonen in de EU-27: jaarlijks variatiepercentage 

in de gemiddelde lonen tussen 2002 en 2006 en het gemiddelde 
loonniveau in 2002 (x 1 000 EUR)1 

 
1 De jaarlijkse variatiepercentages zijn voor CY berekend over de periode 2002-2005 en voor BE, NL, PL en SE 
voor de periode 2003-2006. Het gemiddelde loonniveau voor deze landen op de horizontale as heeft betrekking op 
2003. Voor Griekenland, Malta en Ierland zijn geen gegevens beschikbaar.  
 

Bron: Eigen uitwerking op basis van de structurele bedrijfsstatistieken van Eurostat 
[Links verticaal: Jaarlijkse variatiepercentages in de gemiddelde lonen (2002/2006) 
Beneden horizontaal: Gemiddeld loonniveau (000) in 2002 
 

2.4 De gevolgen van de economische crisis  
 
De wereldeconomie wordt geconfronteerd met de zwaarste economische malaise sinds 
tientallen jaren. De financiële crisis heeft geleid tot een situatie met ongunstige 
kredietvoorwaarden en is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige economische crisis met 
een ernstige inkrimping van de productie en wereldhandel. In 2008 begon het BBP te dalen 
en was de eerste technische recessie in de eurozone aangebroken. Naar verwachting zal 
het reële BBP ook in 2009 blijven dalen.  
 
Het eerste gevolg van de economische recessie voor de vervoersdiensten is een 
omkering in de vervoerstrends na jaren van een gestage stijging van de 
transportvolumes. Het goederenvervoer is de eerste subsector binnen het vervoer die de 
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gevolgen van een crisis ondervindt aangezien het goederentransport directer aan de 
economische activiteit en de handel is gekoppeld. Sinds eind 2008 is de vraag naar 
diensten op het gebied van het goederenvervoer drastisch gedaald en die neerwaartse 
trend wordt in toenemende mate sterker.  
 
Er heerst met name bezorgdheid over de gevolgen voor de vervoersactiviteiten in de 
productie- en bouwsector. In 2006 bestond namelijk 47% van het goederenvolume dat in 
de EU-27 en Noorwegen werd vervoerd, uit ruwe olie, productiedelfstoffen en 
bouwmaterialen. Volgens de Europese Commissie19 zijn productieorders in het algemeen 
scherp gedaald sinds het derde kwartaal van 2008 en bevinden deze zich nu weer op het 
niveau van 2000. De bouwsector vormt daarnaast een bijzonder punt van zorg: de 
productie-index van deze sector is sinds het eerste kwartaal van 2008 scherp gedaald en is 
in 2009 teruggekeerd op het niveau van begin 2004. 
 
In hetzelfde document doet de Europese Commissie verslag van het dramatische 
effect van de economische recessie op het transport met zware 
goederenvoertuigen. Van december 2007 tot december 2008 is het vervoersvolume op 
de autosnelwegen gedaald met 5% in Frankrijk tot 34% in Spanje. De eerste cijfers over 
2009 duiden erop dat deze trend in de nabije toekomst alleen nog maar verder zal 
verslechteren. Het vervoersverkeer in Oostenrijk bijvoorbeeld (gemeten in voertuigen per 
kilometer) is in december 2008 met 8,3% gedaald ten opzichte van december 2007. In 
januari 2009 is er zelfs een daling van 20,3% geconstateerd.  
 
De daling in het vervoersverkeer doet zich ook voor wanneer er met de eenheid ADT 
(average daily traffic / gemiddeld dagelijks verkeer) wordt gemeten: in december 2008 was 
het ADT in de Liefkenshoektunnel in België naar verluidt 5% lager dan in december 2007 
en in januari 2009 zelfs 22% lager.  
 
Het internationale wegverkeer maakte voor de crisis een snelle groei door, maar lijkt nu 
ook door de recessie te worden beïnvloed. Uit de laatste statistieken met betrekking tot de 
Duitse autosnelwegen (Mautstatistik) blijkt dat het aantal zware vrachtvoertuigen dat de 
grenzen op tolwegen in Duitsland passeert, in februari 2009 met 17,3% is gedaald ten 
opzichte van een jaar eerder. 
 
Een toenemend aantal wegvervoersbedrijven heeft moeite om aan hun 
betalingsverplichtingen te voldoen. Volgens de International Road Transport Union 
(IRU – Unie voor het Internationale Wegvervoer)20 zou het aantal faillissementen onder 
wegtransportbedrijven sinds eind 2007 met tot 110% gestegen zijn. Met name de KMO’s, 
die zo kenmerkend zijn voor het wegvervoer, zijn economisch kwetsbaarder. De Franse 
Organisatie voor het Wegvervoer (Fédération Nationale des Transports Routiers, FNTR, 
2009) meldt dat van de 581 insolventiegevallen die in het eerste kwartaal van 2009 in het 
goederenvervoer over de weg in Frankrijk zijn geregistreerd, 84% kleine of zeer kleine 
ondernemingen betrof. Grotere bedrijven (met meer dan 50 werknemers), die doorgaans 
werk uitbesteden aan kleine zelfstandigen, lopen echter ook een risico. Volgens eerder 
genoemde FNTR is het aantal insolventiegevallen in Franse ondernemingen met meer dan 
50 werknemers tussen 2008 en 2009 verdrievoudigd. 
 

                                          
19  Europese Commissie, hoorzitting van de Commissie over methoden om de wegvervoerders te ondersteunen 

die door de crisis getroffen zijn: “Short term impact of the financial and economic crisis on the road haulage 
sector” (Gevolgen van de financiële en economische crisis op de korte termijn voor het wegvervoer), 15 april 
2009. 

20 IRU, Resolutie om de gevolgen van de economische crisis voor het wegvervoer te verminderen, 
AG/G9360/JHU, Genève, 3 april 2009. 
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Wat 2009 betreft, vertonen de vervoerstarieven inmiddels al een dalende tendens21 
terwijl de investeringsquoten van ondernemingen eveneens het risico lopen op een scherpe 
daling22. 
 
De orders voor nieuwe voertuigen voor het wegtransport zijn ook al scherp 
gedaald en in een aantal landen vrijwel tot stilstand gekomen. Volgens de cijfers die 
Renault Trucks heeft gepubliceerd, is de Europese vrachtwagenmarkt in 2009 met 37% 
gekrompen ten opzichte van 2007. Dit lijkt de slechtste prestatie van de markt te zijn sinds 
1995, hetgeen kan leiden tot een verouderd wagenpark, hogere bedrijfskosten en slechtere 
milieuprestaties. De cijfers van de Europese Vereniging van Automobielproducenten (ACEA, 
2009) bevestigen dit beeld: in februari 2009 zijn er in de EU-27 en de EVA (zonder Cyprus 
en Malta) door een recorddaling van 38,7%, slechts 129 580 nieuwe bedrijfsvoertuigen 
geregistreerd. Deze scherpe daling heeft zich in alle voertuigcategorieën en alle landen 
voorgedaan. In West-Europa zijn de registraties met 38,1% gedaald en in de nieuwe 
lidstaten van de EU met 44%.  
 
De registratie van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (tot 3,5 ton) is ten opzichte van 2008 
met 38,1% gedaald. Alle markten zijn zwaar door de crisis getroffen. Op de grote markten 
bedroegen de dalingen 22,1% in Frankrijk, 29,4% in Duitsland, 37% in Italië, 53,1% in het 
Verenigd Koninkrijk en 58,8% in Spanje. Ook in de nieuwe lidstaten van de EU vertoonden 
de grote markten een daling: 14,4% in Polen en 35,0% in Tsjechië. 
 
De registratie van zware vrachtwagens (meer dan 16 ton) is eveneens significant gedaald 
en wel met 46,4% ten opzichte van februari 2008. In Italië en Spanje is de markt met 
49,6% respectievelijk met 76,9% gekrompen. In Polen, de belangrijkste markt onder de 
nieuwe lidstaten van de EU, zijn die registraties met 71,6% gedaald. 
 
Tot slot zijn de resultaten over februari voor het vrachtwagensegment tussen de 3,5 en 16 
ton vergelijkbaar met die voor zware vrachtwagens, te weten een gemiddelde daling van 
43,7% (als gevolg van een daling van 39% in West-Europa en van 70% in de nieuwe 
lidstaten van de EU). Van de grote markten was er in Nederland sprake van een krimp van 
15,4%, in Frankrijk van 25,3%, in Duitsland van 38,9%, in het Verenigd Koninkrijk van 
41,6%, in Italië van 43,1% en in Spanje van 73,6%. In de nieuwe lidstaten van de EU 
zakte de markt in Polen in met 65,5%. 
 
Uit de cumulatieve cijfers over januari en februari blijkt een afname van 36,5% in West-
Europa en van 67,9% in de nieuwe lidstaten van de EU, hetgeen tot een algemene daling 
van 40,5% leidt. In absolute zin werden in Duitsland de hoogste waarden geregistreerd 
(-35,0%), gevolgd door Frankrijk (-29,1%), Italië (-34,1%), Nederland (-7,1%), het 
Verenigd Koninkrijk (-45,7%), België (-21,6%), Spanje (-76,5%) en Polen (-68,8%).  
 
Aan de andere kant zouden de investeringen in de vervoersinfrastructuur in 
bepaalde landen kunnen toenemen. Tussentijdse prognoses23 duiden erop dat de 
investeringen door de regeringen verhoogd zouden kunnen worden om de liquiditeitsval te 
vermijden24. In dat opzicht is de European Union Road Federation (ERF – Wegfederatie van 

                                          
21  ECE/VN, Transportdivisie, Evaluatie van de vervoerssituatie en opkomende tendensen in de ECE-regio, 

Genève, 24 februari 2009. 
22  Europese Commissie, DG Economische en financiële zaken, tussentijdse prognoses, januari 2009. 
23  ECE/VN, Het bevorderen van handel en vervoer kan in tijden van crisis nuttig zijn, ECE/TRANS/09/P02, 

Genève, 24 februari 2009. 
24  Een liquiditeitsval is een situatie in de monetaire economie waarin de nominale rentevoet van een land 

verlaagd is tot (bijna) nul om een recessie te voorkomen. De liquiditeit die op de markt wordt gecreëerd door 
deze lage rentevoet, stimuleert de economie echter niet, omdat de geldleners er de voorkeur aan geven om 
de activa aan te houden in kortlopende kasrekeningen in plaats van het geld te gebruiken voor 
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de Europese Unie)25 van mening dat investeringen in de verkeersinfrastructuur een bijdrage 
kunnen leveren aan het verminderen van de effecten van de tragere economische groei en 
aan het oplossen van de crisis. De ERF benadrukt dat het dringend noodzakelijk is dat de 
Europese Commissie een economisch herstelplan ontwikkelt waarbij prioriteit wordt 
gegeven aan nieuwe infrastructuren en onderhoud. Op dit moment is de Europese 
vervoersagenda voornamelijk geconcentreerd op maatregelen die aanvullende kosten voor 
het wegvervoer met zich meebrengen, waardoor de al kritieke economische situatie alleen 
nog maar verder zal verslechteren. 
 
Zoals in hoofdstuk 2.2 al is besproken, heeft de scherpe economische daling grote 
gevolgen gehad voor de arbeidsmarkt. Volgens de Europese Commissie26 is de 
verslechtering van de situatie op de arbeidsmarkt eind 2008 begonnen. Dat is een gevolg 
van de gebruikelijke vertraging in de aanpassing van de werkgelegenheid aan 
veranderingen in de groei van het BBP, aangezien bedrijven pas reageren als de vraag 
afneemt en de financieringsvoorwaarden strenger worden. Derhalve ligt het in de lijn der 
verwachtingen dat de werkgelegenheid in 2009 drastisch zal afnemen, terwijl het 
werkloosheidspercentage waarschijnlijk zal toenemen tot 9,5% in 2010 (10,2% in de 
Eurozone). 
 
Volgens IRU-cijfers staan er in het goederenvervoer over de weg in de EU op dit moment in 
totaal 140 000 banen op de tocht c.q. zijn die sinds eind 2007 al verdwenen. Per januari 
2009 zijn naar schatting 16 000 banen in Spanje verloren gegaan. Faillissementen hebben 
in Frankrijk geleid tot een verlies van 10 000 banen en in België zijn daardoor 4 000 banen 
verloren gegaan. 
 
Het aantal verdwenen arbeidsplaatsen is slechts een van de indicatoren van de effecten van 
de crisis op de werkgelegenheid. De arbeidsvoorwaarden van de bestaande banen 
worden immers ook beïnvloed, aangezien veel ondernemingen ervoor kiezen om 
het aantal arbeidsuren te verminderen of aan te passen. 
 
Wat de specifieke kwestie van het chauffeurstekort betreft, heeft de afname van 
de vervoersactiviteiten uiteraard ook de omvang van het probleem verminderd 
(althans voorlopig), niet alleen doordat de vraag naar arbeidskrachten is afgenomen als 
gevolg van de sterke vermindering van de vervoersactiviteiten, maar ook doordat er meer 
chauffeurs beschikbaar zijn vanwege de hoge werkloosheidscijfers.  

                                                                                                                                     
langetermijninvesteringen. Hierdoor wordt de aard van de recessie nog ernstiger. Dit kan een bijdrage 
leveren aan deflatie. 

25  European Union Road Federation (ERF), Persberichten, Facing the Crisis, 18 maart 2009. 
26  Europese Commissie, DG Economische en financiële zaken, tussentijdse prognoses, januari 2009. 
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Kader 4. 1 De gevolgen van de financiële crisis: opmerkingen van de IRU  

Op 3 april 2009 heeft de algemene vergadering van de International Road Transport Union 
(IRU) unaniem een resolutie aangenomen27 met het oog op het verminderen van de 
gevolgen van de economische crisis voor het wegvervoer. Om berekend te zijn op de 
verslechtering in de sector, doet de IRU een dringend beroep op de betreffende autoriteiten 
om te stoppen met het opleggen van beperkingen aan het wegvervoer en steeds nieuwe 
kosten te creëren, zoals de kosten die verband houden met de herziening van de 
Eurovignet-richtlijn. Daarnaast dienen de financiële instellingen adequate kredietlijnen 
beschikbaar te stellen zodat vervoersbedrijven in staat zijn om hun investeringen en 
bedrijfsactiviteiten te financieren. Tegelijkertijd zouden de besluitvormers zakelijke prikkels 
aan de ondernemers binnen de sector kunnen geven die hen aansporen om in innovatie en 
duurzaamheid te investeren. Bovendien zou de insolventiewetgeving flexibeler van opzet 
moeten worden, waardoor ondernemingen in het wegvoervoer hun vervoerscapaciteit 
kunnen reduceren en hun winstgevende bedrijfsactiviteiten kunnen voortzetten in plaats 
van dat de gehele onderneming geliquideerd wordt. De IRU stelt ook voor om een juridisch 
en administratief kader te creëren op basis waarvan het wegvervoer deskundig personeel 
een “non-actieve status” kan verlenen zodat zij niet meteen ontslagen hoeven te worden. 
Zelfs al is een tijdelijke werkloosheid onder personeel gedurende de crisis waarschijnlijk, 
dan blijft het feit dat de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel na afloop van die 
crisis hard nodig zal zijn. Tot slot dienen er inspanningen te worden gedaan om de risico’s 
te elimineren van neo-protectionistische belemmeringen voor het internationaal 
wegvervoer.  
 

2.5 Huidige EU-wetgeving voor de vervoerssector 
 
In het afgelopen decennium is er een stroom aan vervoerswetgeving uitgevaardigd. Op 
basis van overwegingen in de tussentijdse evaluatie van het Witboek over het vervoer heeft 
de Europese Unie actief gereageerd op de noodzaak om de diverse wetgevingsbesluiten op 
dit beleidsgebied verder te ontwikkelen en, bovenal, te harmoniseren.  
 
De overkoepelende doelstelling van de activiteiten van de Europese Unie op vervoersgebied 
is het verbeteren van de efficiëntie, de veiligheid, de betrouwbaarheid en de 
milieuprestaties van het wegvervoer in alle lidstaten. Deze doelstelling is in toenemende 
mate vertaald in de bestaande wetgeving waarin onder andere: (i) gemeenschappelijke 
regels zijn vastgelegd voor de toegang tot de markt en tot het beroep, (ii) minimumnormen 
zijn gedefinieerd voor de werktijden en rij- en rusttijden (inclusief het gebruik van de 
tachograaf en de bijbehorende handhaving), en waarin tot slot (iii) een uniform 
communautair bestuurdersattest is geregeld. 
 
Deze ontwikkeling in het acquis communautaire voor het wegvervoer kan ook gezien 
worden als een natuurlijke consequentie van het uitbreidingsproces van de EU. De 
vervoerswetgeving die de nieuwe lidstaten ten uitvoer dienen te leggen, vormt een 
aanzienlijk deel van het gehele acquis (ongeveer 10% van de totale communautaire wet- 
en regelgeving). Hierbij moet bovendien opgemerkt worden dat de nieuwe lidstaten voor 
een dubbele taak staan, aangezien zij niet alleen de bestaande EU-wetgeving in hun eigen 
nationale wetgeving moeten integreren, maar ook de wetgeving moeten omzetten die 
tijdens het uitbreidingsproces is ontwikkeld en gewijzigd28.  
 

                                          
27  IRU, Resolutie om de gevolgen van de economische crisis voor het wegvervoer te verminderen, 

AG/G9360/JHU, Genève, 3 april 2009. 
28  Het totale vervoersacquis is van 2896 (eind 1999) tot 7780 bladzijden (eind 2004) uitgegroeid. 
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De richtlijnen en verordeningen in de EU-wetgeving die het meest relevant zijn voor het 
chauffeurstekort, worden in onderstaande tabel samengevat (zie bijlage A voor 
uitgebreidere informatie). 
 
Tabel 2. 12 Belangrijkste recente Europese sociale wetgeving op het gebied van 

het goederenvervoer over de weg  

Naam Referentie Belangrijkste doelen Belangrijkste bepalingen 

Toegang 
tot het 
beroep 

Richtlijn 
96/26/EG 

Harmonisatie op EU-niveau 
van de toegang tot het beroep 
van wegvervoerder teneinde: 
(i) een wederzijdse erkenning 
van diploma’s, certificaten en 
andere titels te 
bewerkstelligen, (ii) de 
kwaliteit van de vervoerders 
verbeteren, (iii) de kwaliteit 
van de diensten te 
verbeteren, en (iv) de 
veiligheid op de weg te 
vergroten 

Omschrijving en wijziging van de 
bestaande regels met betrekking 
tot de toelating tot het beroep 
van wegvervoerder in het 
nationaal en internationaal 
transportwezen (financiële 
draagkracht; betrouwbaarheid; 
bestuurdersopleidingen) 

Toegang 
tot de 
markt 

Richtlijn 
98/76/EG 

Specificatie van het 
toepassingsgebied van 
Richtlijn 96/26/EG 

Wijziging van de vereisten 
inzake de financiële draagkracht 
van wegvervoerders en legt een 
aantal overgangsbepalingen vast 
voor Oostenrijk, Finland en 
Zweden 

Verordening 
(EG) nr. 
2135/9829 

Invoering van de digitale 
tachograaf en verscherping van 
de minimumcontroles. Is van 
toepassing op voertuigen die 
nieuw in de EU worden 
geregistreerd 

Digitale 
tachograaf 

Verordening 
(EG) nr. 
1360/2002 

(i) Betere veiligheid op de 
weg en voor bestuurders; (ii) 
afstemmen van de 
mededingingsvoorwaarden 
voor ondernemingen; (iii) 
ondersteunen van de 
handhaving van de werk- en 
rusttijden 

Zevende aanpassing van de 
Verordening betreffende het 
controleapparaat in het 
wegvervoer aan de technische 
vooruitgang 

 

                                          
29  Als gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1360/2002 (technische specificaties voor de digitale tachograaf). 
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Tabel 2. 12 Belangrijkste recente Europese sociale wetgeving op het gebied van 
het goederenvervoer over de weg (vervolg) 

Naam Referentie Belangrijkste doelen Belangrijkste bepalingen 

Bestuurders-
attest 

Verordening 
(EG) nr. 
484/2002 

(i) Waarborgen van gelijke 
arbeidsomstandigheden 
voor bestuurders van buiten 
de EU die in dienst zijn bij 
in de EU gevestigde 
vervoersondernemingen; 
(ii) op een lijn brengen van 
de 
mededingingsvoorwaarden 
voor vervoerders 

Invoering van een uniform 
communautair attest, waarin 
wordt verklaard dat een 
bestuurder die te werk wordt 
gesteld in de lidstaat van 
vestiging van een 
vervoersonderneming, voldoet 
aan alle geldende wet- en 
regelgeving in die lidstaat. Is van 
toepassing op EU-vervoerders 
die bestuurders van buiten de EU 
te werk stellen 

Arbeidstijden
-richtlijn 

Richtlijn 
2002/15/EG 

Stelt minimumvereisten 
vast voor de organisatie 
van de werktijden teneinde: 
(i) de bescherming van de 
gezondheid en veiligheid te 
verbeteren van personen 
die mobiele 
werkzaamheden in het 
wegvervoer uitoefenen, (ii) 
de veiligheid op de weg te 
verbeteren, en (iii) de 
mededingingsvoorwaarden 
op elkaar af te stemmen 

Invoering van voorschriften voor 
het beperken van de wekelijkse 
werktijden en voor het 
vaststellen van de 
onderbrekingen, rusttijden en 
nachtwerk. Is van toepassing op 
mobiele werknemers die 
werkzaam zijn voor 
ondernemingen die in een 
lidstaat zijn gevestigd (geldt per 
23 maart 2009 ook voor 
zelfstandigen) 

Verordening 
(EG) nr. 
561/2006 
 

Verbeteren van de 
veiligheid op de weg en de 
arbeidsomstandigheden in 
het goederenvervoer over 
de weg 
 

Invoering van duidelijke regels 
voor rijtijden, pauzes en 
rusttijden voor professionele 
chauffeurs in zowel het 
binnenlandse als internationale 
vervoer 

Rij- en 
rusttijden 

Richtlijn 
2006/22/EG 

Waarborgen van een 
adequate toepassing, 
geharmoniseerde 
interpretatie en aanpak van 
de sociale regelgeving 
middels het vaststellen van 
minimumvereisten 

Aanvulling op de bepalingen van 
Verordening (EEG) nr. 3820/85 
over de minimumvoorwaarden 
voor de uitvoering van bepaalde 
voorschriften van sociale aard 
voor het wegvervoer 

Getuigschrift 
van vakbe-
kwaamheid 
 

Richtlijn 
2003/59/EG 

Harmoniseren van 
bestuurderskwalificaties en 
het aansporen van de 
lidstaten om betere 
opleidingen voor 
beroepschauffeurs te 
verzorgen 

Invoering van een getuigschrift 
van vakbekwaamheid voor 
bestuurders en nascholing voor 
bestuurders van voertuigen 
(vanaf 18 jaar) die in dienst zijn 
van of ingezet worden door 
ondernemingen die in een 
lidstaat zijn gevestigd 
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Kader 2. 1 Wetgevingsvoorstellen in de EU voor het actualiseren van het huidige 
regelgevingskader 

Wegpakket. Het wegpakket omvat drie ontwerpverordeningen ter afbakening van de 
voorwaarden die gehanteerd worden voor de toegang tot de markt voor het internationale 
goederen- en touringcarvervoer en de voorwaarden die gelden voor het beroep van 
wegvervoerder. In het wegpakket worden onder andere voorschriften neergelegd voor 
nationale wegvervoersdiensten door een transportondernemer die niet in het betreffende 
land is gevestigd (cabotage).  

Op 23 april 2009 heeft het Europees Parlement de volgende resoluties aangenomen over 
het wegvervoer:  

• Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 april 2009 betreffende het 
gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de 
aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan 
moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot 
intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad (11783/1//2008 – C6-0015/2009 – 
2007/0098(COD)); 

• Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 april 2009 betreffende het 
gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de 
aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor 
internationaal goederenvervoer over de weg (herschikking) (11788/1/2008 – C6-
0014/2009 – 2007/0099(COD)); 

• Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 april 2009 over het 
voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 
van het kader voor het toepassen van intelligente vervoerssystemen op het gebied 
van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen (COM(2008)0887 – 
C6-0512/2008 – 2008/0263(COD))30. 

Facilitering van de grensoverschrijdende handhaving van de verkeersveiligheid. 
De ontwerprichtlijn is bedoeld ter facilitering van de grensoverschrijdende bestraffing van 
verkeersovertredingen, zoals het rijden onder invloed, te hard rijden, door rood rijden, of 
zonder gordel rijden. Volgens de statistieken van de Europese Commissie bestaat 75% van 
alle overtredingen op de Europese wegen uit genoemde overtredingen. 

Wijziging van Richtlijn 2002/15 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van 
personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen. In Richtlijn 
2002/15 zijn minimumvereisten vastgelegd met betrekking tot de organisatie van de 
arbeidstijd, de beschikbaarheidstijd, nachtwerk en andere aspecten van het arbeidsrecht 
met het oog op een betere bescherming van de gezondheid en veiligheid van bestuurders 
en ander personeel dat mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefent. 

Eurovignet. In de Eurovignet-richtlijn zijn de voorschriften vastgelegd die de lidstaten in 
acht dienen te nemen bij het invoeren van systemen voor het in rekening brengen van het 
gebruik van bepaalde infrastructurele voorzieningen voor zware vrachtvoertuigen in de 
vorm van tolstickers voor het gebruik van autowegen dan wel tolgelden. Ook zijn er regels 
vastgelegd voor het vaststellen van de hoogte van de betreffende bedragen. Het primaire 

                                          
30  Zie bijlage A.10 “Wegpakket” op blz. XX-XX. 
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doel van de wijziging van deze richtlijn is om lidstaten in staat te stellen bepaalde externe 
kosten (kosten als gevolg van de negatieve milieueffecten van het vervoer) in deze 
heffingen te integreren. Meer in het bijzonder gaat het om kosten die veroorzaakt worden 
door luchtverontreiniging, geluidsoverlast en verkeersopstoppingen.  

In juli 2008 heeft de Europese Commissie een voorstel aangenomen voor een richtlijn voor 
een hernieuwde wijziging van de Eurovignet-richtlijn. Op 11 maart 2009 heeft het Europees 
Parlement de wetgevingsresolutie31 met 359 stemmen voor, 256 stemmen tegen en 86 
onthoudingen aangenomen. Op grond van deze nieuwe maatregel kunnen de lidstaten ook 
nu aan zware vrachtvoertuigen heffingen opleggen voor de vermeende verontreiniging, 
geluidsoverlast en files die zij veroorzaken. De verantwoordelijkheid voor het besluit over 
de berekeningsmethode om de omvang van de fileheffing te bepalen, berust bij de 
lidstaten. De inkomsten dienen in groenere en alternatieve vervoerswijzen te worden 
geïnvesteerd. Volgens de nieuwe tekst zijn de Eurovignet-voorschriften van toepassing op 
alle TEN-wegen en op wegen die doorgaans door een significant volume van het 
internationale goederenvervoer worden gebruikt.  

Bronnen: Tsjechisch voorzitterschap van de Europese Unie, 2009 
Europees Parlement, europarl.europa.eu  

                                          
31  Resolutie van het Europees parlement van 11 maart 2009 over groener vervoer en internalisering van 

externe kosten (2008/2240(INI)). 
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Kader 2. 2 Vervoer en duurzaamheid 

Duurzaam vervoer neemt een steeds belangrijkere plaats in op de Europese beleidsagenda, 
zowel op Europees (Europese Commissie, 2006) als op nationaal niveau. Daarbij wordt 
gestreefd naar het waarborgen van de energievoorziening, het beschermen van het milieu 
en het bevorderen van minimale arbeidsnormen. In maart 2007 heeft de Europese Raad 
twee belangrijke milieutargets geformuleerd (Europese Commissie 2008): 
 
• een vermindering van broeikasgassen met ten minste 20% in 2020 (die doelstelling 

wordt tot 30% verhoogd indien er een internationaal akkoord komt waarin andere 
ontwikkelingslanden zich “tot vergelijkbare emissiereducties verbinden en 
economisch meer ontwikkelde ontwikkelingslanden zich ertoe verbinden een 
adequate bijdrage te leveren die in verhouding staat tot hun verantwoordelijkheden 
en capaciteiten”). 

• een aandeel van 20% hernieuwbare energie in het energieverbruik in de EU in 
202032. 

 
De Europese vervoerssector verbruikt 21% van alle geconsumeerde energie en het 
wegverkeer gebruikt 83% van de energie van de gehele sector. Dat vervoer is bijzonder 
afhankelijk van de olielevering. Daarnaast heerst er grote bezorgdheid over de 
klimaatverandering in combinatie met traditionele problemen als verkeersopstoppingen, 
geluidsoverlast en stedelijke verontreinigingen. Naar verwachting zullen de 
beleidsmaatregelen om het evenwicht tussen de vervoersmodaliteiten te veranderen, ook 
in de toekomst worden voortgezet. Door een overstap van het wegvervoer naar andere 
binnenlandse vervoerswijzen en door een sectorale uitvoering van maatregelen op 
efficiëntiegebied zou de behoefte aan arbeidskrachten binnen het goederenvervoer 
teruggedrongen kunnen worden. De potentiële voordelen van een overstap van wegvervoer 
naar vervoer over het spoor mag echter niet overschat worden. 
 
Slechts 13% van het goederentransport vindt per spoor plaats. Zelfs in een zeer 
optimistisch scenario, waarin het aandeel van het spoor wordt verdubbeld, zou dit slechts 
tot een vermindering van de emissies door het wegvervoer van minder dan 10% leiden 
(Europese Commissie, 2006). 
 
De potentiële effecten van technologische verbeteringen en een grotere efficiëntie in het 
goederenvervoer over de weg zijn veel aanzienlijker. De benodigde maatregelen zouden 
onder andere kunnen bestaan uit: betere routeschema’s voor vrachtwagens, het 
verbeteren van de beladingscoëfficiënten en het terugdringen van het “leeg rijden”, het 
controleren van de emissies, het verbeteren van de efficiëntie van voertuigen en de 
ontwikkeling van alternatieve vervoersbrandstoffen. In het kader van een studie van het 
CEMT (2007) is berekend dat de emissies aanzienlijk teruggedrongen kunnen worden door 
het bevorderen van de juiste rijstijl: een “economische rit” kan de emissies met 10-15% 
verlagen, hetgeen betekent dat een opleiding in die richting niet alleen wenselijk, maar 
absoluut noodzakelijk is. 

                                          
32   Zie ook de stemming van het EP over het “Klimaatpakket” dat op 17.12.2008 is aangenomen: wetgeving 

inzake een regeling in de handel van broeikasgasemissierechten voor de periode na 2012; de inspanning op 
weg naar het delen van emissiereducties in sectoren die niet onder die regeling vallen; hernieuwbare 
energie; brandstofkwaliteit; CO2-emissiebeperkingen voor auto’s; en een kader voor koolstofafvang en 
-opslag. 
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3. CHAUFFEURSTEKORT: KWANTIFICERING VAN HET 
PROBLEEM EN BESCHRIJVING VAN DE 
HOOFDOORZAKEN 

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 
 

• In de afgelopen jaren is het Europese zware vrachtvervoer geconfronteerd met 
een ernstig en structureel tekort aan vakbekwame beroepschauffeurs (uit 
schattingen blijkt dat er in 2008 behoefte was aan circa 75 000 extra chauffeurs). 

 
• Door de huidige economische crisis is de ernst van dat tekort echter minder 

voelbaar als gevolg van de economische recessie, de vermindering van de 
vervoersstromen en de daaruit voortvloeiende overcapaciteit in de sector. 

 
• Het geconstateerde tekort aan gekwalificeerde chauffeurs is het resultaat van een 

samengesteld proces waarbij factoren aan zowel de vraag- als de aanbodzijde een 
rol spelen. De hoofdoorzaken van het tekort kunnen in vier categorieën 
onderverdeeld worden: 

 
1. Veranderingen in sociaaleconomische factoren, zoals de mondiale groei, de 

uitbreiding van de EU en wijzigingen in de logistieke processen, hebben de vraag 
naar chauffeurs aanzienlijk vergroot. 

 
2. Demografische veranderingen en de vergrijzing van de beroepsgroep in het 

goederenvervoer over de weg zorgen ervoor dat vakbekwame en ervaren chauffeurs 
snel van het arbeidstoneel verdwijnen terwijl zij niet in voldoende mate door 
nieuwkomers worden vervangen. 

 
3. Slechte arbeidsomstandigheden en een slechte uitstraling van het beroep 

hebben een negatieve invloed op het aanbod aan arbeidskrachten; dit is een gevolg 
van het negatieve imago van de sector, lange, asociale werktijden, lange perioden 
weg van huis, stress en verkeersopstoppingen, in combinatie met een gebrek aan 
rustfaciliteiten, genderdiscriminatie en, niet in het minst, lage lonen en slechte 
carrièrevooruitzichten.  

 
4. Doordat er andere vaardigheden nodig zijn als gevolg van de ingrijpende 

veranderingen in de sector (toeleveringsketen, ICT, innovatie, sociale en 
verkeerswetgeving e.d.) is het pakket aan vaardigheden waarover chauffeurs dienen 
te beschikken, uitgebreid en is de complexiteit van het beroep toegenomen, hetgeen 
tot een grotere vraag naar gekwalificeerde arbeidskrachten heeft geleid. 

 
In dit hoofdstuk worden de aard en hoofdoorzaken van het tekort aan gekwalificeerd 
personeel in het goederenvervoer over de weg in de EU geanalyseerd. Allereerst worden de 
omvang van en de recente ontwikkelingen in het personeelstekort gekwantificeerd. Daarna 
worden de belangrijkste problemen en uitdagingen die ten grondslag liggen aan het 
probleem, nader toegelicht. 
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3.1 Is er een chauffeurstekort in Europa? Een kwantitatieve 
beoordeling 

 
Er zijn sterke aanwijzingen (Eurobarometer 2008; IRU 2007; nationale enquêtes) dat het 
zware vrachtvervoer in Europa in de afgelopen jaren te kampen heeft gehad met een 
ernstig en structureel tekort aan vakbekwame, ervaren beroepschauffeurs, hoewel de 
vervoerscapaciteit niet overal in Europa op hetzelfde moment en in dezelfde mate is 
getroffen. 
 
Hoewel het chauffeurstekort, gezien de moeilijkheden bij het werven van gekwalificeerd 
personeel, een structureel probleem vormt in het goederenvervoer over de weg, heeft de 
huidige economische situatie de urgentie ervan aanzienlijk verminderd. Uit de antwoorden 
in de directe interviews met de relevante belanghebbenden in de sector blijkt dat de 
huidige economische malaise en de overcapaciteit in de sector tot een situatie hebben 
geleid waarin het probleem van het chauffeurstekort niet langer een van de belangrijkste 
prioriteiten is. Als de economie herstelt, zou dit probleem echter weer opnieuw de kop op 
kunnen steken. 
 

Kader 3. 1 Neerwaartse economische tendens en het chauffeurstekort 

Vanwege de economische malaise en de overcapaciteit in de sector speelt het tekort aan 
chauffeurs op dit moment geen rol meer. Nog maar zes maanden geleden ondervond de 
sector echter nog grote negatieve gevolgen van dat tekort. Het was zelfs zo erg dat de 
reguliere levering van vervoersdiensten er hinder van ondervond. (Eurcartrans – ECG – een 
Europese belangengroep voor het wegvervoer33, februari 2009). 

Op dit moment vormt het chauffeurstekort geen probleem, mede gezien de economische 
situatie. Over twee tot vijf jaar zal er in Zweden wel een tekort zijn aan jonge mensen in de 
leeftijd van 18 tot 21 jaar. (TYA, 2008). 

Op dit moment is er geen sprake van een chauffeurstekort omdat de negatieve 
economische cyclus een sterk effect op deze sector heeft en dus ook op de vraag naar 
chauffeurs. Met het oog op het chauffeurstekort dienen echter ook de structurele factoren 
in aanmerking te worden genomen. (Filt-Cgil, Italië). 

 
Het is moeilijk om een kwantitatieve raming te geven van het chauffeurstekort in Europa. 
Volgens de Europese transportbarometer bedroeg het tekort, berekend als het aantal 
vacatures in verhouding tot de totale werkgelegenheid voor chauffeurs in de sector, in 2008 
3,8%. In figuur 3.1 wordt een overzicht gegeven van de algemene situatie in een aantal 
geselecteerde landen waar het chauffeurstekort duidelijk een groot probleem vormt, te 
weten Polen, Tsjechië, Nederland, Portugal en Spanje.  
 

                                          
33  In de ECG, de Europese Vereniging van voertuigenlogistiek, zijn 86 toonaangevende Europese 

ondernemingen op het gebied van voertuigenlogistiek verzameld. Die leden houden zich bezig met 
distributie, transport, afhandeling, voorbereiding en verwerking van voertuigen in Europa. De ECG is in 1997 
opgericht als een organisatie zonder winstoogmerk met als voornaamste doel om de belangen van de sector 
te behartigen ten overstaan van de instellingen van de EU. De ECG bevordert daarnaast de samenwerking 
tussen de aangesloten ondernemingen en ondersteunt hen bij de ontwikkeling op gebieden als opleidingen, 
pr, kwaliteit en aanbestedingen. 
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Figuur 3. 1 Chauffeurstekort (%) naar land  

 
Bron: Europese vervoersbarometer, 2008 

 

In tabel 3.1 wordt voor een aantal EU-landen een raming gegeven van de omvang van het 
chauffeurstekort (in absolute zin) gebaseerd op de ratio voor het chauffeurstekort zoals 
blijkt uit de Eurobarometer voor werkgelegenheidsgegevens (structurele bedrijfsstatistieken 
van Eurostat, 2006) enerzijds en op een reeks veronderstellingen anderzijds. 
 

• Er wordt vanuit gegaan dat de ratio voor het tekort in 2008 zoals berekend door de 
Eurobarometer (aantal vacatures in verhouding tot het totale aantal werkende 
chauffeurs) een correcte maatstaf is voor het chauffeurstekort. De betreffende ratio 
is als volgt: EU-27 (3,8); België (3,6), Tsjechië (5), Duitsland (3,3), Spanje (4,5), 
Frankrijk (2), Italië (3,9), Nederland (4,8), Polen (5), Portugal (4,6), Roemenië 
(3,2), Verenigd Koninkrijk (0,7) (Europese vervoersbarometer, 2008).  

• Het aantal chauffeurs in 2008 wordt geraamd op 70% van de totale 
werkgelegenheid in het goederenvervoer over de weg (Eurostat - gegevens 
afkomstig uit de structurele bedrijfsstatistieken over 2006). 

 

Tabel 3. 1 Geraamd chauffeurstekort en omvang van de hoeveelheid gemist 
vervoer in 2008 

 
Geraamd aantal 

chauffeurs 
Veronderstelde 

tekortratio 
Geraamd tekort aan 

chauffeurs 

EU-27  1 960 000 3,8 74 480 

België 44 157 3,6 1 590 

Tsjechië  72 360 5 3 618 

Frankrijk  244 269 2 4 885 

Duitsland 216 646 3,3 7 149 

Italië 237 585 3,9 9 266 

Polen  157 366 5 7 868 

Portugal 45 361 4,6 2 087 

Roemenië 53 492 3,2 1 712 

Spanje  275 160 4,5 12 382 

Nederland  86 065 4,8 4 131 

Verenigd Koninkrijk  208 061 0,7 1 456 

Bron: Uitwerking TRT op basis van gegevens van de Eurobarometer en van Eurostat 
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Deze ramingen zijn qua omvang vergelijkbaar met de resultaten van een gezamenlijke 
NEA- en IRU-enquête (IRU 2007). Uit die enquête komen voor de betreffende landen de 
volgende aantallen naar voren: 
 

• Nederland: 5 000 chauffeurs; 

• Noorwegen: 4 500 chauffeurs; 

• België: 3 000 chauffeurs; 

• Litouwen: 2 500 chauffeurs. 

 
Daarentegen is in de vervoerssector in Polen in de afgelopen jaren sprake geweest van 
een continue toename. In een studie over dit onderwerp34 wordt geraamd dat er een tekort 
aan 30 000 gekwalificeerde chauffeurs bestaat.  
 
In Zweden blijkt uit de enquête naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (TYA, 2008) 
dat er een grote vraag is naar professionele vrachtwagenchauffeurs: vier van de tien 
Zweedse wegvervoerders voorspellen een toenemende behoefte aan 
vrachtwagenchauffeurs in 2009. Daarnaast melden vier van de tien ondernemingen ook dat 
de werving van vakbekwaam personeel waarschijnlijk problematisch zal zijn. In het 
algemeen, op basis van de wervingsbehoeften van de 1 100 ondervraagde wegvervoerders 
die deel uitmaken van de Zweedse Werkgeversvereniging voor het wegvervoer (BA), komt 
uit de TYA naar voren dat er in Zweden in de periode 2008-2009 meer dan 7 000 
vrachtwagenchauffeurs nodig zijn. Dit cijfer is vergelijkbaar met dat voor de periode 2007-
2208. 
 
Volgens de statistieken van de Zweedse enquête naar de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt in 2007 houdt dit tekort aan beroepschauffeurs verband met zowel 
nieuwkomers als ervaren chauffeurs. Naar verwachting zal de vraag naar 
beroepschauffeurs op korte termijn toenemen en zal het goederenvervoer op lange termijn 
aanzienlijk stijgen. Dat resulteert waarschijnlijk in een aanhoudend tekort aan 
beroepschauffeurs. 
 
De Zweedse Openbare Arbeidsbemiddelingsdienst geeft een meer behoedzame analyse in 
zijn publicatie Perspectief voor de arbeidsmarkt (2008-2009) waarin het volgende wordt 
opgemerkt: De sterke economische groei in de afgelopen jaren heeft tot een grotere vraag 
naar vervoersdiensten geleid. De Zweedse vervoerssector is gestimuleerd door het 
groeiende vrachtvolume als gevolg van de toegenomen activiteit in de productiesector, de 
bouw en de handel. Een groot aantal wegvervoerders is weliswaar nog steeds van mening 
dat die vraag zal blijven toenemen, maar het verschil ten opzichte van de enquête van 
vorig jaar is significant. De werkgelegenheid is blijven groeien, ondanks een tragere 
toename van de vraag. 
 
Met betrekking tot Frankrijk is in twee verschillende onderzoeken een berekening gemaakt 
van de spanningsindicator op de arbeidsmarkt voor vrachtwagenchauffeurs uitgedrukt als 
de verhouding tussen vraag en aanbod. Uitgaande van een normale waarde van 0,33 
(hetgeen betekent dat er voor elke drie werkzoekenden één vacature beschikbaar is) blijkt 
uit beide studies dat er op die arbeidsmarkt in Frankrijk een grote spanning in opbouw is. 
De waarde van beide indicatoren verschilt weliswaar, maar wijst wel in de richting van 
eenzelfde trend: het tekort was eind van de jaren negentig zeer acuut, nam daarna af tot 
2004-2005 en vertoont in de afgelopen jaren weer een toename. 
 
                                          
34  Financieel Dagblad, “Poolse vrachtwagenchauffeurs zijn op”, 12 januari 2007. 
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Tabel 3. 2 Spanningsindicatoren in Frankrijk 

Spanningsindicator 
berekend door: 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

CAS, 2008 0,87 0,97 0,91 0,58 - - 0,75 0,86 1,00 
ANPE-DARES - 1,33 1,08 0,83 0,75 0,81 0,88 1,00 1,14 

Bron: CAS (2008); ANPE-DARES35 

 

Tot slot blijkt uit een recent onderzoek van Manpower36 naar de mate waarin een tekort 
aan arbeidskrachten effect heeft op de huidige arbeidsmarkt, dat het beroep van chauffeur 
in de meeste landen van de EU in de top 10 van vacatures staat die werkgevers als 
“moeilijk in te vullen” aanmerken (zie tabel 3.3 met een overzicht voor een selectie van elf 
oude en drie nieuwe lidstaten). 
 
Tabel 3. 3 Plaats van chauffeurs in de top 10 van beroepsgroepen waaraan in 

sommige landen van de EU een tekort bestaat  

Plaats in de top 10 beroepsgroepen  Landen 

2e plaats België, Frankrijk, Duitsland en Polen 
3e plaats Tsjechië, Ierland, Nederland, en Zweden 
6e plaats Oostenrijk, Roemenië, Spanje, Italië, 

Verenigd Koninkrijk 

Niet in top 10  Griekenland 
*De gegevens voor de overige EU-landen zijn niet beschikbaar. 

 
Bron: Samengesteld op basis van de Manpower-enquête (2008), “Talent Shortage Survey 2008. Global Results”. 

 

3.2 Hoofdoorzaken van het tekort aan gekwalificeerde 
chauffeurs 

 
Het geconstateerde tekort aan gekwalificeerde chauffeurs dat in het wegvervoer is 
geconstateerd, is het gevolg van een aantal samengestelde oorzaken aan zowel de 
vraagzijde (bijvoorbeeld groei van de sector, Europese sociale wet- en regelgeving) als de 
aanbodzijde (bijvoorbeeld het negatieve imago van de sector/het beroep van chauffeur, 
veranderingen in de benodigde vaardigheden) op de arbeidsmarkt. Deze factoren spelen in 
alle Europese landen een rol. De belangrijkste problemen en oorzaken kunnen meer in het 
bijzonder in de volgende vijf categorieën worden onderverdeeld: 
 

• Sociaaleconomische factoren. De mondiale economische groei heeft in combinatie 
met de uitbreiding van de EU geleid tot een toename van de vraag naar 
wegvervoersdiensten en dus ook naar chauffeurs. 

• Demografische factoren. Het aanbod aan arbeidskrachten neemt af als gevolg van 
een vergrijzende beroepsgroep en een krimpend arbeidspotentieel. 

• Attractiviteit van het werk. De geringe attractiviteit van banen in het wegvervoer 
heeft een negatieve invloed op het aanbod aan nieuwkomers en op het vasthouden 

                                          
35  Uitsluitend in het Frans beschikbaar via http://www.travail-solidarite.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-

dares/statistiques 
36  Manpower (2008), “Talent Shortage Survey 2008. Global Results”. De enquête is uitgevoerd door de 

Amerikaanse tak van de Manpower-organisatie.  
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van de huidige arbeidskrachten. Daarbij is met name de attractiviteit van de 
transportberoepen (vooral dat van chauffeurs voor de lange afstanden) laag 
vanwege een aantal aspecten die door chauffeurs als negatief worden aangemerkt 
en die verband houden met zowel de fysieke omgeving als de sociale 
omstandigheden waaronder chauffeurs moeten werken: een negatief imago van het 
beroep, kwesties verband houdende met de gezondheid en veiligheid, het negatieve 
effect van het werk op het sociale en privé-leven van chauffeurs en slechte 
carrièrevooruitzichten. 

• Kwalificaties: vaardigheden en opleiding. Door technologische innovaties, 
globalisering, de toenemende complexiteit van de regelgeving en extra taken zijn de 
banen in de vervoerssector aanzienlijk veranderd. Er zijn nieuwe en complexere 
vaardigheden en opleidingen vereist, hetgeen eveneens bijdraagt aan het tekort aan 
gekwalificeerd personeel. 

• EU-voorschriften. De veelheid en de complexiteit van de recente EU-wetgeving die 
de sector reguleert, hebben een rechtstreeks effect gehad op het 
arbeidskrachtentekort. De vraag naar personeel en de arbeidsomstandigheden zijn 
gewijzigd doordat er andere vaardigheden vereist zijn e.d.. Het nettoresultaat van 
de EU-regelgeving op het arbeidstekort is echter moeilijk te kwantificeren37. 

 
Het chauffeurstekort is een samengesteld fenomeen dat door velerlei factoren wordt 
veroorzaakt. In de navolgende gedeelten zal nader worden ingegaan op elk van de 
bovengenoemde categorieën.  

3.2.1 Sociaaleconomische factoren 

 
Economische groei en vervoersbehoefte  
 
De vraag naar chauffeurs hangt nauw samen met de economische trends in het 
goederenvervoer terwijl de activiteiten in die sector op hun beurt weer sterk afhankelijk 
zijn van de algemene economische groei.  
 
Het feit dat het vervoer in hoge mate afhankelijk is van de economische en sociale activiteit 
blijkt uit hun opvallend hoge elastische waarden. De OESO (2006) heeft berekend dat een 
stijging van het BBP wereldwijd met 1% over het algemeen leidt tot een toename van het 
totale goederenvervoer van 0,7%-1,5%. Wat de Europese Unie betreft, schat de Europese 
Commissie (Eurostat, Panorama of Transport 2007) dat de gemiddelde BBP-elasticiteit van 
de vrachtvervoeractiviteit in de periode 1990-2005 0,90 was. 
 
Wanneer gekeken wordt naar de gecombineerde gegevens voor de economische 
ontwikkelingen en het vervoer in het verleden (zie figuur 3.2) komt daaruit een opvallend 
positieve tendens naar voren. In tien jaar tijd is het BBP met 25% toegenomen, met een 
gemiddeld jaarlijks stijgingspercentage van 2,3%. In diezelfde periode is de 
vervoersactiviteit met 31% toegenomen, met een gemiddeld jaarlijks stijgingspercentage 
van 2,8%. Hierbij dient opgemerkt te worden dat, ondanks het feit dat de datareeks niet 
compleet is, het goederenvervoer over de weg zelfs nog meer is toegenomen (38%) met 
een gemiddeld jaarlijks stijgingspercentage van 3,3%. 

                                          
37 Zie hierna onder punt 5.1. 
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Figuur 3. 2 De verhouding tussen BBP en de vraag naar transport (1995-2005) 

T/km totaal = goederenvervoer over de weg, over zee, per spoor, via binnenlandse waterwegen, via pijpleidingen 
en door de lucht (t/km). 
T/km weg = goederenvervoer over de weg. 
BBP tegen constante prijs (1995). 

 
Bron: DG Energie en vervoer, Eurostat 

[BBP   T/km totaal  T/km wegvervoer] 

 

Uit een nadere bestudering van de periode tussen 2000 en 2005 blijkt dat de BBP-
elasticiteit van het goederenvervoer tot 1,45 is gestegen en dat de elasticiteit van het 
goederenvervoer over de weg zelfs nog hoger lag. Dit is een weerspiegeling van de 
aanzienlijke toename van de grondstoffenhandel na de uitbreiding van de EU en de 
voltooiing van de interne markt.  
 
De veranderende structuur van de EU-economie ten opzichte van de diensten zou echter, in 
combinatie met de productiviteitswinsten in het vervoer, kunnen leiden tot een 
geleidelijke ontkoppeling van het goederenvervoer en de BBP-groei, waarbij de 
transportgroei uiteindelijk los komt te staan van de economische variatie. In feite 
lijkt die hoge elasticiteit tussen het BBP en het vervoer een tijdelijk verschijnsel: 
waarschijnlijk zal de toekomstige groei van het goederenvervoer maximaal net zo snel 
groeien als het BBP. 
 
Logistieke tendensen en de vervoersbehoefte 
 
De toename in de vraag naar vervoersdiensten is nog verder gestimuleerd door de 
veranderingen die zich in de logistieke keten hebben voorgedaan als gevolg van productie- 
en marktontwikkelingen. Bepaalde factoren zijn bijzonder relevant voor de vraag naar 
vervoersdiensten en dus ook voor de vraag naar personeel en chauffeurs. 
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Tabel 3. 4  Overzicht van de belangrijkste logistieke veranderingen die tot een 
grotere vraag naar vervoersdiensten hebben geleid 

Verandering Beschrijving 

Concentratie van 
de productie 

Vanwege de vermindering van het aantal fabrieken. In veel sectoren 
(zoals de verwerking van voedingsmiddelen, de auto- en 
textielindustrie e.d.) is de nadruk verschoven van de productie in 
eigen land naar één enkele mondiale locatie om een bepaald product 
voor de wereldmarkt te vervaardigen. 

Concentratie van 
voorraden 

Dit is een van de meest uitgesproken tendensen in de logistiek in de 
afgelopen decennia. Een kleiner aantal magazijnen kan een financieel 
voordeel opleveren dat veel groter is dan de extra vervoerskosten 
die er gemaakt moeten worden. 

Verticale 
disintegratie van 
de productie 

Een gevolg van de concentratie op kernactiviteiten door veel 
bedrijven. De verticale integratie van de productie voegt extra 
componenten aan de toeleveringsketen toe en leidt tot een hogere 
vervoersintensiteit van het productieproces. 

Upstream en 
downstream 
sourcing 

Doordat er op een bredere schaal leveranciers geworven kunnen 
worden (upstream sourcing) en de eindproducten op grotere schaal 
gedistribueerd kunnen worden (downstream sourcing), hebben 
bedrijven de beschikking over uitgebreidere upstream- en 
downstream-aanvoerlijnen. De vraag of inkopen goedkoper is dan 
zelf produceren is samen met verschillen in arbeidskosten de 
belangrijkste reden voor mondiale sourcing-strategieën. Door de 
kostenbesparingen die mogelijk zijn dankzij informatietechnieken 
en/of de integratie van de toeleveringsketen, wordt deze trend 
bevorderd. 

Outsourcing van 
de logistiek 

Aangezien bedrijven zich steeds meer op hun kernactiviteiten willen 
toeleggen, worden logistieke werkzaamheden in toenemende mate 
aan gespecialiseerde dienstverleners uitbesteed. 

Meer directe 
leveringen 

Dit houdt verband met de concentratie van de productie en van 
voorraden en met de verspreiding via internet. Hierdoor zijn 
producenten in staat om de groothandels- en detailhandelskanalen te 
omzeilen, hetgeen kostenbesparingen oplevert. 

 
Uitbreiding van de EU 
 
Zoals al eerder vermeld in hoofdstuk 2.3, heeft de uitbreiding van de EU tot een sterkere 
economische groei in de nieuwe lidstaten en tot een grotere specialisatie van de 
productieprocessen geleid. Daarnaast heeft die uitbreiding voor meer goederenstromen 
gezorgd en voor een toegenomen vraag naar vrachtvervoersdiensten in het algemeen. 
 
De vrijheid van verkeer van de beroepsbevolking op de uitgebreidere markt heeft zowel 
risico’s als mogelijkheden met zich meegebracht. Door die uitbreiding is een sterk 
competitieve omgeving ontstaan, met name wat het internationale transport betreft. De 
lagere arbeidskosten en slechtere werkomstandigheden in de nieuwe lidstaten kunnen 
leiden tot een neerwaartse druk op de lonen in de gehele EU en tot een algemene 
prijsafbrokkeling van transportdiensten (Eurostat, 2008), zelfs al wordt verwacht dat er op 
lange termijn een convergentie van de loonniveaus en bedrijfskosten zal plaatsvinden38 
(hoewel er uit de gegevens van figuur 2.18 afgeleid kan worden dat er al sprake is van een 
                                          
38 Zie blz. 49. 
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convergentietendens, zal een volledige convergentie vermoedelijk nog twintig jaar in beslag 
nemen). Daarnaast bestond er aan het begin van de uitbreiding van de EU de angst dat 
chauffeurs uit de nieuwe lidstaten de plaats van de duurdere chauffeurs uit de EU-15 
zouden overnemen en dat bedrijven uit die nieuwe lidstaten een groot deel van de markt 
zouden veroveren, hetgeen tot banenverlies in de EU-15 zou leiden. Die angst had vooral 
betrekking op het internationaal transport, maar toch ook, via cabotage, op het 
binnenlandse transport. Met betrekking tot de bilaterale vervoersbetrekkingen bleken de 
verwachtingen te kloppen: het aantal chauffeurs uit de EU-15 dat wordt ingezet voor het 
wegvervoer tussen de EU-15 en de nieuwe lidstaten, is aanzienlijk afgenomen als gevolg 
van hun relatief hoge kosten. Chauffeurs uit de nieuwe lidstaten vervoeren nu inderdaad 
een deel van de goederenstromen tussen de landen van de EU-15, zij het in mindere mate. 
Niettemin is de sociale impact in de EU-15 minder ernstig gebleken dan verwacht omdat de 
vraag naar transportdiensten ook scherp is gestegen en dus ook de vraag naar chauffeurs. 
Bovendien zijn chauffeurs uit de EU-15 minder geneigd om internationale transporten te 
doen vanwege de lange werktijden en de lange perioden dat zij van huis zijn. Daardoor 
heeft het verlies aan marktaandeel in het internationale wegvervoer in de oudere lidstaten 
niet tot een grote inkrimping van de werkgelegenheid geleid (RebelGroup Advisory, COWI 
A/S, Transport & Mobility Leuven 2007). Tot slot dient erop gewezen te worden dat de 
grotere vraag van bedrijven uit de EU-15 naar minder dure chauffeurs uit de nieuwe 
lidstaten ook een chauffeurstekort in veel nieuwe lidstaten veroorzaakt. 

3.2.2 Demografische factoren 
 
Vergrijzing van de beroepsbevolking in het goederenvervoer over de weg  
 
Een van de andere oorzaken van het tekort aan arbeidskrachten is terug te voeren op de 
verandering in de demografische structuur van de sector. De vergrijzing van de werkzame 
personen in het wegvervoer is in veel landen in de EU een probleem aangezien dit een 
snelle uitstroom van vakbekwame en ervaren arbeidskrachten met zich meebrengt. Hierop 
zal nader worden ingegaan aan de hand van drie voorbeelden uit respectievelijk het 
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. 
 
Het Verenigd Koninkrijk was het eerste land dat met een chauffeurstekort werd 
geconfronteerd. In juli 2005 heeft Nextstep West Yorkshire Partnership een enquête 
uitgevoerd waaruit bleek dat men vreesde - vanwege het feit dat er weinig nieuwe 
werknemers in de leeftijd van 16 tot 24 jaar bijkwamen - dat er in de toekomst 
chauffeurstekorten en problemen met het aanbod aan arbeidskrachten zouden ontstaan 
zodra er meer en meer oudere chauffeurs met pensioen zouden gaan. Volgens dit 
onderzoek waren de meeste arbeidskrachten in het wegvervoer in het Verenigd Koninkrijk 
tussen de 25 en 44 jaar en was er een aanzienlijk aantal personen dat ouder was dan 55. 
In het enquêteverslag werd erop gewezen dat het wegvervoer door nieuwkomers op de 
arbeidsmarkt niet als een attractieve werkgever werd beschouwd, voornamelijk als gevolg 
van de lage lonen en slechte arbeidsomstandigheden en de tijd die van huis moet worden 
doorgebracht (vooral op internationale reizen). 
 
Het probleem van de vergrijzing van de beroepsbevolking is ook aangetoond door Skills for 
Logistics. In haar enquête in 2007 werd bevestigd dat de kleine afstand tot de 
pensioenleeftijd onder de rijdende beroepsgroep een essentieel probleem was (ongeveer 
20% van de chauffeurs stapt elk jaar uit de sector als gevolg van pensionering of een 
slechte gezondheid). Dit zou in de toekomst een probleem kunnen vormen indien de 
vergrijzende beroepsgroep niet aangevuld wordt met jongere, nieuwe arbeidskrachten. In 
dat verband benadrukt Skills for Logistics in haar verslag dat in 2006 slechts 10% van de 
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vacatures voor chauffeurs voor zware vrachtwagens ingevuld is door werknemers uit 
andere industriële sectoren zonder specifieke kwalificaties of competenties. 
 
In Frankrijk geeft de Service Economie, Statistiques et Prospectives (SESP) aan dat de 
gemiddelde leeftijd lichtjes is gestegen, van 38 jaar in 2000 tot 38,8 jaar in 2006. 
Daarnaast is volgens de Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR) slechts 54% 
van de werknemers jonger dan 40 jaar. Uit tabel 3.5 blijkt dat het probleem van een 
toenemend aantal pensioengerechtigde chauffeurs in Frankrijk ook steeds groter is 
geworden. De piek lag in 2004, toen meer dan 5 000 chauffeur de sector verlieten. 
 
Tabel 3. 5 Pensioengerechtigde chauffeurs in Frankrijk 

Jaar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Aantal 
pensioengerechtigde 
chauffeurs 

2 928 3 083 2 771 3 552 5 259 4 285 4 452 

Bron: OPTL, 2009 

 
De vergrijzing wordt ook in Duitsland als een cruciaal probleem beschouwd. Volgens het 
Federale Agentschap voor arbeidszaken (Bundesagentur für Arbeit), dat de ontwikkelingen 
van het leeftijdsprofiel van vrachtwagenchauffeurs in de gaten houdt, bestond de totale 
beroepsgroep aan chauffeurs in de vrachtwagensector in 2005 voor bijna 30% uit 
chauffeurs die ouder waren dan 50 (zie figuur 3.3). 
 
Figuur 3. 3 Ontwikkeling van het leeftijdsprofiel van vrachtwagenchauffeurs in 

Duitsland 

 

Bron: Bundesagentur für Arbeit, 2006 

[> 50 jaar 35 – 50 jaar  25 – 35 jaar   < 25 jaar] 

3.2.3 Arbeidsomstandigheden en beroepsimago  

 
Arbeidsomstandigheden en de attractiviteit van de werkzaamheden zijn voor alle beroepen 
zeer belangrijk met het oog op het aanbod aan arbeidskrachten. Met betrekking tot het 
goederenvervoer over de weg is er een aantal belangrijke factoren waardoor het 
chauffeursberoep met een slecht imago kampt, hetgeen tot een gering aanbod aan 
gekwalificeerd personeel leidt, hetgeen weer weerspiegeld wordt in een tekort aan 
arbeidskrachten. 
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In het kader van een gezamenlijke NEA/IRU-enquête (IRU, 2007) onder Europese 
wegvervoerondernemingen werd geconcludeerd dat de arbeidsomstandigheden en de 
attractiviteit van de werkzaamheden een cruciale rol spelen bij het chauffeurstekort. Tot de 
redenen die door de respondenten het meest genoemd werden als oorzaak voor het 
geconstateerde chauffeurstekort (zie figuur.3.4) behoorden: (i) het beroep van chauffeur 
brengt lange perioden van huis en onvoorspelbare werktijden met zich mee (20% van de 
respondenten vermeldt dit aspect); (ii) de salarissen van chauffeurs zijn te laag (17%); (iii) 
beroepschauffeurs worden geconfronteerd met buitensporig ingewikkelde eisen qua 
verantwoordelijkheden, taken en functies (15%)39. 
 
Figuur 3. 4 Oorzaken van het chauffeurstekort 

 
Bron: Academy-seminar IRU, 2007 

 
De zware werkomstandigheden en de geringe attractiviteit van het beroep worden ook door 
de chauffeurs zelf als mogelijke oorzaken van het tekort aangevoerd. In tabel 3.6 wordt, op 
basis van een enquête die in 2006 door Randstad is uitgevoerd (in totaal 1 373 
vragenlijsten), een overzicht gegeven van het beeld dat chauffeurs in Frankrijk van hun 
beroep hebben. Uit die tabel blijkt dat Franse chauffeurs zich bewust zijn van de problemen 
en slechte loopbaan- en salarisperspectieven die aan hun beroep verbonden zijn. Daarnaast 
is het opvallend dat het algemene oordeel over het beroep per leeftijdsgroep verschilt: de 
oudere chauffeurs zijn kritischer over de arbeidsomstandigheden en vooruitzichten dan de 
jongere arbeidskrachten, die waarschijnlijk pas sinds kort in de sector actief zijn. 

                                          
39  Tot de andere factoren die van significant belang zijn voor het chauffeurstekort, behoren een gebrek aan 

gekwalificeerde beroepschauffeurs (22%), minder mogelijkheden voor overwerk (als gevolg van de 
voorschriften inzake de rijtijden) (14%), en overige factoren (12%) (IRU, september 2007). De enquête is 
door de IRU/NEA in augustus/september 2007 uitgevoerd. Er zijn reacties ontvangen van de volgende 
landen: Wit-Rusland, België, Denemarken, Estland, Finland, de voormalige Joegoslavische Republiek 
Macedonië, Duitsland, Hongarije, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Polen, Roemenië, Spanje, Zweden en 
het Verenigd Koninkrijk. 
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(14%) 
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Tabel 3. 6 Beeld van het beroep van chauffeur in Frankrijk 

LEEFTIJD 18-25 26-35 36-45 46-55 56 + Totaal 

Interessant 74,5 70,3 68,3 69,9 59,0 69,5 
Moeilijk 49,7 60,0 63,1 71,9 59,0 62,0 

Als roeping  49,0 48,0 50,1 58,6 61,5 51,3 

Redelijke beloning 43,0 47,4 33,9 30,1 28,2 38,9 

Goede loopbaanvooruitzichten 
42,3 30,7 33,7 32,0 35,9 33,4 

Een beroep voor de toekomst 28,9 25,3 23,9 13,7 17,9 22,8 

Geen loopbaanvooruitzichten 
6,7 14,3 16,6 14,8 10,3 14,2 

Totaal 100 100 100 100 100 100 

Bron: Randstad, 2006 

 
 

Dit beeld wordt bevestigd door een andere enquête, die in 2007 door het Franse 
Département des Etudes et Recherches (AFT-IFTIM Group) is uitgevoerd. Hieruit kwamen 
onder andere de volgende hoofdoorzaken naar voren voor het gebrek aan motivatie van de 
kandidaten: zware werkomstandigheden (32%), beperkingen qua tijdsindeling (15,7%), 
slecht imago (15,7%), slechte beloning (12,4%), de wijze van behandeling (10,5%), 
negatiever wordend beeld van de waarde van het werk (4,6%), opleidingsproblemen 
(2,6%), en te korte of parttime contracten (2,6%). 
 
Uit een recente enquête die door Skills for Logistics in het Verenigd Koninkrijk40 is 
uitgevoerd, blijkt dat scholieren en schoolverlaters een slechte kennis hebben van de 
logistieke sector en niet echt geneigd zijn om voor het beroep van chauffeur te kiezen. Uit 
de resultaten bleek met name dat er weinig inzicht bestond in de term “logistiek”: slechts 
36% van de scholieren dacht te weten wat het begrip betekende. Daarnaast zou slechts 
iets meer dan de helft van de respondenten een loopbaan in de logistieke sector 
overwegen: “internationale cargadoor” en managementfuncties op magazijn- en 
transportgebied waren de banen met de meeste aantrekkingskracht. Vrachtwagenchauffeur 
of bestuurder van bestelwagens bleken tot de banen te behoren die het minst tot de 
verbeelding spraken. Voor een baan als chauffeur – van zware vrachtvoertuigen of 
bestelwagens – bleek de minste belangstelling te bestaan: bijna twee derde (64%, en 76% 
onder vrouwelijke scholieren) van de respondenten die belangstelling hadden voor een 
baan in de logistiek, gaf aan geen interesse te hebben in die twee chauffeursfuncties. 
Daarnaast is het in dit verband opvallend dat de geïnterviewde scholieren prioriteit gaven 
aan de volgende drie kenmerken naar aanleiding van de vraag welke aspecten van een 
beroep belangrijk waren voor hun loopbaankeuze: (i) de carrièrevooruitzichten (87% van 
de respondenten), (ii) de nieuw te verwerven vaardigheden, en (iii) het salaris (ongeveer 
30% van de respondenten). Zelfstandig werken en reizen naar onbekende plaatsen stond 
daarentegen onderaan hun verlanglijst (slechts 14%). 

                                          
40 Met het oog op het vergroten van het bewustzijn en het verbeteren van het imago van de vervoers- en 

logistieke sector heeft Skills for Logistics een enquête uitgevoerd over het beeld van die sector onder 
scholieren en schoolverlaters tijdens het grootste carrière-evenement voor 14-19-jarigen, dat van 20-22 
november 2008 is gehouden in ExCel-centrum in Londen. Tijdens dit driedaagse evenement zijn in totaal 267 
mensen geënquêteerd. 
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Imago van het beroep 
 
Het negatieve imago van het wegvervoer en met name van het beroep van chauffeur wordt 
als een van de belangrijkste oorzaken gezien voor het geringe aanbod aan arbeidskrachten. 
Volgens veel enquêtes die onder chauffeurs en transportbedrijven zijn uitgevoerd, blijkt in 
feite dat het beeld dat bij het publiek in het algemeen van vrachtwagenchauffeurs bestaat, 
geassocieerd wordt met negatieve aspecten/uiterlijke kenmerken zoals vervuiling, 
verkeersoverlast en ongevallen en dat het beroep van chauffeur gekoppeld wordt aan een 
lage opleiding, slecht salaris en weinig doorgroeimogelijkheden. 
 
 

Kader 3. 2 Resultaten van een workshop voor chauffeurs over 
arbeidsomstandigheden41 

Uit een enquête onder chauffeurs is gebleken dat er met name op vier gebieden klachten 
bestonden: (i) het imago van het beroep, (ii) persoonlijke kwesties, (iii) veiligheid, 
zekerheid en werktijden, en (iv) de opleiding. 

Met betrekking tot het imago van het beroep gaven de chauffeurs aan dat zij niet alleen 
bij het publiek in een negatief daglicht stonden (doordat zij geassocieerd werden met 
vervuiling, verkeersopstoppingen en ongevallen), maar dat zij ook binnen de sector zelf 
niet op voldoende waardering konden rekenen. Zij worden niet door hun werkgevers om 
feedback gevraagd en zij voelen zich niet in de toeleveringsketen geïntegreerd, ook al 
hebben zij zelf het gevoel dat zij veel kunnen bijdragen aan het proces van de logistieke 
planning. De belangrijkste persoonlijke klacht van de chauffeurs is het te lage salaris en de 
ongebruikelijke werktijden. Daarnaast hebben zij het gevoel dat er te weinig 
doorgroeimogelijkheden zijn en dat er geen erkenning is voor de eventuele specialistische 
vaardigheden die zij hebben verworven. Tijdens de workshop hebben de chauffeurs ook 
een toelichting gegeven op de vele vormen van stress waaronder zij moeten werken als 
gevolg van de huidige arbeidsorganisatie in de sector, de tijdsdruk en de omstandigheden 
op de weg. Enerzijds zijn de mogelijkheden voor het laden en lossen vaak niet flexibel, 
terwijl chauffeurs anderzijds maar moeten wachten als de verzender of ontvanger 
inefficiënt te werk gaat, waarbij zij vaak geen informatie krijgen over de oorzaak of duur 
van de vertraging. 

Veel chauffeurs klaagden over het gebrek aan adequate instructies en informatie en over 
het feit dat er maar mondjesmaat verantwoordelijkheden aan hen werden overgedragen en 
dat het nemen van initiatieven niet werd gestimuleerd. De stressniveaus voor chauffeurs 
worden daarnaast nog eens verhoogd door de uiteenlopende interpretaties die 
verschillende landen aan de Europese wetgeving geven en door overijverige 
veiligheidscontroleurs. Wat het opleidingsaspect betreft, waren de chauffeurs van mening 
dat het niveau niet adequaat was en onvoldoende steun bood aan nieuwkomers in het vak. 

Werktijden en werkintensiteit  
 
De werktijdenregelingen in de vervoersector en de werkintensiteit zijn andere factoren die 
bijdragen aan het onaantrekkelijke imago van het chauffeursberoep.  
 
Wat de werktijden betreft, blijkt uit tabel 3.7 dat het gemiddelde aantal arbeidsuren per 
week en per dag in de transportsector doorgaans hoger ligt dan in andere sectoren: 19% 

                                          
41 De workshop voor chauffeurs heeft op 5 en 6 september 2003 in Brussel plaatsgevonden. De workshop is 

bijgewoond door vijftig chauffeurs uit het chemisch transport uit zeven Europese landen. Bron: ECTA (2004), 
“Measuring your Expectations and Shaping our Future”. 
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van de arbeidskrachten in de transportsector werkt meer dan 48 uur per week (tegenover 
16% in de andere sectoren) en 46% werkt meer dan 10 uur per dag (36% in de andere 
sectoren). Bovendien komen onregelmatige en “asociale” werktijden onder arbeidskrachten 
in de vervoerssector vaker voor dan in andere sectoren: slechts 53% werkt elke dag 
hetzelfde aantal uren (61% in de andere sectoren); meer dan 35% werkt één of meer 
nachten per maand (18% in de andere sectoren); en meer dan 62% werkt op zaterdagen 
en/of zondagen (53% in de andere sectoren). Dit betekent met name voor internationale 
chauffeurs dat zij vaak weekenden en lange perioden in het buitenland verblijven, wat het 
beroep zwaar maakt en moeilijk te verenigen met een normaal (gezins)leven. Ook brengt 
het beroep specifieke risico’s met zich mee vanwege de lange werktijden en de 
overnachtingen onderweg. 
 
 

Tabel 3. 7 Werktijden en evenwicht tussen werk en privé-leven in de vervoers-, 
opslag- en communicatiesector vergeleken met andere sectoren (in 
percentages) 

 
Overige 
sectoren 

Vervoerssector 

Aantal werkuren per week   
• <36 uur per week  25 16 
• 36-48 uur per week  60 64 
• >48 uur per week  16 19 
   
Werkt één of meer nachten per maand  18 35 
Werkt één of meer avonden per maand 45 54 
Werkt op zaterdag en/of zondag  53 62 
Werkt meer dan tien uur per dag  36 46 
Werkt elke dag hetzelfde aantal uren  61 53 
Werkt elke week hetzelfde aantal dagen  75 65 
Ploegendiensten  18 29 
Werktijden sluiten zeer/redelijk goed aan bij het 
gezinsleven sociale verplichtingen buiten het werk 
om 80 74 

Bron: Bewerking van TNO-onderzoek: Richtlijn arbeidstijden in het wegvervoer, bepalingen over 
zelfstandige bestuurders en nachtarbeid, 2006 

 

Kader 3. 3  Ongebruikelijke en lange werktijden in Nederland 

Ook externe factoren kunnen lange werktijden veroorzaken. Files en verkeersopstoppingen 
kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat er nóg vroeger met het werk wordt begonnen om de 
afleveringstermijnen te kunnen halen. In de het drukke westen van Nederland beginnen 
chauffeurs zelfs al om 04.00 of 05.00 uur in de ochtend om de files te vermijden. 
Vervolgens wachten zij tot hun klant arriveert om de goederen in ontvangst te nemen. 
Ongeveer 10-15 jaar geleden begonnen chauffeurs “pas” om 07.00 uur in de ochtend met 
hun werk. Die vroege start betekent echter niet dat de chauffeurs ook eerder thuis zijn 
aangezien zij aan het eind van de dag weer met dezelfde files worden geconfronteerd. Dit 
lijkt erop te duiden dat de werktijden in de afgelopen decennia langer zijn geworden, niet 
zo zeer door de langere rijtijden maar veeleer door de toegenomen wachttijden. Dit geldt in 
het bijzonder voor chauffeurs die goederen in dichtbevolkte gebieden moeten afleveren 
(Eurofound 2004). 
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De werkintensiteit en de daaraan gerelateerde stress is een ander punt van zorg onder 
chauffeurs en een factor die relevant is voor het slechte imago van het beroep. Chauffeurs 
hebben met steeds strakkere afleverschema’s te maken om te kunnen voldoen aan de 
“just-in-time”-activiteiten. Daardoor wordt de tijdsdruk voor chauffeurs groter en hebben 
zij continu het gevoel dat ze haast moeten maken. Die “just-in-time”-activiteiten zijn het 
gevolg van een duidelijke trend in de grote vraag van klanten naar precisie, snelheid en 
flexibiliteit bij het afleveren van goederen. Veel landen wijzen op het stressprobleem door 
de tijdsdruk vanwege die strakkere deadlines. Daarnaast wordt die stress voor de 
chauffeurs nog vergroot door de EU-voorschriften op het gebied van rijtijden (uren) en 
rustperioden omdat zij moeten voldoen aan strikte regels in verband met inadequate (of 
veilige) parkeervoorzieningen, files e.d. 
 
Een andere belangrijke bron van werkdruk en stress zoals die in het verslag (Eurofound, 
2004) van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden 
wordt genoemd, is de almaar toenemende concurrentie waarmee Europese 
wegvervoersbedrijven worden geconfronteerd. Om in een zeer competitieve omgeving te 
kunnen overleven, moeten bedrijven efficiënter te werk gaan, diensten van een hogere 
kwaliteit leveren, aanvullende taken uitvoeren en extra faciliteiten aanbieden die verder 
gaan dan alleen maar het eenvoudig vervoeren van goederen.  
 
Dit heeft ertoe geleid dat er meer eisen aan chauffeurs worden gesteld: de taken die 
van oudsher door magazijn- of voorraadbeheerders werden uitgevoerd, worden nu door de 
chauffeurs zelf overgenomen (Eurofound, 2004). Het lijkt erop alsof met name de totale 
werkbelasting te groot is voor chauffeurs, aangezien de feitelijke rijtijd tegenwoordig een 
relatief kleiner deel uitmaakt van de totale werktijd van beroepschauffeurs. In feite moeten 
zij doorgaans een scala van taken uitvoeren: het organiseren van het transport, het laden 
en lossen van de vracht, klantencontacten e.d. 
 
Problemen in verband met de gezondheid: vermoeidheid en de fysieke omgeving 
 
Veiligheid en gezondheid zijn kwesties waaraan in het vrachtvervoer groot belang wordt 
gehecht (met name met het oog op de chauffeurs). Deze beide aspecten dragen tevens bij 
aan de geringe populariteit van het beroep van chauffeur. Uit een literatuuronderzoek van 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 2005) blijkt dat arbeidskrachten in de 
transportsector, zoals vrachtwagenchauffeurs, een significant hoger risico lopen op een 
aantal ziekten en gezondheidsproblemen. Daartoe behoren arteriosclerotische hartziekten, 
maagkanker, longkanker, bronchitis, (long)emfyseem, astma en hartziekten als gevolg van 
afwijkingen in de kransslagaderen, waarbij die ziekten in de verschillende subsectoren 
kunnen variëren (Krzyzanowski et al., 2005). Tot de belangrijkste oorzaken van dergelijke 
gezondheidsproblemen behoren de vermoeidheid onder chauffeurs en de fysieke 
werkomgeving. 
 
Vermoeidheid onder chauffeurs speelt een centrale rol bij de veiligheid in het 
wegverkeer. Er zijn aanwijzingen (Adams-Guppy & Guppy, 2003) dat die vermoeidheid een 
significant risico-element vormt voor circa 10% van de chauffeurs. Bovendien is 
vermoeidheid ook een specifiek probleem voor vrachtwagenchauffeurs doordat de 
bijzondere eisen van het werken in de internationale transportsector vaak verhinderen dat 
er “normale” rustperioden genomen kunnen worden.  
 
Vermoeidheid kan in het algemeen gedefinieerd worden als de subjectief ervaren tegenzin 
om de taak waarmee men bezig is uit te blijven voeren (Brown, 1994). Er zijn diverse 
factoren die een bijdrage leveren aan de vermoeidheid onder chauffeurs: 
 



Beleidsondersteunende Afdeling B: structuurbeleid en cohesie 

_________________________________________________________________________ 
 

 86 

• lange en onregelmatige werkuren, nachtwerk; 

• verkeersopstoppingen; 

• afgelegde afstand; 

• werkdruk. 

 
De relatie tussen de mate van vermoeidheid of slaperigheid en de lange uren achter het 
stuur is uitgebreid geobserveerd en geanalyseerd en wordt in het algemeen beschouwd als 
een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen waarbij vrachtwagenchauffeurs 
betrokken zijn. 
 
De oorzaak van vermoeidheid is echter altijd een combinatie van een aantal factoren: lange 
werktijden, onregelmatige werktijden en nachtwerk. Hamelin (2000) heeft de interactie van 
deze oorzaken onderzocht en geconstateerd dat indien er twee of meer factoren aanwezig 
zijn het risiconiveau minimaal drie keer groter is dan de laagste relatieve risicowaarde.  
 
Kader 3. 4  Een aantal nationale voorbeelden  

In Finland varieert het aantal ongevallen als gevolg van vermoeidheid tussen de 16% en 
19% van het totale aantal fatale verkeersongevallen in de periode 1995-1999 (Hantula, 
2000).  

Het Verenigd Koninkrijk (Maycock, 1995) en Duitsland (Garo et al., 1997) rapporteren 
dat in 7% respectievelijk 7,3% van alle ongevallen vermoeidheid de oorzaak was.  

In een onderzoek van de Universiteit van Gent in België is geanalyseerd hoe vaak Vlaamse 
vrachtwagenchauffeurs achter het stuur in slaap vallen (Universiteit van Gent, 2008). Uit 
de enquête blijkt dat meer dan de helft van de onderzochte vrachtwagenchauffeurs aan 
slaapgebrek lijdt en minimaal één uur minder slaap krijgt dan noodzakelijk is. Slechts een 
kwart van de ondervraagde chauffeurs geeft aan dat zij volledig uitgerust aan hun 
werkweek beginnen. De conclusie van het onderzoek is dat een kwart van de 
geënquêteerde chauffeurs een verhoogde kans heeft om achter het stuur in slaap te vallen.  

 
Verkeersopstoppingen dragen eveneens bij aan de vermoeidheid onder chauffeurs en 
hebben een schadelijk effect op hun gezondheid doordat zij stress en gevoelens van 
frustratie veroorzaken. Naast de gezondheidsrisico’s, zoals hartaanvallen, kan dit ook van 
invloed zijn op de verkeersveiligheid. Wanneer chauffeurs in verkeersopstoppingen kwaad 
worden of zich gefrustreerd voelen, zijn zij eerder geneigd om agressiever te gaan rijden. 
Dit kan tot acties of manoeuvres leiden die karakteristiek zijn voor slecht rijgedrag, zoals 
bumperkleven of veelvuldig van rijbaan wisselen om de verloren tijd in te halen, hetgeen 
uiteraard risico’s voor de verkeersveiligheid met zich meebrengt. 
 
De afgelegde afstand is ook een relevante factor die een bijdrage levert aan de 
vermoeidheid. Lange ritten worden daarnaast in het algemeen geassocieerd met andere 
oorzaken, zoals slaapgebrek en ’s nachts rijden (Hamelin, 2000).  
 
De werkdruk kan stress veroorzaken en kan ertoe leiden dat chauffeurs te weinig vrij 
nemen of rustperioden overslaan, hetgeen de vermoeidheid alleen maar vergroot. Volgens 
vrachtwagenchauffeurs is meer autonomie bij het opstellen van hun tijdschema’s essentieel 
om vermoeidheid achter het stuur te voorkomen. 
 
De fysieke omgeving waarin vrachtwagenchauffeurs werken, levert ook een bijdrage aan 
werkgerelateerde gezondheidsproblemen en verwondingen. Typische negatieve aspecten 
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die verband houden met de normale werkomgeving van chauffeurs zijn: blootstelling aan 
geluid, trilling, onvoldoende verlichting, atmosferische factoren en luchtverontreiniging.  
 
De blootstelling aan geluid kan als een gemeenschappelijk probleem voor alle Europese 
landen aangemerkt worden, aangezien dit niet alleen door het voertuig zelf wordt 
veroorzaakt, maar ook door het verkeer en door de apparaten en apparatuur op de 
afleverlocaties.  
 
Trilling is een ander risico dat van invloed is op het hele lichaam van de chauffeur, hetgeen 
na langdurige periodes achter het stuur zitten vooral tot rugproblemen kan leiden. 
 
In de Noordse landen wordt gemeld dat de verlichting een belangrijke factor is bij het 
voorkomen van werkgerelateerde ongevallen als gevolg van de korte daglichtperioden in de 
winter in combinatie met extreem lage temperaturen, die een negatieve invloed hebben op 
de fysieke werkomgeving van mensen die in het goederenvervoer over de weg werken. Dit 
komt bijvoorbeeld specifiek tot uiting in aandoeningen aan het spier- en 
bewegingsapparaat, die zich bij zware fysieke laad- of losactiviteiten in een koude 
omgeving na een lange periode in een warme cabine te hebben gezeten eerder zullen 
voordoen. 
 
Tot slot kunnen milieuverontreinigende stoffen en dampen in de lucht ook een schadelijk 
effect op de gezondheid van chauffeurs hebben, aangezien zij de primaire oorzaak vormen 
van ademhalingsproblemen, met name wanneer chauffeurs bloot worden gesteld aan 
dampen bij het uitvoeren van werkzaamheden in slecht geventileerde terminals. 
Verontreinigende stoffen in de atmosfeer (CO2, NOX, SOX en PM) kunnen tot ernstige 
gezondheidsproblemen voor chauffeurs leiden doordat zij het centrale zenuwstelsel 
aantasten of cardiovasculaire effecten veroorzaken. 
 
Aangezien het takenpakket van chauffeurs in veel gevallen naast het rijden diverse andere 
activiteiten omvat (bijvoorbeeld het laden en lossen van goederen) worden zij daarnaast 
ook blootgesteld aan risicofactoren verband houdende met uiteenlopende activiteiten die 
niets met chaufferen te maken hebben (tillen/verplaatsen van zware goederen; bezig zijn 
in een omgeving met zware bewegende objecten zoals vorkheftrucks, of met een glad 
vloeroppervlak e.d.). In dat verband schept een studie uit Denemarken (Shibuya et al., 
2008) meer helderheid over de omvang en ernst van het probleem. In het onderzoek wordt 
benadrukt dat 92,6% van alle ongevallen die onder chauffeurs in het goederenvervoer in 
Denemarken waren geregistreerd, geen verband hielden met het verkeer: de belangrijkste 
ongevallen waren verwondingen aan de enkels/voeten/tenen (21,4%), aan de rug (18,2%) 
en aan de pols/handen/vingers (16,3%). 
 
Personeelsverloop  
 
Een hoog personeelsverloop kan het tekort aan gekwalificeerd personeel verergeren 
aangezien dit een negatieve invloed heeft op de sectorspecifieke kennis en ervaring en het 
bedrijven ervan weerhoudt om in gerichte opleidingen van hun werknemers te investeren. 
Met name het vasthouden van vrachtwagenchauffeurs is van cruciaal belang voor het 
wegvervoer aangezien chauffeur niet langer als een aantrekkelijk beroep wordt gezien. 
Daarnaast is het nog maar twijfelachtig of de stroom nieuwkomers groot genoeg zal zijn 
om de ervaren chauffeurs die de sector verlaten, te vervangen. Waarschijnlijk zal het 
personeelsverloop de komende jaren zelfs nog stijgen als gevolg van de pensionering van 
grote cohorten oudere arbeidskrachten (zie onder punt 4.2). 
 



Beleidsondersteunende Afdeling B: structuurbeleid en cohesie 

_________________________________________________________________________ 
 

 88 

Hoewel het niet eenvoudig is om gegevens over het personeelsverloop te verzamelen, blijkt 
dat dat verloop voor vrachtwagenchauffeurs bijzonder groot is in het vervoer over lange 
afstanden (de Amerikaanse gegevens wijzen op een verloop onder vrachtwagenchauffeurs 
tot zelfs 100%), met name in de grote vervoersondernemingen. In de Europese Unie is het 
probleem van een groot personeelsverloop met name acuut onder migrantenchauffeurs. 
Enerzijds is er een hoog verloop in landen met veel emigratie (voornamelijk de nieuwe 
lidstaten en derde landen), waar chauffeurs hun banen inruilen voor beter betaalde banen 
in bedrijven in de westelijke landen. Anderzijds is er ook een hoog verloop in de 
bestemmingslanden aangezien migrantenchauffeurs sneller geneigd zijn om een bepaald 
bedrijf te verlaten voor een onderneming die een hoger salaris biedt. Daarnaast hebben 
hun werk-migratieplannen over het algemeen een tijdelijk karakter: wanneer zij genoeg 
verdiend hebben, keren zij naar hun eigen land terug.  
 
Het transportbedrijf Andreas Andresen (Denemarken) heeft zijn operationele basis en 
productiemiddelen (chauffeurs en vrachtwagens) oostwaarts naar Polen en Litouwen 
verplaatst om te profiteren van de lagere lonen en vanwege het personeelstekort in 
Denemarken. Volgens de CEO van het bedrijf verandert circa 45% van zijn chauffeurs elk 
jaar van baan vanwege salarisverschillen. Hij merkt in dat verband met name het volgende 
op: Onze ervaring is dat er enorme cultuurverschillen bestaan tussen de attitude die de 
chauffeurs ten opzichte van hun werk hebben. De loyaliteit naar Andreas Andersen toe is 
zeer laag. Zij verlaten het bedrijf erg snel – zelfs zo snel dat je het risico loopt dat je op 
maandagochtend twintig chauffeurs tekort komt, omdat zij hun baan opgezegd hebben en 
ergens anders aan de slag zijn gegaan. (Europese Stichting tot verbetering van de levens- 
en arbeidsomstandigheden, (2008), EMCC case studies-Transport and logistics sector: 
Andreas Andresen, Denemarken). 
 
Rustfaciliteiten langs de weg en op laad-/loslocaties 
 
In de Europese Unie, en met name in Midden- en Oost-Europa en het Middellandse 
Zeegebied, vormt het gebrek aan rustfaciliteiten voor beroepschauffeurs een cruciaal 
element van het imago van het beroep42. Volgens afgeronde en lopende onderzoeken43 
neemt het aantal chauffeurs, met name internationale chauffeurs, dat te maken heeft met 
overvallen of bedreigingen, toe. Door de aanwezigheid van adequate rustfaciliteiten zouden 
dergelijke risico’s voorkomen kunnen worden.  
 
Volgens het gezamenlijke onderzoek van de IRU en de ETF44 werkt een chauffeur onder 
minder stress als hij of zij weet dat de getransporteerde goederen niet gestolen kunnen 
worden en dat er geen overvalrisico bestaat. Bovendien zal een chauffeur die voldoende 
rust en slaap heeft genoten, zich beter op het rijden kunnen concentreren en is het risico 
op ongevallen kleiner.  
 
Dat betekent dat de aanwezigheid van veilige voorzieningen waar vrachtwagenchauffeurs 
kunnen stoppen en rusten essentieel is, ook met het oog op de naleving van de 
Verordening inzake de rij- en rusttijden. 

                                          
42 Interview met mw. Tilling (ETF), 23 februari 2009. 
43  Deens rapport over Aanvallen op internationale chauffeurs, februari 2002, ECMT-IRU-studie naar aanvallen 

op internationale chauffeurs van zware transportvoertuigen, opgesteld door het AHTS in samenwerking met 
ITD,DTL,SID, Verzekeringen en pensioenen, de nationale autoriteit voor de arbeidsomstandigheden, het 
ministerie van Justitie / de Raad voor misdaadpreventie, het ministerie van Vervoer en het ministerie van 
Werkgelegenheid. 

44  Gezamenlijke criteria van de IRU en ETF voor rustfaciliteiten, Brussel, 2006. 
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Nadelen en belemmeringen voor vrouwen 
 
In de vervoerssector komt genderdiscriminatie met betrekking tot de toegang tot banen en 
beroepsopleidingen nog steeds veel voor. Daarnaast bestaan er nog steeds verschillen in 
salarisniveaus en zijn de arbeidsomstandigheden voor vrouwen niet adequaat. 
Zwangerschappen en de gezinssituatie zijn van grote invloed op de besluiten van 
werkgevers over het aannemen of ontslaan van vrouwelijke werknemers en dit heeft een 
negatief effect op de carrièrevooruitzichten van vrouwen. In het Europa van de 21e eeuw is 
het nog steeds gangbaar dat van vrouwen verwacht wordt dat zij een ongedateerde 
ontslagbrief ondertekenen als voorwaarde om in dienst te worden genomen: de datum 
wordt pas ingevuld wanneer blijkt dat de werkneemster zwanger is (ETF, 2005). 
 
In het kader van een Eurofound-onderzoek (2004) is gebleken hoe moeilijk het is om werk 
en gezinsleven in deze sector te combineren: door de typerende kenmerken van het beroep 
van chauffeur (gezinsonvriendelijke werktijden en een lange afwezigheid van huis) zijn 
vrouwen niet geneigd om dit soort werk te gaan doen. 
 
In een ander onderzoek van de International Transport Workers’ Federation (ITF, 2008) 
zijn de belangrijkste problemen in kaart gebracht waarmee vrouwelijke chauffeurs worden 
geconfronteerd. Driekwart van de ondervraagde vrouwen (i) geeft aan dat hun grootste 
zorg gezondheids- en veiligheidskwesties betreft, (ii) meldt dat de werkgevers er niet in 
slagen om iets te doen aan stress en gewelddadige aanvallen, slechte sanitaire 
voorzieningen en de te lange tijd dat zij van huis zijn, en (iii) maakt melding van kwetsend 
gedrag van mannelijke collega’s en managers. Volgens Eurofound (2004) is de zware 
fysieke werkbelasting daarnaast een andere reden waarom het beroep van chauffeur nog 
steeds niet erg attractief is voor vrouwen. 
 
Bovendien wordt bij de beoordeling van de meeste activiteiten op het gebied van veiligheid 
en gezondheid (ongeacht of deze door overheidsinspecteurs, werkgevers of vakbonden 
plaatsvinden) geen rekening gehouden met genderverschillen. Meestal wordt er alleen 
onderzoek naar mannelijke chauffeurs gedaan en wordt ervan uitgegaan dat de betreffende 
resultaten ook op vrouwen van toepassing zijn.  
 
 

Kader 3. 5  Werkgelegenheid onder vrouwen in de vervoerssector: trends en 
belemmeringen45 

Uit de beschikbare statistische gegevens blijkt dat de aanwezigheid van vrouwen in de 
vervoerssector ondanks de problemen in de afgelopen jaren licht is gestegen dankzij de 
technologische vooruitgang, de groeiende vraag naar transportgerelateerde diensten en de 
opkomst van nieuwe sectoren en ondernemingen (bijvoorbeeld in de logistiek). Ook is er 
meer belangstelling voor het in dienst nemen van vrouwelijke werknemers door het tekort 
aan personeel en de grotere vraag naar flexibele arbeidspatronen. 

                                          
45  Bron: ETF (2005), “The gender dimension in the transport industry in Europe. ETF Action Plan for gender 

equality 2005-2009”, vrouwenconferentie van de ETF in Mariehamn, 24 mei 2005. 



Beleidsondersteunende Afdeling B: structuurbeleid en cohesie 

_________________________________________________________________________ 
 

 90 

 

Figuur 3. 5  Percentage vrouwelijke werknemers in het vervoer per subsector in 
de EU-27 tussen 2001 en 2005 

 
Bron: Bewerking van figuur 4, blz. 6 van Eurofound,2007, “Innovative gender equality measures in the 

transport industry” 

[’.’ in percentages vervangen door ‘,’ 
Vervoer te land, vervoer via pijleidingen (Nace 60) 
Vervoer over water (Nace 61) 
Luchtvervoer (Nace 62) 
Vervoerondersteunende activiteiten, reisbureaus (Nace 63)] 

 
 

De vervoerssector lijkt echter nog steeds gekenmerkt te worden door een aantal 
genderbelemmeringen die leiden tot een ongelijke behandeling van vrouwen bij de toegang 
tot werk, beroepsopleidingen, gelijke beloning en arbeidsomstandigheden. De belangrijkste 
belemmeringen voor vrouwen om werk in de vervoerssector te zoeken vanwege een 
onaantrekkelijke werkomgeving zijn:  

• Genderdiscriminatie. Ongelijke behandeling op het gebied van de toegang tot werk, 
beroepsopleidingen, beloning en arbeidsomstandigheden is nog steeds normaal in de 
vervoerssector. Zwangerschappen en de gezinssituatie zijn van grote invloed op de 
besluiten van werkgevers over het aannemen of ontslaan van vrouwelijke werknemers. 
Dit heeft een negatief effect op de carrièrevooruitzichten van vrouwen in de 
vervoersector. 

• Combinatie van gezinsleven en werk. Vanwege de gezinsonvriendelijke werktijden, 
wisselende ploegendiensten en overwerk kiezen vrouwen vaak niet voor een baan in het 
vervoer, met name niet voor banen waarin zij lange perioden van huis zijn. Dat 
betekent dat ook de opleidingsmogelijkheden voor vrouwen aanzienlijk minder zijn. De 
deelname van vrouwen aan vakbondsactiviteiten is ook veel beperkter door hun 
dubbele werkbelasting (thuis en op de werkplek) en dat heeft een negatief effect op de 
gendergelijkheid in de sector. 

• Salariskloof tussen mannen en vrouwen. De tweedeling die er in het transport 
bestaat, is nog steeds een factor die de salariskloof in stand houdt. Mannen zijn vooral 
vertegenwoordigd in de technische beroepen (die als hoger gekwalificeerd aangemerkt 
worden), terwijl vrouwen voornamelijk op de administratie of bij de klantenservice 
werken, veelal op basis van een atypische contractsvorm (parttime, tijdelijk contract). 
Dat betekent ook dat de loopbaanvooruitzichten voor mannen beter zijn dan voor 
vrouwen. In familiebedrijven worden vrouwen vaak helemaal niet betaald en kunnen zij 
dus ook geen aanspraken maken op socialezekerheidsvoorzieningen en andere 
werkgerelateerde voordelen. 
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• Gezondheid en veiligheid op het werk. De meerderheid van de banen met 
aantoonbare risico’s op beroepsgerelateerde ongevallen of ziekten wordt door mannen 
ingevuld, hetgeen betekent dat er met betrekking tot het beleid en de maatregelen op 
veiligheids- en gezondheidsgebied minder kans bestaat dat er een aparte benadering 
voor mannen en voor vrouwen wordt gehanteerd. Vrouwen worden ook vaker aan 
fysieke risico’s blootgesteld, waarbij geweld een rol speelt. Geweld, pesterijen en 
intimidatie worden echter vaak niet gemeld, wat betekent dat er geen einde aan komt 
en dat de ernst en de frequentie blijven toenemen.  

• Arbeidsomstandigheden en werkomgeving. In werkomgevingen die van oudsher 
door mannen worden gedomineerd, worden in het algemeen geen adequate 
arbeidomstandigheden en voorzieningen voor vrouwen gecreëerd, ondanks de 
toenemende aanwezigheid van vrouwen in bepaalde sectoren. 

Salarissen en carrièrevooruitzichten 
 
Het beroep van chauffeur kent doorgaans geen goed salaris. De beloningsniveaus hebben 
ook geen gelijke tred gehouden met de grotere verantwoordelijkheden en nieuwe taken die 
aan het beroep zijn verbonden als gevolg van de ontwikkeling in de vraag op de 
goederenvervoersmarkt naar nieuwe en complexere logistieke diensten. Dit brengt ook 
kwalitatieve implicaties met zich mee aangezien die ontwikkelingen tot een hogere druk 
voor chauffeurs leiden (vanwege bijvoorbeeld de “just in time”-leveringen). Hierdoor is de 
geringe attractiviteit en het slechte imago van het chauffeursberoep nog verder achteruit 
gegaan.  
 
In het goederenvervoer over de weg zijn de eisen die aan beroepen worden gesteld 
weliswaar toegenomen, maar zijn de beloningspakketten juist minder lucratief geworden. 
In 2006 waren de gemiddelde salarissen in het wegvervoer circa 24% lager dan de 
gemiddelde salarissen die in de gehele vervoers- en communicatiesector werden betaald. 
Het salarisverschil is met name groot in Roemenië (55% lager dan in sector I), Letland 
(53%) en Griekenland (50%) en, in het algemeen, in vrijwel alle nieuwe lidstaten (meer 
dan 30%).  
 
Deze resultaten zijn in overeenstemming met de bevindingen van een recente NEA/IRU-
enquête (IRU, 2007) waarin de lage lonen als een van de belangrijkste oorzaken van het 
chauffeurstekort worden genoemd, met name in Oost-Europese landen (24% van de 
respondenten geeft aan dat dit een van de belangrijkste redenen voor het chauffeurstekort 
is). Het salaris en het daaraan gekoppelde inkomensniveau van chauffeurs is in bijna alle 
Europese landen een duidelijk probleem (Eurofound, 2004). 
 
Uit tabel 3.8 blijkt dat er in de EU slechts twee landen zijn met hogere salarissen in het 
goederenvervoer over de weg dan in de vervoers- en communicatiesector als geheel: 
Cyprus (17% hoger) en Nederland (4% hoger). Daarnaast zijn de lonen in het 
goederenvervoer over de weg tussen 2002 en 2006 in een aantal landen minder gestegen 
dan in de gehele vervoers- en communicatiesector. 



Beleidsondersteunende Afdeling B: structuurbeleid en cohesie 

_________________________________________________________________________ 
 

 92 

 
 

Tabel 3. 8 Gemiddeld salaris per werknemer in de EU-landen in 2006 en 
jaarlijkse variatie (%) tussen 2002 en 2006 

Goederenvervoer over de weg 
I – Vervoer, opslag en 

communicatie 

Land Gemiddeld 
salaris  
€ 20061 

Variatie per jaar  
2002-20062 

Gemiddeld 
salaris  
€ 20061 

Variatie per jaar 
2002-20062 

België 28 997 1,4 37 492 3,2 
Bulgarije 1 746 -6,8 2 831 5,7 

Tsjechië 6 257 6,5 8 957 7,9 
Denemarken 35 675 -0,1 39 597 1,5 
Duitsland  20 766 -1,6 25 837 -1,1 
Estland 5 460 15,3 7 827 10,2 
Ierland 25 296 n.v.t. 34 984 - 
Griekenland 12 726 n.v.t. 25 300 n.v.t. 
Spanje 19 537 3,5 24 553 3,3 
Frankrijk 24 698 3,1 30 043 3,1 
Italië 24 743 4,7 27 590 2,0 
Cyprus 30 017 0,7 25 607 7,2 
Letland 2 439 12,8 5 201 7,8 
Litouwen 4 081 12,9 5 189 7,3 
Luxemburg 33 164 4,2 46 498 3,4 
Hongarije 6 414 7,5 9 548 7,6 
Malta 10 909 n.v.t. 13 571 n.v.t. 
Nederland 33 462 2,7 32 156 1,6 
Oostenrijk 25 839 1,7 32 443 3,7 
Polen 4 692 3,7 8 029 5,6 
Portugal 12 680 0,8 17 968 1,4 
Roemenië 1 942 10,5 4 293 9,8 
Slovenië 11 741 0,0 17 372 3,5 
Slowakije 4 869 9,3 6 954 11,4 
Finland 28 750 4,2 31 477 2,8 
Zweden 26 701 2,3 28 522 1,0 
Verenigd 
Koninkrijk 

29 928 2,8 37 186 2,4 

 

1 De gegevens voor IE hebben betrekking op 2004, voor CV op 2005 en voor MT op 2002. 
2 De jaarlijkse variaties in % is voor CV berekend over de periode 2002-2005 en voor BE, NL, PL en SE over de 
periode 2003-2006. Voor GR, MT en IE zijn geen gegevens beschikbaar. 

 
Bron: Eigen uitwerking op basis van de structurele bedrijfsstatistieken van Eurostat 

 
In dit verband dient erop gewezen te worden dat een rechtstreekse vergelijking tussen de 
salarisniveaus in de EU-landen niet zinvol is vanwege de verschillen in koopkracht, 
belastingstelsels en sociale zekerheid e.d. 
 
Wat de contractuele aspecten betreft, zijn de lonen in bijna alle landen gebaseerd op 
CAO’s. Er bestaan echter wel verschillen tussen landen in de systemen die gehanteerd 
worden voor aanvullingen op het standaardloon met extra vergoedingen in verband met 
intensieve en gevaarlijke taken (bijvoorbeeld als compensatie voor onregelmatige 
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werktijden of voor het werken met gevaarlijke goederen). Volgens Eurofound (2004) kan 
het salaris in België bijvoorbeeld tot wel 30% hoger uitvallen als gevolg van die 
aanvullende vergoedingen.  
 
Tot slot ontvangen vrouwen en jonge arbeidskrachten ook in deze sector doorgaans relatief 
lagere lonen dan de volwassen mannelijke arbeidskrachten.  
 
Wat de vrouwen betreft is er sprake van een salariskloof tussen mannen en vrouwen die 
varieert van 20 tot 40% (bijvoorbeeld in Oostenrijk, Luxemburg, Zweden en het Verenigd 
Koninkrijk). Uit een vergelijkend CAS-onderzoek blijkt dat vrouwelijke chauffeurs in 
Frankrijk een jaarsalaris ontvangen van 17 806 EUR, d.w.z. gemiddeld circa 3 400 EUR 
minder dan hun mannelijke collega’s (CAS, 2008).  
 
Met betrekking tot jonge mensen (en met name jonge arbeidskrachten tot 35 jaar) komen 
uit een ITF-enquête (ITF, 2008) de volgende aspecten naar voren: 
 

• salarissen: jonge arbeidskrachten krijgen vaak minder betaald dan oudere 
arbeidskrachten. Zij krijgen ook eerder “slechts” het minimumloon vergeleken met 
oudere werknemers; 

• onzekere banen: de banen die door jonge mensen worden ingevuld, kunnen een 
onzekerder karakter hebben aangezien zij eerder op een tijdelijke basis in dienst 
worden genomen, met name indien werk wordt uitbesteed; 

• vakbondsrechten: veel jonge arbeidskrachten zijn vaak niet bij een vakbond 
aangesloten, met name niet indien zij op incidentele of tijdelijke basis werken. 

3.2.4 Kwalificaties: andere vaardigheden en competenties vereist  
 
Zoals al eerder benadrukt, kan een tekort aan arbeidskrachten veroorzaakt worden door 
een verkeerde afstemming tussen de vaardigheden die de ondernemingen vragen en de 
competenties die de arbeidskrachten aanbieden. Teneinde de aard van het chauffeurstekort 
vast te kunnen stellen, is het dan ook essentieel om de veranderingen in de vereiste 
vaardigheden te analyseren en de nieuwe professionele vaardigheden en competenties in 
kaart te brengen waar de sector behoefte aan heeft. 
 
In het verleden was het beroep van chauffeur vaak een soort “laatste uitweg” voor mensen 
die geen specifieke professionele vaardigheden hadden en die geen andere baan konden 
vinden. Het goederenvervoer over de weg wordt traditioneel beschouwd als een sector met 
een relatief hoog percentage ongeschoolde arbeidskrachten en weinig leermogelijkheden. 
Zelfs vandaag de dag werkt het overgrote deel van de beroepschauffeurs uitsluitend op 
basis van hun rijbewijs. Slechts een zeer beperkt aantal chauffeurs is op grond van de EU-
wetgeving verplicht om een specifieke opleiding te volgen. In de meeste lidstaten heeft 
maar 5 tot 10% van de beroepschauffeurs een dergelijke opleiding gevolgd op grond van 
de vereisten zoals neergelegd in Richtlijn 76/914/EEG (DG Energie en vervoer)46. 

                                          
46  DG Energie en vervoer, Verkeersveiligheid: beroepschauffeurs in de EU zijn nu eindelijk verplicht om een 

professionele opleiding te volgen, d.d. 15.09.2003, referentie: IP/03/1245. 
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Kader 3. 6  Militaire dienst en vaardigheden 

Een andere oorzaak voor het verminderde aanbod aan chauffeurs houdt verband met de 
veranderingen in de militaire dienstplicht in EU-landen. Enerzijds is die dienstplicht in het 
verleden een belemmering geweest voor de ontwikkeling van een traditie van interne 
opleidingen en cursussen voor vrachtwagenchauffeurs, aangezien mensen over het 
algemeen tijdens hun militaire dienst hun groot rijbewijs haalden. Anderzijds heeft het 
afschaffen van de dienstplicht in veel landen tot een drastische vermindering geleid van 
mannen met een rijbewijs op niveau C, D, en E. 

• Jaren geleden kregen jonge chauffeurs meteen na hun dienstplicht een baan 
aangeboden omdat zij al de nodige opleidingen hadden gevolgd en hun groot rijbewijs 
hadden gehaald. Daarom is er (vrijwel) geen traditie van interne opleidingen en 
cursussen voor vrachtwagenchauffeurs (Europese Stichting tot verbetering van de 
levens- en arbeidsomstandigheden (2008), EMCC-case studies – Transport- en 
logistieke sector: Andreas Andresen, Denemarken). 

• In het verleden hebben veel chauffeurs tijdens hun militaire dienstplicht in hun land de 
benodigde opleiding gekregen. Als jonge mensen tegenwoordig na hun dienstplicht 
afzwaaien, is er echter geen aanbod beschikbaar van goed opgeleide chauffeurs. (ECG-
vragenlijst, 2009). 

 
Aangezien het profiel en de vaardigheden van het beroep nauw verband houden met de 
belangrijkste ontwikkelingen die kenmerkend zijn geweest voor de vervoersindustrie in de 
afgelopen jaren, is het chauffeursberoep als gevolg van technologische veranderingen, 
mondialisering, meer EU-voorschriften en structurele wijzigingen steeds complexer 
geworden. Dat betekent dat de sector steeds minder toegankelijk wordt voor mensen die 
niet over de benodigde vaardigheden beschikken.  
 
Als gevolg van de opkomst van nieuwe activiteiten en handelingen en het gebruik van 
nieuwe instrumenten waarvoor een specifieke en continue opleiding is vereist, is het beroep 
van chauffeur aan een permanente herstructurering onderworpen. In bijlage F zijn 
voorbeelden opgenomen van de eisen die in een aantal belangrijke Europese landen 
worden gesteld aan de toegang tot het beroep van goederenvervoerder namens derde 
partijen47. 

                                          
47 Zie blz. XX-XX. 
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Kader 3. 7  Tekort aan vaardigheden en opleidingen in Denemarken48 

• Opleidingsbehoefte. De heer Jessen van ITD benadrukt het volgende: De vraag naar 
opleidingen en vaardigheden neemt toe. Tegelijkertijd is er echter een tekort aan 
transportopleidingen. De bestaande opleidingen sluiten niet goed aan op de behoeften 
van de transport- en logistieke sector en zijn ook niet goed geïntegreerd in het 
onderwijssysteem. ITD werkt samen met onderwijsinstellingen, scholen en 
ondernemingen in de regio om die situatie te verbeteren. Onderwijscentra bieden ook 
opleidingen en cursussen aan voor Duitse werknemers die in Denemarken werken 
aangezien daarvoor in Duitsland te weinig faciliteiten zijn en er daar dus lange 
wachtlijsten zijn.  

• Basiskwalificaties. In het onderzoek naar De competente vervoersonderneming (Institut 
for Transportstudier, 2000) is geconcludeerd dat alle vervoersmedewerkers in 
Denemarken op dit moment in de komende drie tot vijf jaar vier kwalificaties (diploma’s 
en/of certificaten) nodig zullen hebben, ongeacht de functie die zij vervullen. Die 
kwalificaties hebben betrekking op klantenservice (kennis van klanten dan wel 
vaardigheden om klanten te begrijpen); IT-toepassingen; kwaliteitsbeheer en 
kwaliteitscontrole; en buitenlandse taalvaardigheden.  

• Chauffeurs dienen ook over een aantal formele vaardigheden te beschikken. Zo licht de 
heer Therkelsen van HPT toe op welke wijze het bedrijf samenwerkt met 
opleidingsinstellingen in Denemarken en Duitsland: Permanent onderwijs en continue 
beroepsopleidingen vormen een noodzaak voor alle werknemers. Onze werknemers 
volgen één of twee keer per jaar een cursus. Wij werken samen met het Centrum voor 
transportopleidingen en -onderwijs (Transportuddannelsescenteret) in Vejle in het 
zuidoosten van Jutland in Denemarken – wij verlangen vaak van onze chauffeurs dat zij 
in een rijsimulator oefenen. Die simulator werkt in het Duits en dat is dan ook een taal 
die onze chauffeurs moeten beheersen. Daarnaast werken wij samen met de Kamer van 
Koophandel (IHK) in Flensburg in Noord-Duitsland, die certificaten uitgeeft voor 
chauffeurs die gevaarlijke goederen vervoeren. 

 

Het functieprofiel van een “gekwalificeerd chauffeur” omvat uitgebreide en gediversifieerde 
taken. Om te voldoen aan de eisen die de huidige transportondernemingen stellen (met 
name de grote, goed gestructureerde bedrijven) moeten in ieder geval de specifieke 
competenties en vaardigheden worden beheerst zoals die in tabel 3.9 zijn opgenomen. 

                                          
48  Bron: Eurofound (2008), EMCC-case studies, Transport- en logistieke sector: Padborg-cluster, 

Denemarken. 
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Tabel 3. 9 Overzicht van vereiste vaardigheden en kwalificaties 

Competenties Vaardigheden (en aanleg) 

Contractgerelateerde vaardigheden waardoor chauffeurs 
bekend zijn met de relevante technische terminologie. Zij 
dienen over een grondige kennis te beschikken over alle 
documenten, rijbewijzen, vergunningen en goedkeuringen die 
op henzelf, hun voertuigen en goederen betrekking hebben. 
Kennis van de EU-voorschriften voor de transportsector 
teneinde te voldoen aan de regels die op de sector van 
toepassing zijn en om overtredingen en sancties te beperken 
c.q. te voorkomen. 
Vaardigheden in verband met de IT-technologie zodat 
chauffeurs in staat zijn om met boordcomputers, digitale 
tachografen en de bijbehorende gegevens om te gaan en met 
de beschikbare apparatuur de best mogelijke route in te 
plannen. Daarnaast dienen zij bekend te zijn met het gebruik 
van uiteenlopende telecommunicatie-instrumenten.  
Vaardigheden in verband met de verkeersveiligheid. Chauffeurs 
dienen op de hoogte te zijn van de factoren en handelingen die 
een bijdrage leveren aan een betere verkeersveiligheid en aan 
een verhoogde veiligheid van de voertuigen en goederen. 
Daarnaast dienen zij bekend te zijn met de procedures voor 
een veilige afhandeling van de goederen (laden/lossen). 

Rijvaardigheid en 
aanverwante 
competenties in 
verband met een 
veranderende omgeving 
(ICT, EU-voorschriften) 

Eenvoudige onderhoudsvaardigheden met betrekking tot het 
voertuig en de technologische apparatuur. 
Managementvaardigheden om de taken en functies te kunnen 
vervullen die in het verleden door het back office van het 
bedrijf werden uitgevoerd. 
Sociale vaardigheden die chauffeurs nodig hebben om de 
contacten met klanten te onderhouden bij de uitvoering van 
front office-taken, aangezien chauffeurs steeds vaker het enige 
contact vormen dat klanten met de transportorganisatie 
hebben. 

Commerciële en 
verkoopgerelateerde 
competenties: 
chauffeurs dienen 
tegenwoordig vaak taken 
uit te voeren die vroeger 
door het 
magazijnpersoneel 
werden uitgevoerd 

Taalvaardigheden, zoals kennis van buitenlandse talen, kunnen 
met name in het internationaal transport nuttig zijn om te 
communiceren met buitenlandse ontvangers van goederen of 
met de instanties die de goederen of voertuigen controleren; 
de communicatie met verschillende culturen is een noodzaak 
geworden nu Europa blijft uitbreiden en zich verder ontwikkelt 
tot één interne markt. 

Competenties verband 
houdende met de 
veiligheid en de 
goederenafhandeling 
(laden/lossen; 

Vaardigheden met het oog op de veiligheid en noodsituaties. 
Chauffeurs dienen opgeleid te zijn om adequaat te reageren in 
complexe en noodsituaties met het oog op de veiligheid, 
betrouwbaarheid, controle en commerciële aspecten van hun 
beroep. 
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magazijnorganisatie) Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid met betrekking tot 
de goederen die zij vervoeren en voor de apparatuur van de 
voertuigen, inclusief GPS- en PDA-instrumenten voor de 
elektronische facturering en orderverwerking. Chauffeurs 
krijgen steeds vaker de beschikking over zeer waardevolle 
goederen en voertuigen als gevolg van de introductie van de 
zogeheten “rijdende pakhuizen”. 

Bron: Uitwerking IRS-TRT. 
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4. CHAUFFEURSTEKORT: VOORUITZICHTEN IN VRAAG 
EN AANBOD  

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 

• Door de huidige, buitengewone omstandigheden – de wereldeconomie is de afgelopen 
decennia niet eerder met een dermate ernstige economische malaise geconfronteerd – 
is het moeilijk om betrouwbare prognoses te geven, met name wat de toekomstige 
economische groei en de vraag naar arbeidskrachten betreft.  

• Zodra het herstel van de mondiale economie inzet, zal de vraag naar 
arbeidskrachten in het goederenvervoer over de weg naar verwachting weer gaan 
stijgen. Dat zal echter in een trager tempo gaan dan het afgelopen decennium het 
geval was, omdat verwacht wordt dat de elasticiteit van de groei in het wegvervoer en 
de BBP-groei zal afnemen.  

• Anderzijds zal het aanbod aan arbeidskrachten naar verwachting ook afnemen als 
gevolg van demografische veranderingen en een daling van de omvang van de 
beschikbare beroepsbevolking in de EU. Dat betekent dat het verhogen van de 
participatiepercentages door het verbeteren van het imago van het beroep en het 
vergroten van de kwalificaties van de beroepsgroep door sectorspecifieke 
opleidingen cruciale factoren zijn met het oog op het aanbod aan gekwalificeerd 
personeel en chauffeurs. 

• In de komende paar jaar zal de onbalans tussen de vraag naar en het aanbod aan 
gekwalificeerde chauffeurs naar verwachting weer toenemen. Daarbij zal met 
name de vakbekwaamheid van beroepschauffeurs een rol spelen aangezien er eerder 
een “kwalitatieve wanverhouding” zal ontstaan tussen vraag en aanbod dan een tekort 
in het “aantal” chauffeurs. 

 
Doel van dit hoofdstuk is om de toekomstige vraag naar chauffeurs te schetsen en 
vooruitzichten in overweging te nemen met betrekking tot het chauffeurstekort door een 
kwalitatieve analyse te geven van de verschillende scenario’s die zich in de komende jaren 
waarschijnlijk zullen voordoen. 
 
De onderhavige studie is uitgevoerd in een buitengewoon onzekere situatie aangezien de 
wereldeconomie in de afgelopen decennia niet eerder met een zo ernstige malaise is 
geconfronteerd. Het is dan ook niet zinvol om een dergelijke beoordeling op recente 
historische gegevens te baseren, aangezien de bestaande relaties tussen het BBP en 
sectorgroei en tussen sectorgroei en werkgelegenheid (zoals nader toegelicht in hoofdstuk 
3) in onzekere en fluctuerende economische omgevingen niet rechtstreeks toepasbaar zijn. 
Dit wordt nog eens versterkt door de structurele veranderingen die zich waarschijnlijk in de 
economie zullen voordoen. De huidige economische vertraging in de EU heeft in dat 
verband met name een negatief effect gehad op de groei van het goederenvervoer over de 
weg, omdat het wegvervoer bijzonder gevoelig is voor het economisch klimaat.  
 
Door de huidige beperkte groei van het goederenvervoer over de weg speelt het 
chauffeurstekort tijdelijk een veel minder belangrijke rol. Begin 2009 waren de voortekenen 
al merkbaar van een significante daling in het internationale vrachtverkeer over de weg. Zo 
blijkt uit de eerste gegevens van de grensovergang bij de Brenner-pas tussen Italië en 
Oostenrijk een afname van 23% ten opzichte van dezelfde periode in 2008. Deze tendens 
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komt ook naar voren in de antwoorden die door de belanghebbenden in de sector zijn 
gegeven op de vragen van de enquête. 
 
Volgens internationale deskundigen en belanghebbenden kan er echter van 
worden uitgegaan dat de onbalans in het aanbod aan en de vraag naar chauffeurs 
weer groter wordt zodra de economie zich begint te herstellen (indien de overige 
omstandigheden ongewijzigd blijven). Het probleem zal met name draaien rondom de 
vakbekwaamheid van beroepschauffeurs aangezien er nu eerder een “kwalitatieve 
wanverhouding” zal ontstaan tussen vraag en aanbod dan een tekort in het “aantal” 
chauffeurs.  
 
Samengevat: aangezien de vraag naar chauffeurs nauw gerelateerd is aan het 
activiteitenniveau van het goederenvervoer over de weg, wordt in dit hoofdstuk ingegaan 
op de verwachte ontwikkelingen middels een toelichting op een aantal relevante studies die 
toekomstige trends voorspellen in de transportactiviteit en in de vraag naar chauffeurs. 
Daarnaast worden de vooruitzichten besproken met betrekking tot het aanbod aan 
chauffeurs en de belangrijkste factoren die daarop van invloed zijn. 

4.1 De vraag naar arbeidskrachten: groei en perspectieven  
 
Om een maatstaf te kunnen geven voor de vraag naar arbeidskrachten in de komende paar 
jaar, biedt de corresponderende tendens die verwacht wordt in de vraag naar 
transportactiviteiten goede aanknopingspunten. Derhalve worden hierna de scenario’s voor 
de groei in de vervoerssector gepresenteerd zoals die door de Commissie zijn vastgesteld, 
evenals de hieraan gekoppelde mogelijke groeiscenario’s voor het aanbod aan 
arbeidskrachten. 

4.1.1 Twee modelprognoses voor vervoersactiviteiten  

 
In het kader van twee recente modelprognoses zijn ramingen opgesteld voor toekomstige 
trends in het goederenvervoer over de weg. Hoewel deze scenario’s vóór de huidige 
economische crisis zijn ontwikkeld, is het zinvol om deze prognoses te analyseren, mede 
gezien het feit dat de economie op de middellange en lange termijn naar alle 
waarschijnlijkheid weer zal herstellen.  
 
Het eerste scenario is gebaseerd op het SCENES-model49, ontwikkeld door een consortium 
onder leiding van WSP Policy and Research UK. Het gaat om een Europees geïntegreerd 
model voor personen- en goederenvervoer dat meerdere vervoerswijzen bestrijkt. Het 
model is ontwikkeld binnen het vierde Kaderprogramma voor onderzoek van de Europese 
Commissie en is daarna in diverse onderzoeken en beleidsstudies gebruikt door het DG 
TREN en andere diensten van de Commissie. Om de consistentie van de prognose te 
waarborgen, is slechts gekeken naar de maatregelen op het gebied van het vervoersbeleid 
die al uitgevoerd zijn of die waarschijnlijk voor 2010 uitgevoerd zullen worden. Het 
SCENES-model verschaft ruimtelijke gegevens over vervoersstromen en 
activiteitenprognoses voor alle vervoers- en reiscategorieën, inclusief korte reizen en trage 
vervoersmodaliteiten.  
 
In de update van het baseline-scenario uit 2007 gaan de prognoses uit van een 
economische groei (gemiddeld 2,2% tot 2030) en van een enigszins toenemende bevolking 
tot 2020 (en dus geen verdere stijging daarna). 

                                          
49 Europese Commissie, DG Energie en vervoer, Baseline-scenario voor energie tot 2030 voor de EU-27 - 

update 2007, 8 april 2008. 



Tekort aan gekwalificeerd personeel in het goederenvervoer over de weg 
_________________________________________________________________________ 
 

 101 

In het algemeen voorspelt het scenario een groei van de activiteiten in het 
goederenvervoer, maar dan wel in een trager groeitempo dan in het verleden het geval 
was. Naar verwachting zal het wegvervoer ook in de toekomst een dominerende rol spelen 
in het goederentransport, omdat het vervoer per vrachtwagen een aanzienlijke mate van 
flexibiliteit biedt (zie figuur 4.1).  
 
Bij de groeicurve die voor het goederenvervoer is voorzien, is nog geen rekening gehouden 
met de gevolgen van de huidige economische crisis, omdat de studie is uitgevoerd vóór het 
begin van die crisis. Het is overigens wel mogelijk om een indruk te geven van een 
wijziging in die curve (de stippellijn in figuur 4.1) waarbij wordt uitgegaan van een tijdelijke 
stop in de groei van het vervoer. Aangezien de toekomstige ontwikkeling van de crisis en 
de effecten op de economie op dit moment moeilijk te voorspellen zijn, is het onmogelijk 
om vast te stellen of de activiteiten in het goederenvervoer zich snel na het einde van de 
recessie zullen herstellen en terug zullen keren naar het vorige niveau zoals dat door de 
Commissie is voorzien (de ononderbroken lijn) of dat die activiteiten in een trager tempo 
zullen gaan groeien (volgens de stippellijn of ergens in het gebied tussen de twee lijnen). 
 
 

Figuur 4. 1 Prognose van de activiteiten in het goederenvervoer: 1990-2030 
(gebaseerd op t/km) 
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Bron: DG Energie en vervoer, Baseline-scenario voor energie tot 2030 voor de EU-27 - update 2007; 

samenstelling TRT 
[Prognoses Europese Commissie Mogelijk effect van de crisis] 

 
In het model wordt een geleidelijke ontkoppeling voorzien van de transportactiviteit en de 
economische groei. Door de veranderende structuur van de EU-economie in de richting van 
een combinatie van diensten enerzijds en de productiviteitswinsten in het vervoer 
anderzijds zal de elasticiteit tussen de vervoersgroei en de BBP-groei naar verwachting 
afnemen. Voor de periode van 2005 tot 2030 is voorzien dat de BBP-elasticiteit van het 
goederenvervoer geleidelijk zal afnemen, eerst tot 0,92 in 2005-2010, en vervolgens 
verder tot 0,72 tussen 2010 en 203050. Ook de vrachtactiviteit per eenheid BBP neemt naar 
verwachting af van 0,225 t/km per euro51 van het BBP in 2005 tot 0,199 t/km per euro van 
het BBP in 2030. 
 
Het tweede scenario is gepresenteerd in de studie van de Europese Commissie ter 
herziening van het Witboek Vervoer52 en besteedt aandacht aan de periode tot 2020. Net 

                                          
50  Europese Commissie, DG Energie en vervoer, Baseline-scenario voor energie tot 2030 voor de EU-27 - update 

2007, 8 april 2008. 
51  Tegen de waarde van de euro in 2005. 
52  Europese Commissie, Europa duurzaam in beweging – duurzame mobiliteit voor ons continent, tussentijdse 

evaluatie van het Witboek Vervoer van de Europese Commissie van 2001, 2006.  
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als in het eerste scenario is geen rekening gehouden met de gevolgen van de economische 
crisis en wordt een groei voorzien van het goederenvervoer in het algemeen. Daarbij wordt 
ervan uitgegaan dat met name het goederenvervoer per vrachtwagen danig zal toenemen 
ten koste van het vervoer over het spoor en de binnenwateren. 
 
Het verwachte groeipercentage in het goederenvervoer zal over twintig jaar berekend meer 
dan 50% bedragen. Dat is vergelijkbaar met de raming van de groei in het vorige scenario. 
De verdeling over de vervoerswijzen blijft ook in relatieve zin stabiel waarbij het 
wegvervoer onder de binnenlandse vervoermodaliteiten verreweg de grootste plaats 
inneemt (zie tabel 4.1). 
 

Tabel 4. 1 Ontwikkeling van de verdeling over de vervoerswijzen in het 
goederenvervoer 2000-2020  

Vervoerswijze 2000 2010 2020 

Weg 43% 46% 45% 

Zee 39% 39% 41% 

Spoor 11% 9% 8% 

Binnenlandse waterwegen  4% 3% 3% 

Pijplijnen 3% 3% 3% 

Bron: Europese Commissie, Europa duurzaam in beweging – duurzame mobiliteit voor ons continent, 
tussentijdse evaluatie van het Witboek Vervoer van de Europese Commissie van 2001, 2006 

 

4.1.2 Vooruitzichten voor de groei en werkgelegenheid in het vervoer 
 
In figuur 4.2 wordt een overzicht gegeven van de relatie tussen het groeipercentage van de 
werkgelegenheid in het goederenvervoer over de weg van 2004-2006 en het 
groeipercentage van het wegvervoer in t/km voor de component “voor rekening van 
derden”53 alleen (dus exclusief de component “voor eigen rekening”). Uit dit overzicht blijkt 
dat er een positieve relatie bestaat hoewel die statistisch niet erg significant is (r2 = 
0,3885). De volgende “afwijkingen” zijn in dat verband het vermelden waard: 
 

• Hongarije laat een sterke groei in de transportactiviteit zien (52,19%) in combinatie 
met een licht dalende beroepsbevolking (-1,81%); dit kan verklaard worden door 
het hoge groeipercentage van het aantal personen dat in voorgaande jaren in de 
sector werkzaam was. 

• In Nederland, Finland en Denemarken is sprake van een positief 
werkgelegenheidspercentage ondanks de afname in de vervoersactiviteiten voor 
rekening van derden.  

• België en Luxemburg laten een opvallende vermindering van de vervoersactiviteit 
zien (-8,54% respectievelijk –6,44%) terwijl de beroepsbevolking stabiel blijft. 

                                          
53  Het namens derden tegen beloning vervoeren van personen of goederen. OESO, Overzicht van statistische 

termen: http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4047 
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Figuur 4. 2 Relatie tussen het groeipercentage van de werkgelegenheid en het 
groeipercentage van het vervoer (“voor rekening van derden”) in de 
periode 2004-2006 

BE

LU

UK

HU

CZ

SI

PL

SK

LT
LV

PT

EE
SE

AT

FR
FI

NL
DK

ES

DE

R2 = 0,3885

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

-5 0 5 10 15 20 25 30 35

Employment growth in the road freight transport sector (%)

Fr
ei

g
h
t 

tr
an

sp
o
rt

 g
ro

w
th

, 
h
ir
e 

o
r 

re
w

ar
d
 (

%
)

 
Voor Bulgarije, Cyprus, Griekenland, Ierland, Italië, Malta en Roemenië zijn geen gegevens beschikbaar. 
Uitwerking op basis van Eurostat-gegevens. 

 
[Links verticaal: Groei in het vrachtvervoer, voor rekening van derden (%) 
Beneden horizontaal: Groei van de werkgelegenheid in het goederenvervoer over de weg (%)] 

 
De ratio tussen het groeipercentage van het vervoer en de werkgelegenheid bedraagt voor 
de betreffende landen gemiddeld 1,5% waarbij de transportactiviteit tussen 2004 en 2006 
met 8,1% is toegenomen en de werkgelegenheid met 5,3%. Wanneer deze elasticiteit op 
de prognoses voor de vervoerssector worden geprojecteerd zoals die uit de modellen in 
punt 4.1.1 naar voren komen, is het mogelijk om een baseline-groeiscenario op te stellen 
voor de vraag naar chauffeurs. 
 
Deze exercitie mag echter niet als een concrete prognose worden gezien. Door de 
economische malaise waarmee Europa wordt geconfronteerd, zijn veronderstellingen 
moeilijk te maken en onzeker van aard. Dat betekent dat de cijfers behoedzaam 
geïnterpreteerd dienen te worden. Niettemin kan het opstellen van scenario’s die zich 
mogelijk in de toekomst voordoen, het inzicht vergroten in eventuele trends en 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor chauffeurs.  
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Tabel 4. 2 Baseline-scenario voor de vraag naar chauffeurs 

Verwachte 
groei 

transportac
tiviteit 

Elasticiteit 
werkgelegen- 
heid in GodW 

*/transportacti
viteit 

Werkzame 
personen 
in GodW 

(verwachte 
variatie) 

Totale 
werkgelegen
heid in GodW 

(2006) 

Raming 
aantal 

chauffeurs 
(2006) 

Raming 
aantal 

chauffeurs in 
2018 

Absolute 
toename 

chauffeurs 
2006-2018 

Relatieve 
variatie van 
chauffeurs 
2006-2018 

2,32% 0,66 1,53% 2 800 000 1 960 000 2 352 070 392 070 20% 

* Goederenvervoer over de weg. 

Bron: Uitwerking TRT 

 

Volgens de modellen zoals die in punt 4.1.1 zijn toegelicht, zou door een groei van het BBP 
met 1,5% de vraag naar transportdiensten met 2,32% kunnen toenemen in welk geval de 
verwachte variatie van de personen die in het goederenvervoer over de weg werkzaam zijn 
met 1,53% per jaar stijgt. Dat percentage komt overeen met een jaarlijkse vraag op de 
markt naar circa 30 000 nieuwe chauffeurs, hetgeen betekent dat er in 2018 in totaal 
sprake is van een toename van bijna 400 000 chauffeurs (zie tabel 4.2). 
 
Om deze mogelijke trends voor de toekomst in een breder perspectief te plaatsen, is het 
nuttig om verschillende scenario’s te evalueren waarin uitgegaan wordt van uiteenlopende 
groeipercentages van de transportactiviteit en van wisselende elasticiteitswaarden tussen 
die transportactiviteit en de werkgelegenheid in het goederenvervoer over de weg. In totaal 
worden er vijf scenario’s beschreven: 

 
• In het scenario met een lage groei van het vervoer (V1) wordt uitgegaan van een 

laag groeipercentage van de vervoersactiviteit, waarbij het uitgangspunt is dat de 
economische cyclus van de afgelopen jaren niet als een trend voor de lange termijn 
kan worden aangemerkt omdat deze door een aantal stimuleringsfactoren is 
beïnvloed, te weten de uitbreiding van de EU, de productiegroei en het succes van 
de euro en van de economische integratie. Deze factoren hebben een bijdrage 
geleverd aan het vergroten van de vraag naar vervoersdiensten en dus ook van de 
vraag naar chauffeurs.  

• In het scenario met een hoge groei van het vervoer (V2) wordt uitgegaan van een 
hoger groeipercentage van het vervoer, op basis van het uitgangspunt dat er een 
snel economisch herstel zal plaatsvinden.  

• In het scenario met een afname van het vervoer (V3) wordt uitgegaan van een 
onwaarschijnlijk lange inkrimping van de vervoersactiviteit na de economische 
malaise. 

• In het scenario met een hoge elasticiteit (E1) en het scenario met een lagere 
elasticiteit (E2) wordt uitgegaan van een elasticiteit die met 30% stijgt 
respectievelijk daalt ten opzichte van de baseline. Een hogere elasticiteit 
veronderstelt een afnemende arbeidsproductiviteit, terwijl een lagere elasticiteit een 
grotere productiviteit impliceert. 

 
In tabel 4.3 wordt een overzicht gegeven van de input en output van elk scenario. 



Tekort aan gekwalificeerd personeel in het goederenvervoer over de weg 
_________________________________________________________________________ 
 

 105 

Tabel 4. 3 Verschillende scenario’s voor de vraag naar chauffeurs 

SCENARIO 

Verwachte 
groei 

transportac
tiviteit 

Elasticiteit 
werkgelegen- 

heid in GodW / 
transportactivi

teit 

Werkzame 
personen 
in GodW 

(verwachte 
variatie) 

Raming 
aantal 

chauffeurs 
(2006) 

Raming 
aantal 

chauffeurs in 
2018 

Absolute 
toename 

chauffeurs 
2006-2018 

Relatieve 
variatie van 
chauffeurs 
2006-2018 

V1. LAGE 
GROEI 
VERVOER  

1,00% 0,66 0,66% 1 960 000 2 120 993 160 993 8% 

V2. HOGE 
GROEI 
VERVOER  

3,50% 0,66 2,31% 1 960 000 2 577 942 617 942 32% 

V3. AFNAME 
VERVOER  

-1,00% 0,66 -1,52% 1 960 000 1 631 883 -328 117 -17% 

E1. HOGERE 
ELASTICITEIT  

2,32% 0,86 1,99% 1 960 000 2 482 995 522 995 27% 

E2. LAGERE 
ELASTICITEIT  

2,32% 0,51 1,18% 1 960 000 2 255 699 295 699 15% 

Bron: Uitwerking TRT 

 
Deze raming kan nog verder uitgewerkt worden door de ratio voor het tekort toe te passen 
op het geraamde aantal chauffeurs in de scenario’s in 2018. Hierbij wordt de 
Eurobarometer-ratio voor het tekort (2,8%) als benchmark genomen, terwijl er twee 
nieuwe waarden worden geïntroduceerd om het effect vast te kunnen stellen van een 
mogelijke stijging van het tekort aan chauffeurs (ratio van het tekort – 5%) en van een 
verlaging van dat tekort (ratio = 2%). De betreffende waarden zijn gekozen aan de hand 
van de maximale en minimale nationale ratio voor de tekorten zoals die in de 
Eurobarometer zijn geconstateerd (zie hoofdstuk 3.1). 
 
Tabel 4. 4 Ramingen van het chauffeurstekort in 2018 

SCENARIO 
Benchmark 

(ratio=3,8%) 
Laag tekort  
(ratio=2%) 

Hoog tekort 
(ratio=5%) 

1. BASELINE 89 379 47 041 117 604 
V1. LAGE GROEI VERVOER 80 598 42 420 106 050 
V2. HOGE GROEI VERVOER 97 962 51 559 128 897 
V3. AFNAME VERVOER n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
E1. HOGERE ELASTICITEIT 94 354 49 660 124 150 
E2. LAGERE ELASTICITEIT 85 717 45 114 112 785 
n.v.t. = niet van toepassing  
 

Bron: Uitwerking TRT 
 
Een aantal resultaten in de tabel is vet afgebeeld. Deze getallen vormen de meest 
waarschijnlijke waarden die voorspeld kunnen worden door de verschillende 
groeipercentages voor het vervoer en de elasticiteit te combineren met de verwachte 
spanning tussen het aanbod aan en de vraag naar arbeidskrachten (gemeten door middel 
van de ratio voor de tekorten). 
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Meer in het bijzonder zijn de vetgedrukte waarden gekozen vanwege de volgende redenen: 
 

• V1: Wanneer de vervoersactiviteit in een lager tempo groeit, is er waarschijnlijk 
minder spanning op de arbeidsmarkt en zou het tekort dan ook minder ernstig 
moeten zijn. 

• V2: Wanneer de vervoersactiviteit sneller groeit, zal het tekort aan chauffeurs naar 
alle waarschijnlijkheid toenemen aangezien het aanbod zich snel aan de vraag moet 
aanpassen; dat betekent dat in dit geval de hypothese van een ratio voor het tekort 
van 5% meer voor de hand ligt. 

• V3: Wanneer er daarentegen sprake is van een afnemende vervoersactiviteit, kan 
die ratio voor het tekort niet worden toegepast omdat ervan uitgegaan kan worden 
dat het tekort aan chauffeurs gecompenseerd wordt doordat de totale beroepsgroep 
kleiner wordt, in ieder geval wat het kwantitatieve aspect van het probleem betreft 
(terwijl het kwalitatieve effect met deze methode niet kan worden vastgesteld). 

• E1: Het scenario met een hogere elasticiteit zal waarschijnlijk tot een hogere ratio 
voor het tekort leiden aangezien dit een afname van de arbeidsproductiviteit 
impliceert. Het is echter onwaarschijnlijk dat dit scenario zich in de praktijk zal 
voordoen aangezien de arbeidsproductiviteit historisch gezien een duidelijke 
positieve tendens vertoont. 

• E2: Het scenario met een lage elasticiteit zou tot een kleinere ratio voor het tekort 
moeten leiden aangezien dit een afname van de arbeidsproductiviteit impliceert. 

 

4.2 Aanbod aan arbeidskrachten: bepalende factoren en 
vooruitzichten 

 
De voornaamste factoren die bepalend zullen zijn voor het toekomstige aanbod aan 
arbeidskrachten, met name het aanbod aan gekwalificeerde vrachtwagenchauffeurs voor de 
lange afstand, houden verband met: (i) de demografische trends die van invloed zijn op het 
kwantitatieve aanbod aan arbeidskrachten; (ii) de arbeidsomstandigheden en het imago 
van het beroep, die bepalend zouden kunnen zijn voor de participatiepercentages in de 
sector/het beroep, en (iii) de opleidingen en bijbehorende kwalificaties. In de volgende 
gedeelten zal elk van deze factoren nader toegelicht worden. 

4.2.1 Demografische trends 
 
De Europese demografische veranderingen vormen een serieuze uitdaging voor de 
duurzaamheid van de economische en financiële systemen. De Europese Unie wordt 
geconfronteerd met een aanzienlijke vergrijzing als gevolg van de bestaande 
leeftijdopbouw, de geringe bevolkingsaanwas en de hogere levensverwachting. Naar 
verwachting zal de bevolking in de nabije toekomst veel ouder worden, hetgeen tot een 
ingrijpende verandering in de leeftijdsopbouw zal leiden van zowel de algemene bevolking 
als de beroepsbevolking (Europese Commissie, 2007). Bovendien zal de Europese 
beroepsbevolking in de komende decennia naar verwachting afnemen, omdat grote 
cohorten mensen met pensioen gaan en vervangen worden door kleinere cohorten jongere 
werknemers. Volgens Eurostat54 zal de populatie die arbeid kan verrichten (in de leeftijd 
van 15-64 jaar) vanaf 2010 kleiner worden en zal deze gedurende de gehele 
prognoseperiode in de EU met 15% dalen. Dezelfde prognoses wijzen er echter op dat de 
totale beroepsbevolking (in de leeftijd van 15 tot 71 jaar) in de EU-27 tussen 2007 en 2020 
met 3,7% zal toenemen, voornamelijk als gevolg van een groter aanbod aan vrouwelijke 

                                          
54 EUROPOP2008 populatieprognose voor het convergentiescenario voor de periode 2008-2060. 
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arbeidskrachten, terwijl verwacht wordt dat de omvang van de mannelijke 
beroepsbevolking niet substantieel zal veranderen (Europese Commissie, DG ECFIN 
2008)55. 
 
Europese beleidsmakers zijn al op zoek naar manieren om deze trends om te buigen door 
te stimuleren dat oudere mensen voor de arbeidsmarkt behouden blijven en het 
participatiepercentage van vrouwen toeneemt. Om de aanstaande daling van de 
beroepsbevolking te compenseren, wordt een grotere immigratie vanuit derde landen 
noodzakelijk geacht. Volgens de Europese Commissie56 moet Europa in de komende 
decennia gebruik maken van de toenemende immigratie vanuit derde landen om de 
demografische veranderingen in de EU op te vangen (vergrijzende populatie; kleinere 
beroepsbevolking) en om de discrepanties tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkten 
meer in evenwicht te brengen, met name door de tekorten op de arbeidsmarkt aan mensen 
met gespecialiseerde vaardigheden aan te pakken (Europese Commissie, 2008). 
 
Onlangs heeft Eurostat populatieprognoses ontwikkeld op basis van een 
convergentiescenario57 waarin de mogelijke toekomstige demografische ontwikkelingen 
worden beschreven aan de hand van het uitgangspunt dat de vruchtbaarheids- en 
sterftecijfers toegroeien naar de landen die op dit gebied vooroplopen. 
 
Volgens die EUROPOP2008-prognoses zal de Europese mannelijke bevolking in de 
leeftijdsgroep van 18-29 jaar (nieuwe potentiële arbeidskrachten die de chauffeurs kunnen 
vervangen die met pensioen gaan) in het komende decennium waarschijnlijk sterk 
afnemen. Op basis van het scenario dat ook de nettomigratiestromen uit derde landen 
omvat, zal met name het aantal mannen in de leeftijd van 18-29 jaar tussen 2008 en 2018 
met 7,7 procentpunten afnemen. Die afname is zelfs 14,5 procentpunten in het scenario 
waar de migratie buiten beschouwing is gelaten (zie figuur 4.3).  
 
Figuur 4. 3 Trend en prognoses1 voor mannen van 18-29 jaar in de EU-27 (x 1 

miljoen)  
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1 Gegevens 2006-2007, bevolking op 1 januari. Gegevens 2008-2018, prognose van de bevolking op 1 januari 
volgens Eurostat, convergentiescenario (2050) van EUROPOP2008 met en zonder migratie uit derde landen. 

 
Bron: Eurostat, statistische demografische gegevens; Eurostat, convergentiescenario (2050) van EUROPOP2008  

 
[MET migratie  ZONDER migratie] 

 

                                          
55  Europese Commissie, DG ECFIN (2008),“The 2009 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection 

Methodologies” European Economy 7|2008 (voorlopige versie), blz. 18 en 19.  

56  Europese Commissie, DG Werkgelegenheid en sociale zaken (2008), Werkgelegenheid in Europa 2008. 
57    EUROPOP2008 (EUROpean POpulation Projections, basisjaar 2008). 
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Wat het goederenvervoer over de weg betreft, zal de afname van de jonge populatie in 
combinatie met een vergrijzende beroepsbevolking (zoals eerder geconstateerd is een 
groot gedeelte van de arbeidskrachten in de sector ouder dan 50 jaar) tot grote problemen 
leiden bij het vervangen van oudere chauffeurs die de arbeidsmarkt gaan verlaten, mede 
gezien de toegenomen concurrentie tussen sectoren en ondernemingen. Tenzij het imago 
van het chauffeursberoep verbetert (en dus ook de neiging onder arbeidskrachten 
toeneemt om te solliciteren op een baan als chauffeur), zal in de komende tien jaar naar 
verwachting een structurele afname van het aanbod aan chauffeurs in de EU ontstaan. 
Deze verwachte afname zou echter deels gecompenseerd kunnen worden door een 
toename van het aanbod aan arbeidskrachten van buiten de EU, zij het dat het minder 
waarschijnlijk is dat zij over de juiste competenties en vaardigheden beschikken (met name 
wat de taalvaardigheden en de kennis van de transportvoorschriften in de EU betreft). 
 
In tabel 4.558 wordt een prognose gegeven van de veranderingen in het aanbod aan 
mannelijke arbeidskrachten in de vervoerssector. Het gaat hierbij in beginsel om twee 
verschillende scenario’s. Deze scenario’s zijn gebaseerd op de werkgelegenheidsstructuur in 
de vervoerssector naar leeftijd in 2006 en op de twee prognoses voor de mannelijke 
bevolking van EUROPOP2008 (i) met migratie uit derde landen en (ii) zonder migratie uit 
derde landen. Daarnaast is gebruik gemaakt van een reeks restrictieve veronderstellingen.  
 
De scenario’s zijn berekend op basis van de procentuele verdeling naar de volgende drie 
leeftijdsgroepen van de werkzame populatie in de vervoerssector59 op EU-niveau in 2006: 
jonge mensen (18%), volwassenen (57%) en oudere mensen (25%). Als gevolg van de 
inkrimpende jonge populatie (zoals voorspeld door EUROPOP2008) en op basis van de 
veronderstelling dat de bereidheid van jonge mensen om in de vervoerssector te werken 
niet verandert ten opzichte van 2006 (gecombineerd met een aantal andere 
veronderstellingen60), zal het percentage arbeidskrachten in de leeftijd van 18-29 jaar in 
2018 afgenomen zijn tot 15,8 % (15% in het scenario zonder migratie uit derde landen). 
De groep arbeidskrachten in de leeftijd van 30-49 jaar zal in 2018 bestaan uit de 
voormalige jonge mensen (in 2006) en de volwassenen (die in 2018 nog steeds tot deze 
leeftijdsgroep behoren), hetgeen in beide scenario’s overeenkomt met 40,5% van de 
arbeidskrachten. De verandering in het totale aantal oudere arbeidskrachten (50-64 jaar) 
tussen 2006 en 2018 is op een soortgelijke manier berekend. Het is voor deze 
leeftijdsgroep opvallend dat het model een substantiële toename van het percentage 
oudere arbeidskrachten voorspelt (naar schatting 39,4% in 2018), hetgeen wederom 
aantoont dat de beroepsbevolking in de sector vergrijst. 
 
Op basis van de gegevens van deze exercitie kan dus geconcludeerd worden dat het 
aanbod aan arbeidskrachten tussen 2006 en 2018 in het eerste scenario (met migratie) 
naar verwachting zal afnemen met circa 4,3% en in het tweede scenario (zonder migratie) 
met circa 5,1 procent. Het is duidelijk dat de migratie uit derde landen het tekort aan 
chauffeurs in de EU voor een deel zou kunnen opvangen doordat de beroepsgroep hierdoor 
wordt “aangevuld”. 
 
Het is van het grootste belang om in dit verband te benadrukken dat deze prognoses 
uitsluitend kwantitatief van aard zijn (dus geen rekening houdend met het aanbod aan 
vaardigheden) en gebaseerd zijn op een reeks veronderstellingen die slechts indicatief van 

                                          
58  Zie blz. XX. 
59  Helaas zijn er op EU-niveau geen gegevens beschikbaar over werkgelegenheid naar leeftijd in het 

goederenvervoer over de weg. 
60  De vraag naar arbeidskrachten in verschillende leeftijdsgroepen is in de loop der tijd niet aan verandering 

onderhevig; er zijn geen mensen die de sector verlaten (d.w.z. het personeelsverloop binnen leeftijdsgroepen 
leidt niet tot een wijziging van het aantal werkzame personen); en de werkgelegenheid is uniform verdeeld 
binnen de leeftijdsgroep. 
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aard zijn. Bij de hypotheses die ten grondslag liggen aan de kwantitatieve 
aanbodscenario’s, is ervan uitgegaan dat de vraag naar arbeidskrachten voor verschillende 
leeftijdgroepen in de loop der tijd niet verandert. Bij de veronderstellingen is ook geen 
rekening gehouden met nieuwe volwassenen of oudere nieuwkomers uit andere sectoren 
(of uit derde landen) of met veranderingen in de bereidheid om voor werk in de 
sector/bepaalde beroepen te kiezen. Daarnaast wordt in het model geen rekening 
gehouden met de “kwaliteit” van het aanbod aan arbeidskrachten – een factor die van 
essentieel belang is bij het beoordelen van het tekort aan arbeidskrachten. Er zou immers 
zelfs sprake kunnen zijn van een tekort bij een aanbodoverschot vanwege een verkeerde 
afstemming tussen de vereiste vaardigheden en de aangeboden competenties. 
 
Tot slot is er in deze prognoses geen rekening gehouden met vrouwen. Verwacht mag 
worden dat de participatie van vrouwen in de sector in de toekomst zal toenemen. Door het 
gebruik van nieuwe technologieën die geleidelijk de spierkracht vervangen, krijgen mannen 
en vrouwen gelijke kansen op banen die in het verleden fysiek zware werkzaamheden 
vergden. 



Beleidsondersteunende Afdeling B: structuurbeleid en cohesie 

_________________________________________________________________________ 
 

 110 

Tabel 4. 5 Verdeling naar leeftijdsgroep van de werkgelegenheid in de 
vervoerssector onder mannen: hypotheses en prognoses  

Europop2008 Distributie 
werkgelege

nheid Migratie 
Geen 

migratie 
Leeftijds

groep 

2006 2018 2018 

Achterliggende hypotheses 

Alle leeftijdsgroepen 

De vraag naar arbeidskrachten is 
constant (=2006) voor verschillende 
leeftijdsgroepen en verandert in de loop 
der tijd niet. 
Niemand vertrekt uit de sector (d.w.z. het 
personeelsverloop binnen leeftijdsgroepen 
leidt niet tot een wijziging van het aantal 
werkzame personen). 
De werkgelegenheid is binnen de 
leeftijdsgroepen uniform verdeeld. 

Jong 
(18-29) 

18% 15,8% 15% 

Het participatiepercentage van de jonge 
populatie verandert gedurende de 
prognoseperiode niet. 
Het aantal nieuwkomers wordt berekend 
als het product van het percentage van 
de werkgelegenheid in 2006 (18%) en de 
prognose van EUROPOP 2008: (i) -10% 
man. pop. 18-29 met migratie; (ii)-15% 
man. pop. 18-29 zonder migratie. 

Volwass
en 
(30-49) 

57% 40,5% 40,5% 

Alle jonge arbeidskrachten houden hun 
baan en gaan over naar de categorie 
volwassenen (18% gaat over naar deze 
categorie). 
Geen nieuwkomers in deze categorie 
arbeidskrachten uit andere sectoren of uit 
derde landen. 

Oud 
(50-64) 

25% 39,4% 39,4% 

Alle volwassen arbeidskrachten houden 
hun baan (dezelfde hypothese als voor 
bovenstaande categorie).  
Geen nieuwkomers in deze categorie 
arbeidskrachten uit andere sectoren of uit 
derde landen. 
Werknemers gaan op hun 65e met 
pensioen. 

Totaal 
werkza
me 
persone
n 

100% 95,7% 94,9% 

Gebaseerd op bovengenoemde 
veronderstelling daalt het aanbod aan 
arbeidskrachten van 100 hypothetische 
chauffeurs naar 95,7% (in het 
populatiescenario met migratie) 
respectievelijk 94,9% (zonder migratie). 

Bron: IRS-prognoses gebaseerd op (i) de achterliggende hypotheses; (ii) de gegevens van de 
arbeidskrachtenenquête van Eurostat over de verdeling van de werkgelegenheid onder mannen in 2006 
naar leeftijdsgroep in de EU-27 in de vervoerssector (NACE-categorieën 60, 61, 62 en 63); gegevens 

van het convergentiescenario van Eurostat - EUROPOP2008. 
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4.2.2 Arbeidsomstandigheden en inkomensniveaus 
 
Het aanbod aan arbeidskrachten is ook afhankelijk van het besluit van personen om op de 
arbeidsmarkt werk te zoeken in een specifieke sector of een bepaalde beroepsgroep. Dat 
betekent dat het aanbod voor een specifiek beroep nauw verband houdt met de 
attractiviteit ervan in de zin van arbeidsomstandigheden en beloning.  
 
In de vorige hoofdstukken is al geconstateerd dat er veel factoren zijn die een bijdrage 
leveren aan het relatief negatieve imago van het beroep van vrachtwagenchauffeur (met 
name over lange afstanden). In feite blijkt uit veel enquêtes61 dat het geobserveerde tekort 
aan chauffeurs in hoge mate bepaald wordt door de onaantrekkelijke 
arbeidsomstandigheden van het beroep en door de lage inkomensniveaus.  
 
Vanuit kwantitatief perspectief is het – door een gebrek aan gedetailleerde gegevens – 
onmogelijk om in te schatten in welke mate die arbeidsomstandigheden een bijdrage 
leveren om al dan niet voor het beroep van chauffeur te kiezen. Vanuit kwalitatief oogpunt 
kan er echter wel een aantal hypotheses geformuleerd worden met betrekking tot de 
factoren (arbeidsomstandigheden) die waarschijnlijk het meest van invloed zijn op de 
participatiebeslissingen en dus op het toekomstige aanbod aan arbeidskrachten. Op basis 
van een uitgebreid literatuuronderzoek (werknemersenquêtes op nationaal en 
internationaal niveau, verslagen en informatie van vertegenwoordigers uit de sector en van 
de sociale partners) worden de navolgende factoren het vaakst genoemd als oorzaak van 
het negatieve imago van het beroep van vrachtwagenchauffeur: 
 

• problematische werktijden (moeilijk om werk en privé-leven op elkaar af te 
stemmen); 

• lage lonen en salarissen (met name voor de landen in het oosten van de EU);  

• een negatief publiek imago van het beroep en, meer in het algemeen, van de 
sector; 

• loopbaanontwikkeling en stabiliteit van de banen;  

• slechte voorzieningen op laad/los-locaties, slechte rustfaciliteiten langs de weg; 

• zware baan in de zin van gezondheid en stress;  

• en voor vrouwen: genderdiscriminatie en nauwelijks faciliteiten en 
beleidsmaatregelen in de vervoerssector die mede op vrouwen zijn gericht. 

 Gekwalificeerde arbeid: vaardigheden en opleiding 

 
Het tekort aan arbeidskrachten kan zich voordoen in de vorm van zowel een kwantitatief 
tekort als kwalitatieve tekortkomingen. In het laatste geval neemt het tekort de vorm aan 
van een verkeerde afstemming van de aangeboden en gevraagde vereisten: de 
competenties en vaardigheden die de ondernemingen vragen, sluiten niet aan bij wat de 
arbeidskrachten aanbieden. Zoals in eerdere hoofdstukken al besproken, hebben de 
technologische ontwikkelingen in de afgelopen jaren en de ingrijpende veranderingen in de 
transportvoorschriften (qua aantal en technische inhoud), in combinatie met de uitbreiding 
van de taken van chauffeurs ertoe geleid dat de competenties en vaardigheden van 
chauffeurs van een hoger niveau moeten zijn. 

                                          
61  IRU,2007; ECTA-CEFIC, 2007; TNO (2006); Claire JAFFLIN, Difficultés de recrutement ou pénurie? Quels 

facteurs explicatifs?, colloquium-discussie van CNT, 2 juli 2008. 
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Uit de gegevens blijkt dat het aantal chauffeurs in een aantal landen (bijvoorbeeld 
Duitsland – ECTA, 2007) veel groter is dan de vacatures die er voor een bepaald beroep 
openstaan. Dit ondersteunt de hypothese dat er veeleer sprake is van een verkeerde 
afstemming dan van een simpel tekort aan arbeidskrachten. Bij het toekomstige aanbod 
aan arbeidskrachten moet dus veel meer aandacht worden besteed aan het verhogen van 
hun competenties en vaardigheden. Dit dient te geschieden middels specifieke 
kwalificatieprogramma’s en doorlopende opleidingen. 
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5. CHAUFFEURSTEKORT: MAATREGELEN OP EUROPEES 
 NIVEAU 

Belangrijkste bevindingen 
 

• Tot nu toe zijn er geen specifieke en rechtstreekse maatregelen op EU-niveau 
genomen om het tekort aan gekwalificeerd personeel in het goederenvervoer over de 
weg op te lossen, hoewel de Europese Commissie inmiddels onderkent dat dit tekort tot 
een groot probleem is uitgegroeid. 

• Andere maatregelen op EU-niveau – verordeningen en richtlijnen – die op de 
vervoerssector zijn gericht (en meer in het bijzonder op het goederenvervoer over de 
weg) hebben echter wel een indirect effect op het tekort aan gekwalificeerd personeel, 
met name het tekort aan chauffeurs voor de lange afstanden.  

• Tot de recente EU-wetgeving met betrekking tot het goederenvervoer over de weg die 
van invloed is op het tekort aan gekwalificeerde chauffeurs, behoren de 
Arbeidstijdenrichtlijn (2002/15/EG), de Verordening inzake de rij- en rusttijden 
((EG) nr. 561/2006) en de Richtlijn inzake een getuigschrift van vakbekwaamheid 
(2003/59/EG). De omvang en zelfs de perceptie (oplossingsgericht versus 
belemmerend) van de netto-impact van deze maatregelen op het tekort is 
controversieel en niet eenvoudig vast te stellen aangezien de wetgeving zowel een 
toename aan de vraag- als aan de aanbodzijde kan veroorzaken.  

• Wanneer gekeken wordt naar de kenmerken van het goederenvervoer over de weg en 
naar de trends in en de specifieke aard van het tekort, kan geconstateerd worden dat 
de maatregelen om het tekort aan gekwalificeerde chauffeurs op te lossen, gebaseerd 
dienen te worden op een holistische, gecoördineerde en gerichte aanpak met 
aandacht voor zowel de vraag- als aanbodzijde, waarbij samenhangende en 
gecoördineerde inspanningen van alle instellingen vereist zijn (Europees, 
nationaal en lokaal). Hierbij dienen ook de uiteenlopende betrokken partijen en 
belanghebbenden ingeschakeld te worden (sociale partners en beleidsmakers op 
vervoers- en onderwijsgebied). 

 

5.1 Huidige EU-wetgeving en de gevolgen voor het 
chauffeurstekort  

 
Een van de doelstellingen van deze studie is het evalueren van de effecten van de EU-
wetgeving op het tekort aan chauffeurs. Daartoe zijn een aantal belanghebbenden in de 
lidstaten van de EU geraadpleegd en geïnterviewd. Er is met name gevraagd om 
commentaar te geven op de volgende richtlijnen en verordeningen: 
 

• Richtlijnen 2002/15/EG (Arbeidstijd) and 2003/88 (Algemene arbeidstijdenrichtlijn); 

• Verordening (EG) nr. 561/2006 en Richtlijn 2006/22 (Rij- en rusttijden); 

• Verordening (EG) nr. 2135/98 (Tachograaf) als gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 
1360/2002 (Technische specificaties voor de digitale tachograaf); 

• Richtlijnen 96/26 en 98/76/EG (Toegang tot de markt); 

• Verordening (EG) nr. 484/2002 en Richtlijn 2003/59 (Bestuurdersattest); 
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• Verordening (EEG) nr. 3118/93 (Cabotage62). 

Het effect van het merendeel van de EU-wetgeving werd als neutraal aangemerkt. Alleen 
voor de Arbeidstijdenrichtlijn en de Verordening inzake de rij- en rusttijden is 
geconstateerd dat deze een aanzienlijk effect hebben. Zij stellen namelijk beperkingen aan 
de werk- en rijtijden, hetgeen gevolgen kan hebben voor de attractiviteit van het beroep en 
de flexibiliteit (een langer verblijf in het buitenland, ook in het weekend, en stress vanwege 
de verplichting om aan strikte regels te voldoen, met name voor internationale chauffeurs). 
Daarnaast is deze regelgeving ook van invloed op de beloning (minder mogelijkheden om 
over te werken), hetgeen een negatief effect op het aanbod aan chauffeurs zou kunnen 
hebben.  
 
Met name de Arbeidstijdenrichtlijn wordt over het algemeen beschouwd als de wetgeving 
die de grootste gevolgen voor het wegvervoer heeft. Uit de raadpleging is gebleken dat de 
meeste belanghebbenden van mening zijn dat deze richtlijn gemengde gevolgen heeft. 
Enerzijds vindt de meerderheid dat die voorschriften positieve effecten op de gezondheid, 
veiligheid en arbeidsomstandigheden hebben en dat de mededingingsvoorwaarden voor 
vervoersondernemingen nu gelijker zijn. Anderzijds veroorzaken die voorschriften ook 
negatieve bijwerkingen zoals een verlies aan inkomsten (doordat er minder mogelijkheden 
zijn om over te werken) en hogere exploitatiekosten voor de ondernemingen. 
 
Het belangrijkste gevolg van de tenuitvoerlegging van de Arbeidstijden in veel lidstaten is 
een vermindering van de arbeidsuren van werknemers zonder verlies aan inkomsten 
(dankzij een verhoging van het jaarlijkse vakantiegeld of van de uurtarieven). Dit heeft 
echter de behoefte aan beroepschauffeurs nog verder vergroot, met name voor beroepen 
waar een doorlopende werving en het behoud van werknemers altijd al een probleem is 
geweest. Een aantal belanghebbenden in de sector heeft er zelfs op gewezen dat door een 
vermindering van het aantal werkuren per week per chauffeur in feite meer chauffeurs 
nodig zijn en het tekort aan chauffeurs daardoor alleen nog maar groter wordt (FTA, 2002). 

                                          
62  Wegvervoer dat in een bepaald land wordt verricht door een motorvoertuig dat in een ander land is 

geregistreerd. Dit wordt als internationaal transport aangemerkt aangezien het een uitvoer van diensten 
betreft van het ene land naar een ander land. 
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Kader 5. 1 Verwachte gevolgen van een 48-uur-plafond voor de lonen en het 
aanbod aan arbeidskrachten in de EU (Richtlijn 2002/15/EG) 

Ongeveer een vijfde van de respondenten63 noemt negatieve gevolgen: kosteneffectiviteit 
van de sector (20%), verlies aan salaris (22%) of een gebrek aan chauffeurs (8%): 

• Wij hebben berekend dat de individuele chauffeur er 15-20% in inkomsten op achteruit 
zal gaan. Indien vakantie- en ziektedagen niet in de berekening van de gemiddelde 
arbeidstijd wordt opgenomen, zou de kloof niet zo groot zijn (Europese werkgever). 

• Er zal altijd sprake zijn van een verlies aan inkomsten doordat er minder kan worden 
overgewerkt. Er is echter geen controle. De chauffeurs die zich aan de regels houden, 
krijgen het het moeilijkst (werknemer, Noord-Europa). 

• Er is een groot publiek debat geweest waarbij vrouwen van chauffeurs op de nationale 
tv in huilen uitbarstten omdat zij hun huis moesten verkopen aangezien hun mannen 
niet meer zo veel konden werken als vroeger (ministerie, Noord-Europa). 

In een aantal landen wordt het tekort aan arbeidskrachten al gevoeld of voorspeld. Dit 
wordt beschouwd als een bijwerking van de vermindering van het aantal arbeidsuren per 
werknemer. Er is meer personeel nodig, maar dat is moeilijk te vinden. Andere 
belanghebbenden zien de nieuwe werkwijzen als een mogelijkheid om nieuwe groepen 
(potentiële) werknemers te bereiken: 

• Het werk zal met minder werknemers gedaan moeten worden omdat er een tekort aan 
chauffeurs is vanwege de generatiekloof en doordat jonge potentiële chauffeurs naar 
andere landen vertrekken (werkgeversvertegenwoordiger, nieuwe lidstaat). 

• Wij verwachten een massale uitstroom uit de sector gezien de verwachte 
salarisbeperkingen (werkgever, Noord-Europa). 

• Het huidige tekort aan chauffeurs is het grootste hangijzer: het beperken van de 
arbeidsuren zal problemen veroorzaken en concurrentievoordelen opleveren voor 
landen van buiten de EU (werkgever, nieuwe lidstaat). 

• De richtlijn wordt in sommige oude lidstaten als een succes van de vakbonden 
beschouwd. Dat zijn echter sterke landen die niet de problemen van de nieuwe lidstaten 
van de Eurozone kennen, zoals het tekort aan chauffeurs en andere problemen 
(werkgever, nieuwe lidstaat). 

Bron: DG Energie en vervoer (2006), “Richtlijn arbeidstijden in het wegvervoer. Bepalingen over 
zelfstandige bestuurders en nachtarbeid” 

 

Veel transportbedrijven hebben gesteld dat de Arbeidstijdenrichtlijn geleid heeft tot een 
aanzienlijke verhoging van hun bedrijfskosten, met name in combinatie met de hoge 
brandstofprijzen die tot juli 2008 betaald moesten worden. De sector is dan ook met 
ernstige problemen geconfronteerd bij het neutraliseren van de extra kosten als gevolg van 
de Arbeidstijdenrichtlijn en bij het doorberekenen ervan in hun winstmarges. Daarnaast is 
er nog een probleem bijgekomen, hetgeen ook is onderstreept door de Europese 

                                          
63 De interviews zijn in mei en juni 2006 door TNS NIPO afgenomen bij nationale ministeries en met 

vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in het kader van het onderzoek “Richtlijn arbeidstijden 
in het wegvervoer. Bepalingen over zelfstandige bestuurders en nachtarbeid”. Vertegenwoordigers van de 
overheid, van de werkgevers en van de werknemers hebben in de meeste landen en op EU-niveau aan deze 
anonieme interviews meegewerkt. 
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Conferentie van de Europese vervoersministers (ECMT, 2002): om concurrentievoordelen te 
genereren, zijn sommige vervoerders in de verleiding gekomen om chauffeurs uit landen te 
werven waar de salarisniveaus lager zijn dan in de EU in plaats van geld te investeren in 
chauffeursopleidingen of in maatregelen om de onproductieve uren te verminderen. 
 
Dit wordt ook bevestigd door een analyse van de belangrijkste factoren die van invloed zijn 
op het vrachtvervoer in de komende tien tot twintig jaar. Die analyse is in opdracht van de 
Europese Commissie uitgevoerd (IWW en TRT, 2004, Europese Commissie 2004, 
SULOGTRA 2002, ASSESS 2005) en hieruit blijkt op welke wijze de vervoersregulering in 
het wegverkeer een steeds sterker effect heeft op de transportkosten. 
 
Daarnaast is de Arbeidstijdenrichtlijn (2002/15/EG) aangevuld door Verordening (EG) nr. 
561/2006 inzake de rij- en rusttijden. Dit heeft tot aanzienlijke discussies geleid over de 
manier waarop het wegvervoer zijn organisatiestructuur dient aan te passen om aan deze 
nieuwe eisen te kunnen voldoen. Dit is uiteraard ook van invloed op het tekort aan 
chauffeurs.  
 
Zoals ook al eerder in deze studie is benadrukt, is het belangrijkste doel van de 
verordening om verbeteringen aan te brengen in de rij- en rusttijden van 
beroepschauffeurs en om de controles op vrachtwagens aan te scherpen. Met het 
basisconcept wordt getracht om voorschriften in te voeren die het voorgaande 
regelgevingskader vereenvoudigen en verhelderen door: (i) de handhavingscontroles te 
versoepelen, (ii) de veiligheid in het wegverkeer te verbeteren, en tot slot (iii) de 
mededinging te harmoniseren teneinde gelijke concurrentieomstandigheden te creëren voor 
alle ondernemingen in de lidstaten van de EU. Dit vormt een bevestiging van het feit dat de 
verordening rekening houdt met de druk die op bedrijven wordt uitgeoefend door de 
opdrachtgevers die gebruik willen maken van hun diensten c.q. met de grote 
concurrentiedruk en kostenbesparingen die een belangrijk en in het algemeen niet al te 
positief kenmerk vormen van de markt voor het wegvervoer. 
 
Hoewel de intentie op zich goed is, is de algemene opvatting van ondernemers in het 
wegvervoer dat de voorschriften eerder een negatief dan een positief effect hebben op de 
voorwaarden waaronder zij hun diensten kunnen verlenen. De wegvervoerders stellen met 
name dat zij aan flexibiliteit inboeten wanneer zij de voorschriften van de verordening in 
acht nemen. Door het rijtijdenplafond van 56 uur per week (ten opzichte van het eerdere 
maximum van 90 uur per twee weken) kunnen chauffeurs niet meer adequaat inspelen op 
drukke werkweken omdat zij de extra uren in de daaropvolgende week niet kunnen 
inhalen. Bovendien lijkt dat nieuwe plafond niet in overeenstemming te zijn met de huidige 
trend in de gemiddelde transportafstanden in de Europese Economische Ruimte. Als gevolg 
van de uitbreiding van de EU worden (i) langere reizen uitgespreid over twee weken, en (ii) 
dienen chauffeurs vaker hun wekelijkse rusttijden van huis door te brengen. 
 
Wat zijn, gezien deze overwegingen, dan de gevolgen voor het tekort aan chauffeurs? Op 
dit moment is er geen literatuur beschikbaar die de effecten van de nieuwe verordening in 
Europa op dit punt beschrijft of, nog belangrijker, kwantificeert. Dat betekent dat de 
analyse primair gericht dient te zijn op een kwalitatieve beoordeling (van de 
organisatiestructuur van het wegvervoer).  
 
Die structuur wordt onmiskenbaar beïnvloed door de wijzigingen die op grond van de 
verordening doorgevoerd moeten worden. Doordat de flexibiliteit verminderd is, kan niet 
meer adequaat op onvoorziene situaties gereageerd worden en kan de werkdag niet 
aangepast worden aan de omstandigheden (verkeer, vertragingen bij het laden/lossen 
e.d.). Dit probleem is niet alleen van invloed op de vervoersondernemingen, maar ook op 
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de autonomie van de chauffeurs bij het indelen van hun werkzaamheden op basis van de 
actuele behoeften. Daardoor heerst er niet alleen bezorgdheid onder de bedrijven over de 
stijging van de kosten als gevolg van het moeten inhuren van extra chauffeurs, maar wordt 
het beroep van chauffeur ook anderzijds nog minder aantrekkelijk, hetgeen betekent dat er 
nog minder beroepschauffeurs geneigd zullen zijn om een baan in de sector te zoeken. 
 
Soortgelijke overwegingen zijn ook van toepassing op de invoering van de digitale 
tachograaf, het belangrijkste instrument voor het registreren en controleren van de rij- en 
rusttijden. Zelfs wat die digitale tachograaf betreft, is het bijzonder moeilijk om de 
gevolgen daarvan voor het chauffeurstekort te bepalen. Die tachograaf wordt namelijk 
veeleer geassocieerd met de kosten die het gebruik en het beheer ervan voor de 
transportondernemingen met zich meebrengen (opleidingskosten, administratieve kosten 
e.d.). Het effect van de digitale tachograaf zou als neutraal aangemerkt kunnen worden 
voor beroepschauffeurs die alleen werken, met uitzondering van de voor de hand liggende 
beperking van de autonomie van de chauffeur. Mocht er al sprake zijn van een effect op het 
chauffeurstekort, dan is dat voornamelijk te wijten aan een combinatie van factoren in 
plaats van uitsluitend de specifieke verplichting om de digitale tachograaf te gebruiken. 
 
In tabel 5.1 wordt een beknopt overzicht gegeven van de geraamde financiële en 
administratieve gevolgen in verband met de uitvoering en handhaving van de verschillende 
wetgevingselementen in de EU in het wegvervoer. Hierbij dient eens te meer te worden 
gewezen op de zeer aanzienlijke effecten van de EU-regels met betrekking tot de sociale 
aspecten van het beroep, niet alleen gezien de directe kosten die de sector hierdoor moet 
maken, maar ook vanwege de indirecte kosten die voortvloeien uit de naleving van de 
wettelijke vereisten.  
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Tabel 5. 1 Uitvoering en handhaving van de EU-voorschriften: financiële en 
administratieve gevolgen 

Onderwerp 
Financiële gevolgen 
voor het wegvervoer 

Administratieve 
gevolgen van de 

uitvoering en 
handhaving 

Rij- en rusttijden, tachograaf 
- Verordening (EG) nr. 2135/98 
- Verordening (EG) nr. 1360/2002 
- Richtlijn 2006/22/EG 

+++ ++ 

Arbeidstijdenrichtlijn 
- Richtlijn 2002/15/EG 

+++ ++ 

Financiële draagkracht  
- Richtlijn 96/26/EG 
- Richtlijn 98/76/EG 

+ ++ 

Betrouwbaarheid64  
- Richtlijn 96/26/EG 
- Richtlijn 98/76/EG 

+ ++ 

Vergunningen  
- Richtlijn 96/26/EG 
- Richtlijn 98/76/EG 

++ + 

Chauffeursopleiding en professionele 
vaardigheden 
- Richtlijn 96/26/EG 
- Richtlijn 98/76/EG 
- Richtlijn 2003/59/EG 

+++ + 

Voertuigenbelasting +++ ++ 
Accijnzen op brandstof +++  

+++ = zeer grote gevolgen; ++ = aanzienlijke gevolgen; + = kleine gevolgen 

Bron: Uitwerking van UEPLAC-gegevens, 2008 

 
Daarnaast wijzen vrijwel alle belanghebbenden op de praktische problemen bij het 
uitvoeren van de voorschriften inzake de arbeidstijden en geven zij aan dat het systeem 
voor de controles van de chauffeurs te veel tekortkomingen vertoont. Dit leidt ook tot een 
verstoring van de mededinging aangezien de vervoerders die zich aan de regels houden in 
het nadeel zijn. 
 
Andere belanghebbenden hebben onderstreept dat de beperkingen op nachtwerk tot meer 
verkeersopstoppingen overdag zullen leiden (FFE, 2001) en dus tot meer 
broeikasgasemissies en tot een groter risico op ongevallen. Dit leidt dan ook weer tot 
hogere directe en indirecte vervoerskosten. Tevens worden hierdoor werkzaamheden 
buiten de spits ontmoedigd, hetgeen in een stijging van de externe vervoerskosten 
resulteert en in een geringere efficiëntie van het Europese infrastructurele netwerk. 
 
Specifieke subsectoren hebben eveneens hun grote twijfels kenbaar gemaakt vanwege de 
bijzondere aard van hun transportactiviteiten. Zo hebben vervoerders van hout en vee al 
enige problemen ondervonden in verband met de flexibiliteit die zij hebben als gevolg van 
de voorschriften inzake de beschikbaarheidstijden. Met het oog op de naleving van Richtlijn 

                                          
64  Wettelijke vereisten voor de toegang tot het beroep en de markt. Aan dit vereiste wordt niet langer voldaan 

indien vervoerders: (i) veroordeeld zijn voor ernstige strafrechtelijke vergrijpen, met inbegrip van economische 
delicten; (ii) onbevoegd zijn verklaard om het beroep uit te oefenen, of (iii) zijn veroordeeld voor ernstige, 
herhaalde overtredingen van de geldende wet- en regelgeving. 
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2002/15/EG zijn zij gedwongen om extra chauffeurs in dienst te nemen om dezelfde 
hoeveelheid goederen te kunnen vervoeren.  
 
Er zijn nog twee andere kwesties die als belangrijke zorgpunten aangemerkt kunnen 
worden: “schijnzelfstandige” chauffeurs en het gebrek aan geharmoniseerde 
handhavingsregelingen in de lidstaten van de EU. 
 
Er is sprake van “schijnzelfstandige” chauffeurs indien een onjuiste classificatie 
van de werkgelegenheidsstatus wordt gebruikt als een middel om wettelijke 
bepalingen en verplichtingen op arbeidsgebied te ontduiken en als een methode 
om de arbeidskosten te drukken. Dit is van toepassing op chauffeurs die geen 
arbeidscontract hebben, maar die wel als mobiele werknemers aangemerkt dienen te 
worden voor zover zij niet volledig aan de criteria van een zelfstandig chauffeur voldoen. 
Een dergelijke oneigenlijke vorm van zelfstandigheid leidt tot het ontduiken van 
de sociale zekerheid en tot het buiten werking stellen van primaire 
werknemersrechten.  
 
Deze kwestie speelt een rol omdat de Arbeidstijdenrichtlijn (2003/88/EG) uitsluitend op 
werknemers van toepassing is en geen voorschriften bevat over de werktijden van 
zelfstandige personen65. Hierdoor wordt de communautaire regelgeving ondermijnd en 
komt de verwezenlijking in gevaar van essentiële beleidsdoelstellingen die aan de richtlijn 
ten grondslag liggen. Een ongelijke toepassing van de richtlijn leidt namelijk tot 
verstoringen van de mededinging tussen vervoersondernemingen en chauffeurs die zich 
aan de regels houden (en dus ook de bijbehorende kosten voor die naleving dragen) en 
degenen die opzettelijk de regels negeren. Daarnaast brengen vervoerders die de regels 
negeren de gezondheid van chauffeurs in gevaar doordat zij hen bewust uitsluiten van de 
sociale beschermingsmaatregelen zoals die in de richtlijn zijn neergelegd. 
 
Tabel 5. 2 Chauffeurs in dienst en zelfstandige chauffeurs (prognose 2009, EU-

27) 

Chauffeurs in dienst 69% 
Zelfstandige chauffeurs 31% 

Bron: Europese Commissie, COM(2008)650 

 
Volgens een raming van de Commissie bestaat 50% van de zelfstandige 
chauffeurs die voor grote bedrijven werken uit schijnzelfstandigen (hetgeen 
betekent dat 15,5% van alle chauffeurs als schijnzelfstandige moet worden beschouwd). 
 
De Europese Commissie heeft een herziening66 uitgevoerd van Richtlijn 2002/15 waarbij is 
onderzocht welke gevolgen naar verwachting intreden wanneer zelfstandigen worden 
opgenomen in dan wel worden uitgesloten van het toepassingsgebied van Richtlijn 
2003/88/EG67. Daarbij is met name aandacht besteed aan de uitvoering en handhaving en 
aan de toegevoegde waarde wat de verkeersveiligheid en een eerlijke mededinging betreft. 
Uit die effectbeoordeling is geconcludeerd dat alle chauffeurs die van één enkele werkgever 
afhankelijk zijn, recht moeten hebben op eenzelfde niveau van sociale bescherming. Dit 
heeft tot een voorstel geleid tot wijziging van de Arbeidstijdenrichtlijn (2002/15) teneinde 
te waarborgen dat de regels voor mobiele werknemers ook onverkort van toepassing zijn 
op de zogeheten schijnzelfstandigen. Daartoe dient de definitie van een mobiele werknemer 
zodanig gewijzigd te worden dat er geen ruimte meer is voor dubbelzinnigheden of 

                                          
65 Zie bijlage A7 op blz. XX. 
66 Voorstel COM(2008)650 van de Europese Commissie van 15.10.08 en EG-werkdocument COM (2007) 266 van 

23.05.07. 
67 Algemene arbeidstijdenrichtlijn. 
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ontduikingen (Europese Commissie, 2008). De schijnzelfstandige chauffeurs dienen aan het 
toepassingsgebied van de richtlijn toegevoegd te worden door in de definitie van “mobiele 
werknemers” ook de personen op te nemen die niet officieel, maar wel de facto aan een 
werkgever gebonden zijn als arbeidskrachten:  
 

• die niet de vrijheid hebben om hun eigen werkzaamheden te organiseren, of 

• wiens inkomen niet rechtstreeks afhankelijk is van de gemaakte winst, of  

• die niet voor meerdere klanten kunnen werken. 

 
In dat opzicht zijn transportondernemingen in het algemeen voorstander van het opnemen 
van zelfstandige chauffeurs in de richtlijn om een “level playing field” in de sector te 
creëren, aangezien zelfstandige chauffeurs tot nu toe zo lang mogen werken als zij zelf 
willen. In de beoordeling van de Commissie wordt echter geconcludeerd dat een volledige 
integratie van zelfstandige mobiele arbeidskrachten niet te handhaven is. Het gaat immers 
om zelfstandige ondernemers die zelf hun werktijden kunnen bepalen. De betreffende 
argumentatie in de studie is dat zelfstandigen door uitsluiting van het toepassingsgebied in 
staat zijn om zowel hun inkomensniveau als hun concurrentiepositie te behouden. Indien 
de bepalingen van de richtlijnen rechtstreeks op zelfstandige chauffeurs van toepassing 
zouden zijn, zou dat er onvermijdelijk toe leiden dat het beroep financieel minder 
aantrekkelijk zou worden. Bovendien werken zelfstandigen doorgaans langer dan 
werknemers in het wegvervoer en worden zij in hogere mate beïnvloed door factoren die 
een bijdrage leveren aan vermoeidheid, zoals stress, gezondheidsproblemen en een gebrek 
aan ondersteuning. Indien zij in de richtlijn opgenomen worden, zou dit tot extra stress en 
een grotere administratieve belasting leiden.  
 
Het verslag van het Europees Parlement68 dat namens de Commissie werkgelegenheid en 
sociale zaken is opgesteld door de afgevaardigde Marie Panayotopoulos-Cassiotou steunt 
het standpunt van de Commissie dat de richtlijn niet van toepassing mag zijn op echte 
zelfstandige chauffeurs. 
 
Bovengenoemd verslag van het Europees Parlement69 is echter zodanig geamendeerd dat 
het voorstel van de Europese Commissie tot wijziging van Richtlijn 2002/15/EG is 
verworpen70, aangezien daarin geen rekening is gehouden met de eis van het Parlement 
dat die richtlijn volledig op zelfstandige chauffeurs van toepassing diende te zijn. In het 
verslag waarin het voorstel wordt verworpen (met 332 stemmen vóór, 307 tegen en 6 
onthoudingen), wordt de Commissie opgeroepen om in de volgende zittingsperiode een 
nieuw voorstel te overleggen dat in overeenstemming is met de eis van het Parlement dat 
zelfstandige chauffeurs volledig onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2002/15 dienen 
te vallen.  
 
Een ander essentieel probleem is de handhaving van de voorschriften van de 
Arbeidstijdenrichtlijn. Eigenlijk worden die handhaving en de inspecties gereguleerd 
middels Richtlijn 2006/22/EG, waarin het minimaal vereiste handhavingsniveau is 
vastgelegd om de naleving van de voorschriften van de verordeningen inzake de rij- en 
rusttijden en de tachograaf te waarborgen.  
 
De handhaving speelt zonder meer een cruciale rol omdat hierdoor niet alleen een eerlijke 
concurrentieomgeving op de vervoersmarkt wordt gewaarborgd, maar ook een veiliger 
wegverkeer en adequate arbeidsomstandigheden voor beroepschauffeurs worden 
gecreëerd. Er moet echter wel onderkend worden dat de feitelijke uitvoeringsstatus tussen 

                                          
68 Europees Parlement, verslag A6-0120/2009, 6 maart 2009. 
69 Goedgekeurd op 5 mei tijdens de eerste lezing van de medebeslissingsprocedure (met de Raad van Ministers). 
70 Europees Parlement, persbericht, ref. 20090504IPR54948, 5 mei 2009. 
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de lidstaten verschilt. Dit is een belangrijke kwestie omdat hierdoor de algemene 
effectiviteit en uniformiteit van de inspecties aangetast kunnen worden, evenals het aantal 
controles dat door de controlerende functionarissen uitgevoerd mag worden. Bovendien 
hanteren de bevoegde autoriteiten in de lidstaten uiteenlopende handhavingsregels en 
worden de regels verschillend geïnterpreteerd. In de praktijk blijken er disproportionele en 
uiteenlopende boeteniveaus voor overtredingen toegepast te worden.  
 
Daarom is er behoefte aan een gemeenschappelijke interpretatie en een geharmoniseerde 
handhaving van de rij- en rusttijdenvoorschriften. Dat is de enige manier waarop 
verstoringen van de mededinging binnen de EU zo veel mogelijk voorkomen kunnen 
worden. Hierdoor wordt tevens voorkomen dat internationale vervoerders en chauffeurs 
onbedoeld inbreuken begaan en onnodige boetes krijgen opgelegd. Dat is de reden dat de 
Europese Commissie geadviseerd heeft om een nieuw artikel over handhaving op te nemen 
in haar voorstel tot wijziging van de Arbeidstijdenrichtlijn71.  
 
In verband met de opleidingen is via Richtlijn 2003/59/EG een getuigschrift van 
vakbekwaamheid ingevoerd dat bedoeld is om lidstaten aan te sporen om betere 
opleidingen voor beroepschauffeurs aan te bieden. Hierdoor wordt gewaarborgd dat alle 
chauffeurs gedurende hun gehele loopbaan werken op basis van geharmoniseerde rij- en 
veiligheidsnormen. De nieuwe bepalingen hebben vanaf 10 september 2009 een dwingende 
werking (zie artikel 15, lid 3). Door dit getuigschrift wordt ervoor gezorgd dat de 
opleidings- en examennormen voor alle chauffeurs in de gehele EU gelijk zijn, waardoor het 
voor chauffeurs eenvoudiger wordt om, na het behalen van het getuigschrift, in welke 
lidstaat dan ook een baan te zoeken. 
 
Het getuigschrift voor chauffeurs zal naar verwachting voordelen voor de sector opleveren, 
zowel wat het imago betreft als op financieel vlak. Het getuigschrift biedt namelijk de 
mogelijkheid om opleidingen in te voeren die de prestaties en winsten van bedrijven 
verbeteren. Niettemin zal er ook sprake zijn van een aantal negatieve gevolgen voor het 
chauffeursaanbod, met name omdat ofwel de chauffeur ofwel de werkgever de kosten voor 
deze aanvullende opleiding moeten dragen (ECG, 2009). De opleidingskosten verschillen in 
de lidstaten van de EU en zouden potentiële nieuwe chauffeurs ervan kunnen weerhouden 
om de opleiding te volgen als die kosten te hoog zijn. 
  
Tot slot is het zinvol om nog even nader in te gaan op het debat over de huidige herziening 
van Richtlijn 2006/38/EG (Eurovignet-richtlijn), die tot veel controverses tussen de EU-
lidstaten heeft geleid, met name in de landen in de periferie van de belangrijkste 
vrachtroutes (Portugal, Estland en Malta) en in de landen die onder het meeste 
transitoverkeer gebukt gaan en daarvoor de hoogste infrastructurele en milieukosten 
betalen (Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland). 
 
De goedkeuring van Eurovignet III is aan zware kritiek onderhevig geweest van de 
Europese organisaties op vervoersgebied72 die ernstige twijfels hebben geuit of het voorstel 
de patronen in het wegvervoer wel zou beïnvloeden en uiteindelijk een duurzamer transport 
oplevert.  
 
In hun optiek zal het wegvervoer hierdoor alleen maar nog duurder worden en zijn 
vervoerders (met name de KMO’s) niet in staat om de bijbehorende kosten te dekken of 
door te geven. Door de financiële capaciteit van wegvervoerders uit te hollen, omdat er in 

                                          
71  Zie voetnoot 70. 
72 CLECAT, IRU, European Express Association, European Shipper Council (ESC), Gezamenlijk standpunt van de 

sector – Voorstel voor het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan 
zware vrachtvoertuigen, 1 januari 2009. 
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nieuwe en schonere voertuigen, intelligente vervoerssystemen en opleidingen (eco-rijden) 
geïnvesteerd moet worden, kan het in rekening brengen van externe kosten tot een 
negatief effect leiden op het groener maken van het wegtransport. 
 
Het Europees Parlement heeft echter tijdens de eerste lezing van de 
medebeslissingsprocedure een wetgevingsresolutie aangenomen (met 359 stemmen vóór, 
256 tegen en 86 onthoudingen) tot wijziging van een nieuwe richtlijn van het EP/de Raad 
betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde 
infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen73.  
 
Tabel 5. 3 Overzicht van de EU-wetgeving en de effecten ervan op het 

chauffeurstekort  

Maatregel 
Aard van 
het effect 

Beschrijving van het effect 

Verbetering Betere arbeidsomstandigheden leiden tot een 
groter aanbod aan arbeidskrachten 

Arbeidstijdenrichtlijn 

Belemmering Grotere vraag naar chauffeurs 
Hogere kosten 

Verbetering Betere arbeidsomstandigheden leiden tot een 
groter aanbod aan arbeidskrachten 
Meer veiligheid en beter imago van het beroep 

Verordening inzake rij- 
en rusttijden 

Belemmering Grotere vraag naar chauffeurs 
Hogere kosten 

Verbetering Grotere vaardigheden van beroepsbevolking en 
permanente bijscholing verminderen 
kwaliteitskloof 
Meer veiligheid 

Richtlijn inzake het 
getuigschrift van 
vakbekwaamheid  

Belemmering Hogere eisen aan de toegang tot de 
arbeidsmarkt 

Tachograafverordening Indirect Houdt verband met de handhaving van de 
Arbeidstijdenrichtlijn 

Toegang tot het 
beroep 

Neutraal  

Verbetering Gegarandeerd legaal dienstverband vermindert 
het risico op een neerwaartse druk op de lonen 
en arbeidsomstandigheden 

Verordening inzake 
het bestuurdersattest 

Belemmering Extra administratieve vereisten voor het in 
dienst nemen van chauffeurs van buiten de EU 

5.2 Maatregelen om het probleem aan te pakken 
 
In dit gedeelte wordt een reeks maatregelen voorgesteld om het chauffeurstekort aan te 
pakken. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan de kwaliteitskloof die er bestaat 
tussen het aanbod aan en de vraag naar chauffeurs. Zoals eerder al geconstateerd, vormt 
dit de kern van het probleem.  
 
Wat de vraag naar arbeidskrachten betreft, zijn de volgende maatregelen voorstelbaar om 
de behoefte aan chauffeurs te verminderen: 
 

• vergroten van de arbeidsefficiëntie;  

                                          
73 Europees Parlement, verslag A6-0066/2009, goedgekeurd op 11 maart. 
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• verbeteren van het logistieke en organisatorische beheer;  

• een groter gebruik van alternatieve vervoerswijzen (met name het spoor en de 
“snelwegen van de zee”). 

Door het wagenpark te vervangen door grotere en kostenefficiëntere voertuigen en door 
het verbeteren van de beladingscoëfficiënt en/of de brandstofefficiëntie kan de effectiviteit 
van de vervoersactiviteiten worden vergroot (zo zou het huidige voorstel voor de toelating 
van de zogeheten mega-vrachtwagens – waarvoor wel een aanvullende opleiding is vereist 
– de vraag naar chauffeurs moeten terugdringen). Meer investeringen in logistiek en in het 
wagenpark met het oog op het verbeteren van de efficiëntie is weliswaar een reële optie 
voor middelgrote en grote vervoersbedrijven, maar is moeilijker te realiseren voor kleine 
ondernemingen en zelfstandige chauffeurs. Een combinatie van deze correctieve 
maatregelen zou bij een gelijke hoeveelheid aan te vervoeren goederen kunnen leiden tot 
een geringere vraag naar vrachtwagenchauffeurs. 
 
Aan de aanbodzijde zou het probleem aangepakt kunnen worden door het verbeteren van 
de attractiviteit c.q. het imago van het beroep en door het vergroten van het potentieel aan 
chauffeurs. In tabellen 5.4 en 5.5 worden hiervoor onder andere de volgende mogelijke 
oplossingen voorgesteld:  
 

• het werven van extra arbeidskrachten uit landen van buiten de EU; 

• het vergroten van de participatie en rol van vrouwen in de sector; 

• het stimuleren van opleidingen;  

• het verbeteren van de arbeidsomstandigheden;  

• het invoeren van prestatiegerichte financiële prikkels, niet alleen aan de hand van 
het aantal gewerkte uren of afgelegde kilometers, maar ook door het bieden van 
een perspectief op een grotere betrokkenheid bij de doelstellingen en de 
ontwikkeling van het bedrijf; 

• een eerlijke en geharmoniseerde handhaving van de Europese wetgeving. 
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Tabel 5. 4 Vergroten van het aanbod aan chauffeurs 

Doelstellingen Beleid Doelgroep Specifieke acties 
Betrokken 
partijen 

Jonge/volwassen 
werknemers 

Arbeidsomstandigheden; 
salarissen en 
loopbaanperspectieven 

Bedrijven 
Vakbonden 

Vasthouden 
van 
bestaande 
chauffeurs 

Verbeteren van 
arbeidsomstandigheden  
Loopbaanontwikkeling 
en interne 
communicatie  
Permanente bijscholing 

Oudere 
werknemers 

Carrières; 
arbeidsomstandigheden; 
een leven lang leren  

Bedrijven  
Vakbonden 
EU-
/nationale 
autoriteiten 

Jonge/volwassen 
mannelijke 
werknemers 

Samenwerking met 
scholen; arbeidsbureaus 
e.d. (CWI); leger; 
stageprogramma’s 

Bedrijven  
Vakbonden 
Nationale 
autoriteiten 
Instanties 
voor 
arbeids-
bemiddeling 

Vrouwen 

Welzijn en werk – 
evenwicht werk en 
privé-leven; veiligheid 
en zekerheid; 
genderspecifieke 
voorzieningen; flexibele 
werktijden 

Bedrijven  
Vakbonden 
EU-
/nationale 
autoriteiten 

Ouderen en 
werklozen 

Samenwerking met 
(openbare) instanties 
voor 
arbeidsbemiddeling; 
beroepsonderwijs  

Bedrijven  
Vakbonden 
Nationale 
autoriteiten 
 

Werven van 
nieuwe 
chauffeurs 

Verbeteren van het 
imago van het beroep  
Verbeteren van de 
arbeidsomstandigheden  
Gerichte voorlichting / 
gericht wervingsbeleid 
 

Landen van 
buiten de EU 

Bilaterale 
overeenkomsten; 
migratiebeleid; 
specifieke opleiding over 
vervoerswetgeving in de 
EU en taaltrainingen 

Bedrijven  
Vakbonden 
Nationale 
autoriteiten 
 

 
Het centrale element in de maatregelen die genomen moeten worden om het toekomstige 
tekort aan chauffeurs aan te pakken, is het vergroten van de vakbekwaamheid van het 
aanbod aan arbeidskrachten. Zoals eerder opgemerkt, is dat tekort vooral een gevolg van 
een verkeerde afstemming tussen de vaardigheden die worden gevraagd en de 
competenties die door de beroepsgroep worden aangeboden. Er zijn, en dat is hierboven 
ook al aan de orde geweest, diverse oorzaken voor deze verkeerde afstemming, zoals 
tekortkomingen op de arbeidsmarkt, technische veranderingen en wijzigingen op sociaal 
gebied en in de regelgeving. 
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Tabel 5. 5 Vergroten van het aanbod aan gekwalificeerde chauffeurs 

Doelstellingen Beleid Doelgroep Specifieke acties Betrokken partijen 

Bijscholen van 
bestaande 
chauffeurs 

Bestaand 
aanbod aan 
chauffeurs 
(werknemers 
en 
werklozen) 

Subsidies 
opleidingen; een 
leven lang leren 

Opleidingsinstanties  
Bedrijven  
EU-/nationale 
autoriteiten 

Opleiden van 
nieuwe 
chauffeurs 

Stages 
 
Nadruk op behalen van 
getuigschrift van 
vakbekwaamheid  
 
Beroepsopleidingen en 
andere 
opleidingsprogramma’s 

Nieuwkomers 
in het beroep  

Subsidies voor 
getuigschrift van 
vakbekwaamheid); 
beroepsopleidingen; 
stageprogramma’s 

Opleidingsinstanties  
Bedrijven  
EU-/nationale 
autoriteiten 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
Het goederenvervoer over de weg is in vrijwel alle lidstaten van de EU verreweg de meest 
gebruikte manier om vracht te vervoeren en biedt tevens de grootste werkgelegenheid in 
de transportsector met ongeveer 2,8 miljoen werknemers. Dat wegvervoer is de afgelopen 
jaren gekenmerkt door een toenemend en wijdverbreid tekort aan gekwalificeerd 
personeel, met name chauffeurs. 
 
Door de huidige uitzonderlijke economische crisis, die wereldwijd alle economieën en 
sectoren heeft getroffen, is het probleem van het chauffeurstekort aanzienlijk kleiner 
geworden. Ondanks de geringere urgentie van het probleem op dit moment dient het tekort 
aan gekwalificeerd personeel nog steeds als een hoge prioriteit aangemerkt te worden 
aangezien hierbij structurele aspecten een rol spelen die door de aard van de cyclische 
trend worden uitvergroot of juist minder belangrijk worden.  
 
In de afgelopen jaren is het tekort aan gekwalificeerde chauffeurs in het goederenvervoer 
over de weg een belangrijk probleem in veel EU-landen geweest. Het beroep van chauffeur 
staat in de top 10 van de banen die door werkgevers het moeilijkst in te vullen zijn. De 
omvang van het tekort, d.w.z. de hoeveelheid vacatures in verhouding tot het totale aantal 
beroepschauffeurs, is in veel EU-landen groot, zoals in Nederland, Frankrijk, Polen, 
Tsjechië, Portugal en Spanje.  
 
Het geconstateerde tekort aan chauffeurs is met name te wijten aan een aanzienlijke en 
gestage toename van de vraag naar diensten op het gebied van het vrachtvervoer over de 
weg, met name over langere afstanden. Daarnaast zijn er ook andere oorzaken aan te 
wijzen verband houdende met de aanbodzijde en met een verkeerde afstemming tussen de 
competenties die de bedrijven vragen en de vaardigheden die de beroepsgroep aanbiedt. 
 
Tot de andere belangrijke oorzaken van het geconstateerde en toekomstige 
chauffeurstekort behoren de slechte arbeidsomstandigheden en de relatief geringe 
aantrekkingskracht van het chauffeursberoep, het negatieve imago van de sector en van 
chauffeurs, de veranderingen in de benodigde vaardigheden als gevolg van 
organisatorische en regelgevingswijzigingen in de sector en de vergrijzing van de 
beroepsgroep, wat leidt tot een uitstroom van ervaren en vakbekwame arbeidskrachten. 
 
Wanneer gekeken wordt naar het gevoerde beleid en de genomen maatregelen op EU-
niveau om het tekort aan chauffeurs aan te pakken, is het opvallend dat er tot nu toe 
blijkbaar geen specifieke maatregelen zijn genomen om het probleem van de 
ontoereikende vaardigheden van vrachtwagenchauffeurs en het gebrek aan 
expertise in het wegvervoer op te lossen. In ieder geval is er in het kader van de 
onderhavige studie niets gebleken van specifieke maatregelen op nationaal 
niveau.  
 
Met betrekking tot de recente EU-wetgeving voor het wegvervoer zijn er echter wel diverse 
verordeningen en richtlijnen die een indirect effect hebben op het tekort aan chauffeurs: de 
richtlijnen inzake de arbeidstijden, de verordeningen inzake de rij- en rusttijden en met 
betrekking tot de digitale tachograaf, de richtlijn tot invoering van het getuigschrift van 
vakbekwaamheid en de verordeningen inzake de toegang tot het beroep en het 
bestuurdersattest. 
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Desalniettemin zijn de omvang en de aard van die effecten (oplossing versus verergering) 
van de EU-wetgeving op het chauffeurstekort controversieel. De specifieke aspecten die 
door elk van de bovenstaande richtlijnen en verordeningen worden bestreken, hebben 
waarschijnlijk uiteenlopende effecten op zowel de vraag- als de aanbodzijde: 
 
 

• Het feit dat middels de Arbeidstijdenrichtlijn (2002/15/EG en 2003/88/EG) regels 
worden ingevoerd die de werktijden per week beperken en restricties stellen aan 
nachtwerk en rustperioden, kan leiden tot een toename van het aanbod aan 
chauffeurs vanwege de betere arbeidsomstandigheden, maar hierdoor zou ook de 
behoefte bij bedrijven aan chauffeurs nog verder vergroot kunnen worden. 
Soortgelijke tegengestelde effecten kunnen ook verwacht worden van de 
verordeningen inzake de rij- en rusttijden en de digitale tachograaf. 

• Op grond van Richtlijn 2003/59/EG dienen chauffeurs die bij bedrijven in de EU 
werkzaam zijn, over een getuigschrift van vakbekwaamheid (basiskwalificatie en 
nascholing) te beschikken. Hierdoor zou het tekort aan gekwalificeerde chauffeurs 
verminderd kunnen worden doordat het aanbod aan gekwalificeerde arbeidskrachten 
toeneemt. Indien deze eis echter niet adequaat ondersteund en gestimuleerd wordt, 
zou het behalen van dit getuigschrift ook een belemmering voor de toegang tot het 
beroep kunnen vormen waardoor het potentiële aanbod aan chauffeurs wordt 
beperkt.  

• Op grond van Verordening (EG) nr. 484/2002 inzake de invoering van een 
bestuurdersattest zijn vervoerders in de lidstaten verplicht om chauffeurs van buiten 
de EU die bij hen in dienst zijn, te voorzien van een arbeidsattest dat in 
overeenstemming is met de wetgeving en voorschriften van de betreffende lidstaat. 
Hierdoor zou het tekort aan gekwalificeerde chauffeurs teruggedrongen kunnen 
worden omdat kandidaten er nu niet van worden weerhouden om te solliciteren als 
gevolg van de neerwaartse druk op de lonen of een verslechtering van de 
arbeidsomstandigheden. Anderzijds zou deze verordening het potentiële aanbod ook 
kunnen beperken vanwege de aanvullende administratieve vereisten voor het in 
dienst nemen van chauffeurs van buiten de EU. 

 
Daarnaast dient gewezen te worden op de mogelijke gevolgen van het milieu- en 
duurzaamheidsbeleid. Dat beleid is erop gericht om meer goederen die nu nog over de weg 
worden vervoerd, via andere transportmodaliteiten te vervoeren. Daardoor zou het tekort 
dus ook teruggedrongen worden.  
 
Gezien de kenmerken van de sector, de aard van het tekort en het bestaande 
wetgevingskader wordt hierna een aantal aanbevelingen gedaan om het tekort 
aan gekwalificeerde chauffeurs en ander personeel in het goederenvervoer over 
de weg structureel aan te pakken.  
 
Bij het lezen van de betreffende aanbevelingen dient bedacht te worden dat het 
chauffeurstekort in wezen een marktgerelateerd probleem is dat in beginsel door de 
marktdynamiek van vraag en aanbod opgelost kan worden. Dit proces kan ondersteund 
worden door specifieke interventies op reguleringsgebied op zowel Europees als nationaal 
niveau om het evenwicht te herstellen en het benodigde aanpassingsproces op de 
arbeidsmarkt te bevorderen. 
 
De institutionele aanpak zou uit de volgende elementen kunnen bestaan: 
 

• de voorgestelde maatregelen dienen op het stimuleren van zowel de vraag- 
als de aanbodzijde van de arbeidsmarkt te zijn gericht; 
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• de voorgestelde maatregelen dienen consequent op alle overheidsniveaus 
(Europees, nationaal en lokaal) uitgevoerd te worden in overeenstemming 
met het subsidiariteitsbeginsel en de open coördinatiemethode; 

• de voorgestelde maatregelen dienen door de verschillende autoriteiten en 
belanghebbenden geïnitieerd en gecoördineerd te worden middels een 
samenwerking tussen de sociale partners (vakbonden, 
werkgeversvertegenwoordigers en overheidsinstanties) en beleidsmakers op het 
gebied van de arbeidsmarkt en het onderwijs; 

• de voorgestelde maatregelen dienen op specifieke groepen arbeidskrachten te 
worden gericht (bijvoorbeeld jonge mensen, vrouwen, migranten); 

• de voorgestelde maatregelen dienen op specifieke aspecten te worden gericht 
(bijvoorbeeld de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden). 

 
Binnen dit kader zijn met name de navolgende kwesties van belang om het tekort aan 
gekwalificeerd personeel – met name chauffeurs – in het goederenvervoer over de weg op 
te lossen: 
 

• Vaardigheden en kwalificaties. Bevorderen van het verwerven van professionele 
en specifieke rijvaardigheden en het verbeteren van de koppeling tussen het 
onderwijssysteem en de markt door: 

- het ontwikkelen van ad-hocprogramma’s voor beroepsopleidingen en 
permanente bijscholing;  

- de kennis onder jonge scholieren en studenten te vergroten van de 
beroepsmatige en loopbaanmogelijkheden in de vervoerssector; 

- het verbeteren van de afstemming van vraag en aanbod door optimaal 
gebruik te maken van de hernieuwde rol van openbare/particuliere diensten 
voor arbeidsbemiddeling; 

- het invoeren en/of bevorderen van het gebruik van stage-
/leerlingcontracten. 

 

• Imago van de sector. Het verbeteren van het publieke imago van de sector en 
van het chauffeursberoep door het bevorderen van voorlichtingscampagnes over de 
cruciale rol die de vervoerssector in de economie speelt en door scholen, diensten 
voor arbeidsbemiddeling en de media informatie te verschaffen over de 
werkgelegenheidsvooruitzichten. 

• Arbeidsomstandigheden en attractiviteit van het werk. Het verbeteren van de 
arbeidsomstandigheden en de attractiviteit van het beroep door het vergroten van 
het aantal parkeervoorzieningen voor vrachtwagens en het verbeteren van hun 
comfort en veiligheid, door het harmoniseren van voorschriften en sancties in de EU-
landen (om zo de stress en het gevoel van criminalisering te verminderen), en door 
het vergroten van de integratie van behoeften en doelstellingen 
(loopbaanvooruitzichten, participatie in de doelstellingen/besluitvorming van het 
bedrijf). 

• Participatie van vrouwen. Een betere toegang van vrouwen tot het beroep van 
chauffeur bevorderen door het stimuleren van gendergerichte maatregelen (in de zin 
van rustfaciliteiten en arbeidscontracten met een grotere flexibiliteit qua 
werktijden), door het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de 
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rustfaciliteiten (veilige parkeermogelijkheden) en door het verminderen van 
discriminatie. 

• Logistiek en organisatie. Het verbeteren van de arbeidsefficiëntie en van het 
logistiek en organisatiebeheer en het vergroten van het gebruik van alternatieve 
vervoerswijzen. 

• Tot slot, als overkoepelende aanbeveling, is het ook zinvol om te benadrukken 
dat het noodzakelijk is om de databank over het tekort aan vaardigheden in 
Europa te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door het samenstellen van 
vergelijkbare vacaturestatistieken, door het uitvoeren van vergelijkbare 
bedrijfsenquêtes en door het ontwikkelen van pan-Europese prognoses. Dit 
zou zeer nuttig zijn voor het vervolgonderzoek met betrekking tot het veranderende 
karakter van de vraag naar vaardigheden en de gevolgen voor het beroep van 
chauffeur. 
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BIJLAGEN 

BIJLAGE A HUIDIGE EU-WETGEVING INZAKE HET 
WEGVERVOER 

A.1 Richtlijn 2002/15/EG (Organisatie van de arbeidstijd met 
betrekking tot activiteiten in het wegvervoer) 

 
Richtlijn 2002/15/EG74 (hierna: de Arbeidstijdenrichtlijn) is van toepassing op mobiele 
werknemers van (in een lidstaat gevestigde) ondernemingen binnen de EU die deelnemen 
aan mobiele werkzaamheden in het wegvervoer (en sinds 23 maart 2009 ook op 
zelfstandige chauffeurs75).  
 
Deze richtlijn heeft in veel EU-landen een aanzienlijk effect gehad aangezien zij (i) 
bijgedragen heeft aan het verminderen van de werktijd; en (ii) nieuwe onderwerpen op de 
CAO-agenda heeft gezet. De richtlijn beperkt de werktijd in beginsel tot 48 uur per week. 
De maximale werktijd in een week kan weliswaar oplopen tot 60 uur, maar gedurende een 
referentieperiode van vier maanden mag de gemiddelde werktijd per week niet meer dan 
48 uur bedragen. Tot slot bevat de richtlijn ook beperkingen voor nachtwerk en worden 
verplichte rusttijden voorgeschreven. 
 
De Europese Commissie heeft een voorstel tot wijziging van de huidige richtlijn opgesteld 
dat in oktober 2007 is overgelegd. Doel is:  
 

• om Richtlijn 2002/15/EG zodanig uit te breiden dat de regels voor mobiele 
werknemers ook volledig op de zogeheten “schijnzelfstandigen”76 van toepassing 
zijn; 

• om de controlemaatregelen te verbeteren met het oog op een correcte toepassing 
van deze wetgeving; 

• om de samenwerking tussen de lidstaten te verbeteren; en  

• om de huidige bepalingen inzake nachtarbeid in overeenstemming te brengen met 
andere EU-wetgeving. 

Op dit moment is Richtlijn 2002/15/EG in de wetgeving van alle lidstaten omgezet. Zij 
dienen de Europese Commissie elke twee jaar te informeren over de vooruitgang bij de 
uitvoering van deze richtlijn, waarbij ook aangegeven dient te worden wat de standpunten 
van de sociale partners zijn. 
 
Tabel A.1 bevat een samenvatting van Richtlijn 2002/15/EG: 

                                          
74  Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de organisatie 

van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen. 
75  Op basis van het verslag van 2007 van de Commissie over de gevolgen van het uitsluiten van zelfstandige 

chauffeurs is besloten om ofwel een voorstel in te dienen over de wijze waarop zelfstandige chauffeurs het 
beste in het toepassingsgebied opgenomen kunnen worden ofwel een voorstel in te dienen om deze groep 
van de richtlijn uit te sluiten. Gebeurt dit niet, dan zijn de voorschriften vanaf 23 maart 2009 ook op 
zelfstandige chauffeurs van toepassing. 

76  Er is sprake van schijnzelfstandigheid wanneer een onjuiste classificatie van de arbeidstatus wordt gebruikt 
om wettelijke arbeidsvoorschriften en -verplichtingen te ontduiken of om de arbeidskosten te verlagen. 
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Tabel A1. 1 Overzicht van Richtlijn 2002/15/EG 

Onderwerp 
Organisatie van de arbeidstijd met betrekking tot activiteiten 

in het wegvervoer 

Titel 
Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van 
personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen 

Achtergrond 

Op 15 juli 1997 heeft de Europese Commissie een Witboek 
aangenomen over de van de richtlijn betreffende de arbeidstijd 
uitgesloten sectoren en activiteiten [COM(97) 334 definitief], waarin 
een aantal beleidsopties zijn voorgesteld ter bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van werknemers die van de basisrichtlijn 
uitgesloten zijn. 
Na raadpleging van de sociale partners heeft de Commissie in haar 
Mededeling van 31 maart 1998 [SEC(1998) 537 definitief] 
geconcludeerd dat er geen rechtvaardiging bestond om “mobiele” en 
“niet-mobiele” werknemers verschillend te behandelen en dat de 
basisbeginselen van de Arbeidstijdenrichtlijn dan ook op alle 
werknemers van toepassing zouden moeten zijn. 

Belangrijkste 
doelstellingen 

Invoeren van minimumnormen: (i) om de gezondheid en veiligheid 
van werknemers in het wegvervoer te beschermen, (ii) om 
verstoringen in de mededinging in de Gemeenschap te voorkomen, 
en (iii) om de veiligheid van het wegverkeer te verbeteren. 
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A.2 Verordening (EG) nr. 561/2006 (Rij- en rusttijden) 
 
Verordening (EG) nr. 561/200677 is vastgesteld teneinde duidelijkere en eenvoudigere 
voorschriften voor rijtijden, onderbrekingen en rusttijden in te voeren voor 
beroepschauffeurs in zowel het binnenlandse als internationale transport. Met deze 
verordening is getracht om voor effectieve oplossingen te zorgen voor de problemen bij het 
interpreteren, toepassen, handhaven en controleren van de voorschriften van Verordening 
(EEG) nr. 3820/8578. Bovendien wordt op grond van artikel 27 van eerstgenoemde 
verordening voor de eerste keer in de Europese Unie per 1 mei 2006 het gebruik van een 
digitale tachograaf in voertuigen verplicht gesteld. 
 
Het beginsel dat de basis vormt voor de verordening, is dat door de voorgeschreven 
dagelijkse rusttijden in combinatie met de verplichting om ten minste één keer per periode 
van twee opeenvolgende weken minstens één normale wekelijkse rusttijd te nemen, de 
sociale voorwaarden voor chauffeurs en de veiligheid van het wegverkeer verbeterd 
worden. 
 
In dat opzicht is in de verordening het volgende voorgeschreven (zij het met enkele 
uitzonderingen): 
 

• de dagelijkse rijtijd mag niet meer bedragen dan negen uur, maar mag maximaal 
twee keer per week worden verlengd tot ten hoogste tien uur; 

• de totale bij elkaar opgetelde rijtijd gedurende twee opeenvolgende weken mag niet 
meer bedragen dan negentig uur; 

• na een rijperiode van 4,5 uur neemt de bestuurder een aaneengesloten 
onderbreking van ten minste 45 minuten, tenzij hij een dagelijkse rusttijd neemt; 

• deze onderbreking kan worden vervangen door een onderbreking van ten minste 15 
minuten gevolgd door een onderbreking van ten minste 30 minuten die elk als 
zodanig tijdens de periode van 4,5 uur worden ingelast; 

• chauffeurs dienen een dagelijkse rusttijd te nemen (van ten minste elf uur, maar de 
rusttijd kan ook worden opgesplitst in twee perioden, waarvan de eerste ten minste 
drie ononderbroken uren bedraagt en de tweede ten minste negen ononderbroken 
uren); 

• chauffeurs dienen een wekelijkse rusttijd te nemen (van ten minste 45 uur of, op 
bepaalde voorwaarden, een periode van rust van minder dan 45 uur, maar van 
minimaal 24 aaneengesloten uren); 

• de regels voor de rij- en rusttijden zijn van toepassing op bestuurders van 
voertuigen die zwaarder zijn dan 3,5 ton en die bestemd zijn voor het vervoer van 
goederen, en op bestuurders van voertuigen die toegerust zijn om meer dan negen 
personen te vervoeren. 

 
Tot slot wordt in de verordening ook: 
 

                                          
77 Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie 

van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 
3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de 
Raad. 

78  Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het 
wegvervoer. 
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• de aansprakelijkheid van vervoersondernemingen gedefinieerd, met name de 
verplichting om de gegevens van de digitale tachograaf en van de 
bestuurderskaarten gedurende ten minste twaalf maanden te bewaren; en zijn 

• controleprocedures en sancties vastgelegd.  
 

Tabel A.1 bevat een samenvatting van de belangrijkste aspecten van Verordening (EG) nr. 
561/2006: 
 
 

Tabel A2. 1 Overzicht van Verordening (EG) nr. 561/2006 

Onderwerp Rijtijden in het wegvervoer 

Titel 

Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de 
Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde 
voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging 
van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de 
Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de 
Raad 

Achtergrond 

De verordening is bedoeld om de veiligheid van het wegverkeer en 
de arbeidsomstandigheden in het wegvervoer te verbeteren. Te dien 
einde zijn voorschriften vastgesteld die zowel eenvoudiger als 
effectiever zijn dan die in de voormalige Verordening (EEG) nr. 
3820/85, waarvoor de onderhavige verordening in de plaats komt.  

Belangrijkste 
doelstellingen 

Vaststellen van nieuwe en eenvoudigere voorschriften met 
betrekking tot de rijtijden voor bestuurders van vrachtwagens, 
touringcars en autobussen; 
Definiëren van de verantwoordelijkheden van 
vervoersondernemingen en chauffeurs en van mogelijke 
uitzonderingen; 
Vaststellen van voorschriften voor het controleren en evalueren van 
de verordening en voor sancties op inbreuken. 
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A.3 Richtlijn 96/26/EG (Toegang tot het beroep) 
 
Middels Richtlijn 96/26/EG79 is de EU-wetgeving geharmoniseerd die van toepassing is op 
de toegang tot het beroep van wegvervoerder in het binnenlandse en internationale 
transport. Deze richtlijn heeft een doorslaggevende rol gespeeld bij het ontwikkelen van 
een beter communautair vervoersbeleid en bij het invoeren van uniforme kwaliteitscriteria 
voor (i) een wederzijdse erkenning van diploma’s, certificaten e.d., (ii) beter 
gekwalificeerde vervoersondernemers, (iii) een betere kwaliteit van de dienstverlening, en 
(iv) de verkeersveiligheid. 
 
Richtlijn 96/26/EG dient ter vervanging van twee eerdere richtlijnen:  
 

• Richtlijn 74/561/EEG inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van 
nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg;  

• Richtlijn 77/796/EEG inzake de onderlinge erkenning van diploma' s, certificaten en 
andere titels van ondernemers van goederenvervoer over de weg en ondernemers 
van personenvervoer over de weg en houdende maatregelen ter bevordering van de 
daadwerkelijke uitoefening van het recht van vrije vestiging van die 
vervoerondernemers. 

 
Deze twee richtlijnen zijn herhaaldelijk gewijzigd en inmiddels strekt Richtlijn 96/26/EG er 
met name toe om de bestaande voorschriften te consolideren. Die richtlijn is overigens zelf 
weer gewijzigd door Richtlijn 98/76/EG, waarin de belangrijkste fundamentele basiscriteria 
die ten grondslag liggen aan Richtlijn 96/26/EG nader zijn toegelicht en uitgebreid, te 
weten: 
 

• betrouwbaarheid: inbreuken hebben nu ook betrekking op het milieu en de 
beroepsaansprakelijkheid; 

• financiële draagkracht: 9 000 EUR voor het eerste voertuig en 5 000 EUR voor elk 
extra voertuig; 

• vakbekwaamheid: de inhoud en opzet van opleidingscursussen zijn nu nader 
omschreven. 

 
Daarnaast is het toepassingsgebied van de richtlijn uitgebreid tot vervoerders met 
voertuigen die zwaarder zijn dan een maximaal toegestaan gewicht van 3,5 ton. Wat de 
handhaving betreft, zijn er nu ook voorzieningen voor periodieke controles getroffen die 
minimaal elke vijf jaar dienen plaats te vinden teneinde te waarborgen dat er aan de drie 
bovengenoemde criteria wordt voldaan. Bovendien is een aantal overgangscriteria voor 
Oostenrijk, Finland en Zweden vastgelegd.  

                                          
79  Richtlijn 96/26/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van 

goederen-, respectievelijk personenvervoer over de weg, nationaal en internationaal, en inzake de 
wederzijdse erkenning van diploma's, certificaten en andere titels ter vergemakkelijking van de uitoefening 
van het recht van vrije vestiging van bedoelde vervoerondernemers. 
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Tot slot bevatten Richtlijnen 2004/66/EG80 en 2006/103/EG81 een aantal wijzigingen op de 
tekst als gevolg van de uitbreidingen van de EU in 2004 en 2007. 
 
De richtlijn is inmiddels in de nationale wetgeving van alle 27 lidstaten van de EU omgezet. 
In tabel A.3 wordt een samenvatting van Richtlijn 96/26/EG gegeven. 
 
Tabel A3. 1 Overzicht van Richtlijn 96/26/EG 

Onderwerp Toegang tot het beroep 

Titel 

Richtlijn 96/26/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake de toegang 
tot het beroep van ondernemer van goederen-, respectievelijk 
personenvervoer over de weg, nationaal en internationaal, en inzake 
de wederzijdse erkenning van diploma's, certificaten en andere titels 
ter vergemakkelijking van de uitoefening van het recht van vrije 
vestiging van bedoelde vervoerondernemers. 

Achtergrond 

De richtlijn consolideert de bestaande wetgeving en vervangt 
Richtlijn 74/561/EEG inzake de toegang tot het beroep van 
ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over 
de weg (als herhaaldelijk gewijzigd), en Richtlijn 77/796/EEG inzake 
de onderlinge erkenning van diploma' s, certificaten en andere titels 
van ondernemers van goederenvervoer over de weg en 
ondernemers van personenvervoer over de weg (eveneens 
herhaaldelijk gewijzigd).  

Belangrijkste 
doelstellingen 

• harmonisatie van de toegang tot het beroep van wegvervoerder 
in het binnenlandse en internationale transport; 

• bevorderen van de praktische uitoefening van het recht van 
vestiging voor dergelijke vervoerders. 

 

                                          
80  Richtlijn 2004/66/EG van de Raad van 26 april 2004 tot aanpassing van de Richtlijnen 1999/45/EG, 

2002/83/EG, 2003/37/EG en 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Richtlijnen 
77/388/EEG, 91/414/EEG, 96/26/EG, 2003/48/EG en 2003/49/EG, op het gebied van vrij verkeer van 
goederen, vrijheid van dienstverlening, landbouw, vervoer en belastingen, in verband met de toetreding van 
Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije. 

81  Richtlijn 2006/103/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het 
gebied van het vervoersbeleid, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië. 
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A.4 Verordening (EG) nr. 484/2002 (Bestuurdersattest) 
 
Verordening (EG) nr. 484/200282 is op 19 maart 2003 in werking getreden teneinde een 
uniform bestuurdersattest in te voeren. Op grond van deze verordening dient een chauffeur 
van een voertuig bestemd voor het goederenvervoer, over een communautaire vergunning 
te beschikken (met betrekking tot het internationaal transport). Indien de bestuurder 
onderdaan is van een derde land dient hij/zij tevens in het bezit te zijn van een 
bestuurdersattest. Met andere woorden, vervoerders in de EU die chauffeurs van buiten de 
EU te werk stellen, dienen op grond van deze verordening voor deze bestuurders een 
formulier voor het bestuurdersattest aan te vragen bij de (Internationale) Divisie voor het 
Wegvervoer zodat zij ook in andere EU-landen mogen rijden.  
 
Via deze verordening wordt dus een uniform communautair attest ingevoerd waarin 
verklaard wordt dat een bestuurder, in overeenstemming met de geldende wet en 
regelgeving in de betreffende lidstaat, te werk is gesteld in de lidstaat van vestiging van de 
vervoerder. 
 
De bevoegde autoriteiten in een lidstaat kunnen een bestuurdersattest intrekken indien de 
houder: 
 

• niet langer voldoet aan de voorwaarden op grond waarvan het attest is afgegeven;  

• onjuiste inlichtingen heeft verstrekt met betrekking tot de gegevens die noodzakelijk 
waren voor de afgifte van het attest.  

 
Tabel A4. 1 Overzicht van Verordening (EG) nr. 484/2002 

Onderwerp Bestuurdersattest 

Titel Verordening (EG) nr. 484/2002 van het Europees Parlement en de 
Raad van 1 maart 2002 tot wijziging, met het oog op de invoering 
van een bestuurdersattest, van Verordeningen (EEG) nr. 881/92 en 
(EEG) nr. 3118/93 van de Raad. 

Achtergrond Doordat het in het verleden niet mogelijk was om te controleren of 
chauffeurs rechtmatig in dienst waren of ingezet werden buiten het 
grondgebied van de lidstaat waarin een vervoerder was gevestigd, is 
een markt ontstaan waar chauffeurs uit derde landen soms 
onrechtmatig ingezet worden om internationale goederentransporten 
uit te voeren buiten de lidstaat waar de vervoerder-werkgever is 
gevestigd. De onderhavige verordening is bedoeld om dergelijke 
praktijken aan te pakken. 

Belangrijkste 
doelstellingen 

Invoeren van een uniform communautair attest dat een controle 
mogelijk maakt op de rechtmatigheid van de arbeidsstatus van 
chauffeurs uit derde landen die in dienst zijn van vervoerders in 
lidstaten die actief zijn in het internationale goederenvervoer. 

 

                                          
82  Verordening (EG) nr. 484/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 1 maart 2002 tot wijziging, met 

het oog op de invoering van een bestuurdersattest, van Verordeningen (EEG) nr. 881/92 en (EEG) nr. 
3118/93 van de Raad. 
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A.5 Richtlijn 2003/59/EG (Getuigschrift van vakbekwaamheid) 
 
In aansluiting op de vorige verordening wordt middels Richtlijn 2003/59/EG voor de 
gehele EU een getuigschrift van vakbekwaamheid voor chauffeurs ingevoerd. Met een 
aantal uitzonderingen en behoudens het bepaalde in een aantal overgangsbepalingen, 
dienen alle beroepschauffeurs van vrachtwagens en autobussen een basisopleiding 
(inclusief examen) voor het getuigschrift te volgen. Dat getuigschrift is vijf jaar geldig en 
daarna dienen bestuurders elke vijf jaar 35 uur nascholing te volgen. 
 
De EU heeft haar lidstaten aangemoedigd om betere opleidingen voor beroepschauffeurs te 
verzorgen. Veel beroepschauffeurs in de EU voeren hun werk uit zonder adequate opleiding 
of zonder de mogelijkheid om periodiek hun vaardigheden bij te scholen. Dat is de reden 
dat de EU Richtlijn 2003/59/EG heeft uitgevaardigd op grond waarvan alle 
beroepsbestuurders van vrachtwagens en autobussen over een getuigschrift van 
vakbekwaamheid dienen te beschikken. 
 
Door de invoering van het getuigschrift worden chauffeurs aan strengere examens 
onderworpen en is per 10 september 2008 (voor buschauffeurs) en 10 september 2009 
(voor vrachtwagenchauffeurs) een permanente bijscholing verplicht. De houder van een 
volledig rijbewijs voor een vrachtwagen of autobus vóór de invoering van het getuigschrift 
heeft automatisch recht op dat getuigschrift (“verworven rechten”). 
 
Richtlijn 2003/59/EG vereist meer in het bijzonder dat alle vrachtwagenchauffeurs die in 
dienst zijn van een onderneming die in een lidstaat van de EU is gevestigd, dan wel 
chauffeurs die zelf onderdaan zijn van een lidstaat, per 10 september 2009 over een 
getuigschrift van vakbekwaamheid beschikken om transportwerkzaamheden uit te kunnen 
voeren.  
 
De overkoepelende doelstelling van de richtlijn is het bevorderen van de professionele 
vaardigheden van chauffeurs teneinde: (i) de verkeersveiligheid te verbeteren; (ii) de 
emissies en het brandstofverbruik te verminderen; (iii) het imago van de sector te 
verbeteren; en (iv) een geharmoniseerde opleiding voor chauffeurs te creëren om de 
mobiliteit van werknemers op de EU-markt te bevorderen. Daarnaast wordt de 
minimumleeftijd voor het besturen van een vrachtwagen middels deze richtlijn verlaagd tot 
achttien jaar, hetgeen naar verwachting tot een vermindering van het chauffeurstekort in 
Europa zal leiden.  
 
In de richtlijn zijn twee soorten getuigschriften voorzien: 
 

• een getuigschrift voor de basiskwalificatie, bestemd voor bestuurders die voor 
de eerste keer een dergelijk getuigschrift aanvragen. Om het getuigschrift van 
vakbekwaamheid te krijgen, dienen chauffeurs een officieel theorie- en 
praktijkexamen af te leggen dat door de lidstaat waarin de chauffeur woonachtig is, 
georganiseerd wordt. Elke lidstaat kan ook besluiten om een bepaalde vooropleiding 
verplicht te stellen; 

• een getuigschrift van nascholing voor chauffeurs die al over een getuigschrift 
voor de basiskwalificatie beschikken of die van het behalen van dat getuigschrift 
vrijgesteld zijn. Om het getuigschrift van nascholing te behalen, dienen chauffeurs 
een nascholing te volgen op het gebied van de verkeersveiligheid en rationeel 
brandstofverbruik. De eerste nascholing dient binnen vijf jaar (in sommige gevallen 
hebben lidstaten toestemming gekregen om die periode tot drie jaar in te korten 
dan wel tot zeven jaar te verlengen) na afgifte van het getuigschrift voor de 
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basiskwalificatie afgerond te zijn (of binnen vijf jaar gerekend vanaf 10 september 
2009 voor chauffeurs die vrijgesteld zijn van de basiskwalificatie). Vervolgens dient 
elke periode van vijf jaar een nascholingstraject afgerond te worden.  

 
Als uitzondering op de algemene regel kunnen jonge chauffeurs toestemming krijgen om 
maximaal drie jaar te werken zonder in het bezit te zijn van een getuigschrift van 
vakbekwaamheid op voorwaarde dat zij een nationale beroepsopleiding volgen die 
minimaal zes maanden duurt.  
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A.6 Verordening (EG) nr. 2135/98 (Digitale tachograaf) 
 
Verordening (EG) nr. 2135/9883 als gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1360/200284 
(technische specificaties voor de digitale tachograaf) is bijzonder relevant, aangezien hierin 
de invoering van de digitale tachograaf is vastgelegd en de minimumcontroles zijn 
aangescherpt. 
 
In de verordening is vastgelegd dat vanaf 1 mei 2006 alle nieuw geregistreerde voertuigen 
in de Europese Unie met een digitale tachograaf uitgerust dienen te zijn. Het besluit van de 
Raad van Ministers over de ingangsdatum is genomen in het kader van de wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 3820/85 inzake rij- en rusttijden. 
 
In tabel A.6.1 zijn de belangrijkste aspecten van Verordening (EG) nr. 2135/98 
weergegeven. 
 
Tabel A6. 1 Overzicht van Verordening (EG) nr. 2135/98 

Onderwerp Digitale tachograaf 

Titel Verordening (EG) nr. 2135/98 van 24 september 1998 tot wijziging 
van Verordening (EEG) nr. 3821/85 betreffende het 
controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Richtlijn 
88/599/EEG betreffende standaardprocedures voor de controle op 
de toepassing van Verordening (EEG) nr. 3820/85 en Verordening 
(EEG) nr. 3821/85. 

Achtergrond Op grond van deze verordening wordt het gebruik van een nieuw 
technologisch instrument verplicht gesteld: de digitale tachograaf. 
Het betreft een elektronisch systeem voor het registreren van de rij- 
en rusttijden van chauffeurs en bijrijders van bedrijfsvoertuigen. 

Belangrijkste 
doelstellingen 

Bestaande tachografen, die gebruik maken van papieren kaarten, 
worden door digitale tachograafsystemen vervangen om de naleving 
van de verplichte rij- en rusttijden te verbeteren. 

 

 

 

 

                                          
83 Verordening (EG) nr. 2135/98 van 24 september 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3821/85 

betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Richtlijn 88/599/EEG betreffende 
standaardprocedures voor de controle op de toepassing van Verordening (EEG) nr. 3820/85 en Verordening 
(EEG) nr. 3821/85. 

84  Verordening (EG) nr. 1360/2002 van 13 juni 2002 betreffende de zevende aanpassing aan de vooruitgang 
van de techniek van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het 
wegvervoer (Voor de EER relevante tekst). 
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A.7 Richtlijn 2003/88/EG (Algemene arbeidstijdenrichtlijn) 
 
In Richtlijn 2003/88/EG85 zijn minimumvereisten vastgelegd om werknemers te 
beschermen tegen de negatieve effecten van buitensporig lange werktijden met 
ontoereikende rusttijden, onvoldoende verlof en onregelmatige werkpatronen.  
 
Deze richtlijn is van toepassing op mobiele werknemers in het wegvervoer op gebieden 
waarvoor in de specifieke Richtlijn 2002/15/EG geen voorschriften zijn vastgelegd. De 
Algemene arbeidstijdenrichtlijn geldt niet voor zelfstandigen. 
 
In de richtlijn zijn de volgende minimumnormen vastgelegd: 
 

• een maximale wekelijkse arbeidstijd van 48 uur (inclusief overwerk); 

• elke 24 uur een minimale rusttijd van 11 opeenvolgende uren; 

• pauzes indien de werkdag langer dan 6 uur duurt; 

• een ononderbroken rusttijd van 24 uur (plus de 11 uur dagelijkse rusttijd) in elk 
tijdvak van 7 dagen; 

• minimaal 4 weken betaalde vakantie; 

• maximaal gemiddeld 8 uur nachtarbeid in elke periode van 24 uur. 

 
Op dit moment wordt Richtlijn 2003/88/EG herzien. De Raad en het Parlement dienen via 
de medebeslissingsprocedure overeenstemming over de nieuwe wetgeving te bereiken.  
 
In tabel A.7.1 wordt een overzicht van Richtlijn 2003/88/EG gegeven. 
 
Tabel A7. 1 Overzicht van Richtlijn 2003/88/EG 

Onderwerp 
Organisatie van de arbeidstijd met betrekking tot activiteiten in het 

wegvervoer 

Titel 
Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 
november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de 
arbeidstijd 

Achtergrond 
De oorspronkelijke Richtlijn 93/104/EG, goedgekeurd in 1993, is in 2000 
gewijzigd door Richtlijn 2000/34/EG. Beide richtlijnen zijn nu 
geconsolideerd in Richtlijn 2003/88/EG. 

Belangrijkste 
doelstellingen 

Het vastleggen van minimumvereisten om werknemers te beschermen 
tegen de negatieve effecten van buitensporig lange werktijden met 
ontoereikende rusttijden, onvoldoende verlof en onregelmatige 
werkpatronen. 

 
 
 

                                          
85  Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB L 299 van 18.11.2003). 
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A.8 Richtlijn 2006/22/EG (Handhavingsbepalingen voor rij- en 
rusttijden) 

 
In Richtlijn 2006/22/EG86 zijn de vereiste minimumniveaus vastgelegd voor de handhaving 
om de naleving te waarborgen van de voorschriften van de verordeningen inzake de rij- en 
rusttijden en de digitale tachograaf. 
 
De richtlijn bevat uniforme methoden voor het uitvoeren van zowel wegcontroles als 
controles ter plaatse bij ondernemingen. Tevens wordt bevorderd dat de instanties in de 
lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van het wegvervoer, 
samenwerkingsmechanismen ontwikkelen. In de richtlijn worden modaliteiten voor 
wegcontroles en gezamenlijke controles (controles die tegelijkertijd door de 
handhavingsinstanties van twee of meer lidstaten elk op hun eigen grondgebied worden 
uitgevoerd) gedefinieerd, evenals controles ter plaatse bij vervoersondernemingen. 
 
Tot slot worden de lidstaten in Richtlijn 2006/22/EG verzocht om systemen op te zetten 
voor de elektronische uitwisseling van informatie.  
 
In tabel A.8.1 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten van Richtlijn 
2006/22/EG. 
 
Tabel A8. 1 Overzicht van Richtlijn 2006/22/EG 

Onderwerp 
Organisatie van de arbeidstijd met betrekking tot activiteiten in 

het wegvervoer 

Titel 

Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 
maart 2006 inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering van 
Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad 
betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en tot 
intrekking van Richtlijn 88/599/EEG van de Raad 

Achtergrond 
Vormt een aanvulling op de voorschriften van Verordening (EEG) nr. 
3820/85 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard 
voor het wegvervoer  

Belangrijkste 
doelstellingen 

Vaststellen van minimumvereisten met het oog op een adequate 
toepassing en geharmoniseerde aanpak van de sociale voorschriften in het 
wegvervoer 

 

 

 

 

 

                                          
86  Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB L 102 van 11.4.2006). 
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A.9 Richtlijn 2006/38/EG (Eurovignet) 
 
In 1993 heeft de EU een richtlijn uitgevaardigd op grond waarvan lidstaten de mogelijkheid 
kregen om tol op de autosnelwegen in te voeren met het oog op het financieren van de 
herstelkosten vanwege de schade aan de infrastructuur veroorzaakt door zware 
wegvoertuigen (Richtlijn 93/89/EEG87). De tekst is in 1999 gewijzigd door Richtlijn 
1999/62/EG88 betreffende de toepassing door de lidstaten van de belastingen op sommige 
voor het goederenvervoer over de weg gebruikte voertuigen en van de voor het gebruik 
van sommige infrastructuurvoorzieningen geheven tolgelden en gebruiksrechten. 
 
De richtlijn bestrijkt voertuigheffingen, tolgelden en gebruiksrechten die kunnen worden 
opgelegd met betrekking tot voertuigen die bedoeld zijn voor het goederenvervoer over de 
weg met een maximaal toegestaan totaalgewicht van ten minste twaalf ton. De tolgelden 
en gebruiksrechten voor zware bedrijfsvoertuigen variëren aanzienlijk tussen de lidstaten 
van de EU, met betrekking tot zowel de bedragen die in rekening worden gebracht als in de 
systemen die gebruikt worden om de heffingen te berekenen. Daarom is er een wijziging 
voorgesteld met het oog op het vaststellen van een geharmoniseerd EU-kader voor het 
opleggen van heffingen aan zware vrachtvoertuigen op Europese autosnelwegen. Het 
voorstel was tevens bedoeld om het toepassingsgebied van de vorige richtlijn uit te breiden 
tot meer wegen, meer voertuigen en meer kosten, teneinde te kunnen voldoen aan een 
aantal doelstellingen zoals geformuleerd in het Witboek van 2001 over het vervoer ”Het 
Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010: tijd om te kiezen”, te weten: 
 

• het creëren van nationale tolsystemen waarin de externe kosten van het vervoer 
zijn verdisconteerd, zoals milieuschade, verkeersopstoppingen en ongevallen; 

• het financieren van alternatieve vervoerswijzen om het vervoer van goederen over 
de weg meer naar andere vervoersmodaliteiten te verplaatsen.  

 

Richtlijn 2006/38/EG89 (de Eurovignet-richtlijn) is in mei 2006 aangenomen. Via deze 
richtlijn worden de heffingssystemen geharmoniseerd – voertuigbelastingen, tolgelden en 
gebruiksrechten in verband met de wegeninfrastructuur – en worden rechtvaardige 
mechanismen vastgesteld voor het in rekening brengen van de infrastructurele kosten aan 
vervoerders. 

De belangrijkste nieuwe ontwikkeling is dat individuele lidstaten nu de mogelijkheid hebben 
om de externe kosten van het wegvervoer in de tolprijzen te integreren. Tot die externe 
kosten behoren kosten als gevolg van verkeersopstoppingen, milieuvervuiling, 
geluidsoverlast, schade aan het landschap, sociale kosten (negatieve effecten op de 
gezondheid) en indirecte kosten als gevolg van ongevallenschade die niet door een 
verzekering is gedekt. Om in de heffingen geïnternaliseerd te kunnen worden, dienen die 
kosten wel “onbetwistbaar” te zijn.  
 
Als gevolg van grote meningsverschillen tussen de lidstaten en het Parlement wordt die 
nieuwe mogelijkheid echter de facto uitgesloten totdat er overeenstemming is bereikt over 
een gemeenschappelijke methodologie voor de berekening en internalisering van de 

                                          
87  Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van 25 oktober 1993 betreffende de toepassing door de Lid-Staten van de 

belastingen op sommige voor het goederenvervoer over de weg gebruikte voertuigen en van de voor het 
gebruik van sommige infrastructuurvoorzieningen geheven tolgelden en gebruiksrechten. 

88  Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening 
brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen. 

89  Richtlijn 2006/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 tot wijziging van Richtlijn 
1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen 
aan zware vrachtvoertuigen. 
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externe kosten die op alle vervoersmodaliteiten kan worden toegepast. De Commissie heeft 
in dat verband toegezegd om een voorstel over die berekeningsmethode in te dienen.  
 
Dankzij het Eurovignet beschikken de lidstaten nu ook over een grotere flexibiliteit met 
betrekking tot de wijze waarop zij tolgelden en gebruiksrechten mogen heffen. Die 
heffingen kunnen meer in het bijzonder nu op het gehele wegennetwerk worden toegepast 
en niet meer alleen op de autosnelwegen. Bovendien is de richtlijn vanaf 2012 van 
toepassing op alle voertuigen met een gewicht van tussen de 3,5 en 12 ton. Dat is een 
aanzienlijk lagere drempel vergeleken met de vorige versie (Richtlijn 1999/62/EG). 
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A.10 Wegpakket 
 

Het wegpakket omvat drie ontwerpverordeningen ter afbakening van de voorwaarden die 
gehanteerd worden voor de toegang tot de markt van het internationale goederen- en 
touringcarvervoer, en van de voorwaarden die gelden voor het beroep van wegvervoerder. 
In het wegpakket worden onder andere voorschriften neergelegd voor nationale 
wegvervoersdiensten door een transportondernemer die niet in het betreffende land is 
gevestigd (cabotage).  

Op 23 april 2009 heeft het Europees Parlement de volgende resoluties aangenomen over 
het wegvervoer:  

• Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 april 2009 betreffende het 
gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de 
aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan 
moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot 
intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad (11783/1//2008 – C6-0015/2009 – 
2007/0098(COD)); 

• Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 april 2009 betreffende het 
gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de 
aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor 
internationaal goederenvervoer over de weg (herschikking) (11788/1/2008 – C6-
0014/2009 – 2007/0099(COD)); 

• Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 april 2009 over het 
voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 
van het kader voor het toepassen van intelligente vervoerssystemen op het gebied 
van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen (COM(2008)0887 – 
C6-0512/2008 – 2008/0263(COD)). 

 
Op grond van de gewijzigde ontwerpverordening zijn er in de zeven dagen na een 
internationale reis drie cabotagetransporten in de gast-lidstaat toegestaan. Het Europees 
Parlement heeft zich in het verleden sterk gemaakt voor een grotere liberalisering van de 
cabotage, met name om het aantal reizen met lege vrachtwagens te verminderen met het 
oog op het optimaliseren van het rendement van de vervoerders en het minimaliseren van 
het milieueffect. 
 
Wat de vakbekwaamheid betreft, mogen noch de managers van een vervoersbedrijf noch 
die bedrijven zelf schuldig zijn bevonden aan een strafbaar feit verband houdende met het 
wegvervoer. In de verordening zijn criteria opgenomen op basis waarvan een besluit kan 
worden genomen of de aanduiding “betrouwbaar” ingetrokken dient te worden. De smokkel 
van drugs en van mensen is aan de lijst toegevoegd. Om hun vakbekwaamheid aan te 
tonen, dienen transportmanagers met goed gevolg een verplicht schriftelijk examen af te 
leggen dat door de bevoegde instanties in de lidstaten wordt georganiseerd. 
 
De lidstaten dienen nationale elektronische registers in te voeren met informatie over de 
financiële situatie van bedrijven, de vestigingsplaats, het personeelsbeheer en eventuele 
eerdere inbreuken. Eind 2012 dienen deze registers onderling verbonden te zijn zodat de 
autoriteiten in de lidstaten in staat zijn om gegevens te controleren van een bedrijf dat in 
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een andere lidstaat is gevestigd. Om een einde te maken aan de brievenbusfirma’s (een 
bedrijf dat in een bepaalde lidstaat is gevestigd, maar voornamelijk actief is in een andere 
lidstaat) dient een bedrijf aan te kunnen tonen dat het ook daadwerkelijk in een bepaalde 
lidstaat is gevestigd (door de relevante documentatie aan de autoriteiten te overleggen en 
aan te tonen op welke locatie in die lidstaat zijn ongebruikte voertuigen worden 
geparkeerd). 
 
Met betrekking tot de veiligheid van het wegvervoer zullen intelligente transportsystemen 
(ITS) worden geïmplementeerd in zowel het personen- als het goederenvervoer. Er zal 
gebruik worden gemaakt van informatie- en communicatietechnologieën om het vervoer 
veiliger en schoner te maken en verkeersopstoppingen terug te dringen. Enkele 
voorbeelden van ITS-toepassingen zijn elektronische tolsystemen op autosnelwegen, GPS- 
en verkeerstoezichtsystemen, en waarschuwingssystemen, zoals het automatische “e-call”, 
dat nooddiensten alarmeert indien een chauffeur na een ongeval bewusteloos is. Het 
Europees Parlement heeft de Commissie opgeroepen om een aantal verbeteringen in de 
voorstellen aan te brengen om: 
 

• de compatibiliteit tussen ITS-systemen te verbeteren en de compatibiliteit met 
eerdere systemen te waarborgen; 

• de aandacht meer op kwetsbare weggebruikers te richten (voetgangers, fietsers, 
motorrijders, gehandicapten en mensen met een beperkte mobiliteit);  

• de eerbiediging van de gegevensbescherming en privacy te waarborgen;  
• de aansprakelijkheidsaspecten beter toe te lichten door het inschakelen van 

deskundigen en belanghebbenden. 
 
Het laatste deel van het wegpakket is een verordening over de voorwaarden waaraan 
voldaan moet worden om het beroep van wegvervoerder uit te mogen oefenen. Doel is om 
hoge, uniforme normen voor vervoersdiensten in de gehele EU te waarborgen en te zorgen 
dat ondernemingen de arbeidsvoorschriften en de administratieve regelgeving in acht 
nemen in het land waar zij zijn gevestigd. 
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BIJLAGE B  SOCIALE PARTNERS OP EUROPEES EN 
NATIONAAL NIVEAU 

B.1.  De rol van de sociale partners 

Op EU-niveau zijn de werkgevers georganiseerd in de Internationale Unie voor het 
Wegvervoer (IRU) en worden de werknemers vertegenwoordigd door de Europese 
Federatie van Vervoerswerknemers (ETF).  
 
De IRU vertegenwoordigt de werkgevers (niet de zelfstandigen) en haar belangrijkste 
doelstelling is het bevorderen van het international wegvervoer. De organisatie telt 47 
leden, zowel uit Europese landen als uit andere landen verspreid over de wereld. Niet alle 
werkgeversorganisaties in de lidstaten van de EU komen als lid in aanmerking. Dit is vaak 
afhankelijk van de concurrentiesituatie op nationaal niveau (bijvoorbeeld in Frankrijk). 
 
Binnen de EU heeft de IRU verbindingscommissies opgezet voor de EU-wetgeving waarbij 
er afzonderlijke verbindingscommissies voor het goederen- en personenvervoer zijn. In 
sommige gevallen werken leden van de twee commissies samen op terreinen die een 
specifieke deskundigheid vereisen. Wat het goederenvervoer betreft, zijn alle Europese 
landen in de betreffende commissie vertegenwoordigd. 
 
Volgens het EFILWC-rapport90 heeft de verbindingscommissie een belangrijke rol gespeeld 
in het kader van de TIR-conventie (TIR = Transport International de Marchandises par la 
Route) waar overeenstemming met de douaneautoriteiten is bereikt over het bevorderen 
van het internationale transport. De TIR-overeenkomst wordt over het algemeen als een 
groot succes aangemerkt. 
 
De ETF is een pan-Europese organisatie die 39 landen en 203 vakverenigingen omvat. In 
de meeste EU-landen zijn alle vakbonden lid van de ETF, die uit zeven redelijke autonome 
afdelingen bestaat waarvan er een verantwoordelijk is voor het goederenvervoer over de 
weg. De ETF is lid van de Europese Confederatie van Vakverenigingen (ETUC), de 
organisatie die de werknemers vertegenwoordigt en die alle industriële betrekkingen op EU-
niveau coördineert.  
 
De IRU en ETF hebben een samenwerkingsstructuur opgezet om bepaalde sociale kwesties 
te bespreken, zoals de voorschriften voor de rij- en rusttijden. Aan de andere kant 
overleggen zij niet over niet-sociale kwesties als de heffingen voor het weggebruik, 
milieupunten en bepaalde technische veiligheidswetgeving. Uit interviews blijkt dat de 
vertegenwoordigers van de werknemers bereid zijn om de reikwijdte van de discussies uit 
te breiden tot alle kwesties die relevant zijn voor het concurrentievermogen van 
vervoersorganisaties aangezien al die kwesties rechtstreeks van invloed kunnen zijn op de 
arbeidsomstandigheden en de lonen van de werknemers.  
 
Een algemeen model voor de verhouding tussen de werkgevers- en 
werknemersvertegenwoordigers, de EU en de nationale overheden ziet er als volgt uit: 

                                          
90 Ibidem. 
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Werkgevers    Politieke besluitvormers    Werknemers 
 
IRU <------------------------------------------------------------------------->  ETF 
 
     Europese Commissie 
       
 
     Nationale overheden 
 
Nationale leden IRU <--------------------------------> Nationale leden ETF 
 

Bron: Eurofound, 2004 

 
De pijlen die slechts één kant op gaan (van de werkgever- en 
werknemersvertegenwoordigers naar de Europese Commissie en van hun nationale leden 
naar de betreffende overheden) geven wellicht een te beperkt beeld. Er vinden namelijk 
wel degelijk op nationaal sectoraal niveau onderlinge besprekingen plaats tussen 
werkgevers- en werknemersorganisaties in de vele instellingen en organisaties waarin zij 
beide zitting hebben. Ook op EU-niveau voeren zij besprekingen, hoewel er op dat niveau, 
met uitzondering van de CES, geen instellingen zijn waarin zij allebei vertegenwoordigd zijn 
(Eurofound, 2004). 
 
In kader B.1 worden de gezamenlijke aanbevelingen van de IRU en ETF toegelicht met 
betrekking tot de arbeidsomstandigheden van en opleidingen voor chauffeurs.  
 
Kader B. 1 Gezamenlijke aanbevelingen van de IRU en ETF 

De Europese sociale partners hebben de afgelopen decennia een aantal gezamenlijke 
aanbevelingen gedaan met betrekking tot uiteenlopende kwesties (zoals de 
werkgelegenheid en opleidingen in de logistiek, rustfaciliteiten e.d.).  

Sommige aanbevelingen zijn tot de Europese Commissie en de lidstaten gericht. Het 
merendeel is echter aan de sociale partners op nationaal, regionaal en bedrijfsniveau 
gericht met het verzoek om de betreffende richtsnoeren op het gebied van 
functieomschrijvingen, opleidingen en individuele beoordelingen van de competenties van 
werknemers in praktijk te brengen.  

De aanbevelingen bestonden met name uit:  

• verzoeken aan de Europese Commissie en de lidstaten in verband met statistische 
gegevens over de werkgelegenheid in de logistiek; 

• aanbevelingen aan de Europese Commissie, de lidstaten en de nationale sociale 
partners over de uitvoering van Richtlijn 89/655/EEG betreffende minimumvoorschriften 
inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen 
op de arbeidsplaats; 

• de invulling van een kader voor acties in verband met een permanente ontwikkeling 
(“een leven lang leren”) van de benodigde competenties en kwalificaties in de logistiek. 

 
In maart 2006 hebben de IRU en ETF overeenstemming bereikt over een lijst met criteria 
waaraan de rustfaciliteiten in de lidstaten van de Europese Unie moeten voldoen. 
 
Op nationaal niveau spelen de sociale partners een indirecte rol bij de omzetting van de 
EU-voorschriften in de wetgeving enerzijds en een directe rol bij de bespreking van de 
CAO’s anderzijds. 
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De functie van die CAO’s is van bijzonder belang, met name in landen waar de sociale 
dialoog een grote rol speelt bij de regulering van de arbeidsomstandigheden. In een aantal 
gevallen moesten die CAO’s herzien worden om deze in overeenstemming te brengen met 
de voorschriften van de EU-wetgeving. Zo moest de collectieve arbeidsovereenkomst in 
Hongarije bijvoorbeeld aangepast worden nadat het land de richtlijnen had omgezet. De 
uitvoeringswetgeving had namelijk betrekking op een aantal gebieden die in Hongarije al 
tientallen jaren niet gereguleerd waren. In de herziene CAO’s wordt de nieuwe wet- en 
regelgeving doorgaans goed in acht genomen. 
 
Omgekeerd hebben de EU-voorschriften een groter effect in landen waar geen CAO’s in de 
sector van kracht zijn en de dialoog geen belangrijke rol speelt. Dat is het geval in een 
aantal nieuwe lidstaten waar de meerderheid van de mensen in het wegvervoer onder een 
collectieve arbeidsovereenkomst valt. In sommige nieuwe lidstaten, waar de sociale dialoog 
niet zo’n grote plaats inneemt als in de EU-15, is er in feite wel behoefte aan die dialoog. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor Litouwen, waar alleen in grote bedrijven CAO’s worden 
afgesloten als nalatenschap van de sterke vakbonden uit de tijd van de voormalige Sovjet-
Unie. In Bulgarije is de sociale dialoog in het wegvervoer zwak als gevolg van een slechte 
organisatie van de vakbonden en een gering aantal werknemersvertegenwoordigers.  
 
Daarentegen is de sociale dialoog in het wegvervoer in Letland behoorlijk intensief; dat 
heeft te maken met het feit dat de sector niet alleen over de op drie na grootste vakbond in 
het land beschikt, maar ook over een van de grootste werkgeversorganisaties (Eurofound, 
2007).  
 
Afhankelijk van de nationale procedures voor de sociale dialoog spelen tripartiete 
onderhandelingen met name in de nieuwe lidstaten een rol bij het opstellen van de 
regelgeving voor arbeidstijden en met betrekking tot veiligheid, lonen e.d. Zo is de 
regelgeving voor het omzetten van de Arbeidstijdenrichtlijn in Tsjechië op nationaal 
tripartiet niveau besproken in de Raad voor Economische en Sociale Akkoorden (Rada 
hospodářská a sociální dohody ČR, RHSD ČR). In Letland hebben de sociale partners en de 
regering in juni 2006 op sectorniveau een tripartiete overeenkomst gesloten over een 
sociaaleconomisch partnerschap voor het wegvervoer. In dat kader is overeenstemming 
bereikt over de oprichting van een samenwerkingsraad die technische ondersteuning moet 
bieden bij de uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst in de sector. Daarnaast 
dient die raad een sectorale overeenkomst voor te bereiden. Ook in Slowakije wordt 
gebruik gemaakt van een tripartiete sociale dialoog. In dit land worden daartoe drie tot vier 
keer per jaar bijeenkomsten georganiseerd (Eurofound, 2007). 
 
Collectieve onderhandelingen in het wegvervoer vinden in een aantal vormen plaats, 
meestal afhankelijk van de methode die in het betreffende land gangbaar is. De meest 
ontwikkelde vormen van collectieve onderhandelingen zijn onderhandelingen op 
sectorniveau (België, Finland, Portugal, Denemarken en Italië) en op ondernemingsniveau 
(het Verenigd Koninkrijk). In sommige landen worden die onderhandelingen op 
verschillende niveaus gevoerd. In Duitsland vinden zij bijvoorbeeld op regionaal en 
bedrijfsniveau plaats, hetgeen uiteindelijk tot meer dan duizend overeenkomsten leidt die 
uiteenlopende sectoren in het goederen- en personenvervoer bestrijken. In Nederland en 
Noorwegen wordt eveneens zowel op sectoraal- als bedrijfsniveau onderhandeld, hoewel 
dat in Noorwegen vooral op sectoraal niveau gebeurt. In Polen is voor het wegvervoer een 
sectorale overeenkomst van kracht naast een reeks overeenkomsten met individuele 
werkgevers. Spanje kent een soortgelijke situatie. Hier worden regionale sectorale én 
bedrijfsovereenkomsten gesloten. In Hongarije zijn twee sectorale overeenkomsten 
afgesloten naast zeven overeenkomsten met meerdere werkgevers en 39 overeenkomsten 
met individuele werkgevers (Eurofound, 2007) 
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In kaders B.2 en B.3 worden voorbeelden gegeven van de rol van de sociale partners bij 
het ondersteunen/wijzigen van sectorregulering verband houdende met het beroep van 
chauffeur. 

 
Kader B. 2 Het “Tutankamion”-programma: een opleiding voor immigranten die 

in Italië werken 

Om het tekort van gekwalificeerd personeel aan te pakken (met name onder immigranten) 
experimenteert de bilaterale raad E.bi.tral. (bestaande uit vertegenwoordigers van 
werkgevers en vakbonden) sinds 2008 met een experimenteel programma voor 
immigrantenwerknemers. Samen met het Egyptische consulaat in Milaan heeft E.bi.tral een 
paar werknemers geselecteerd om zich in Egypte op te laten leiden. Aan het eind van het 
programma worden de betreffende werknemers in dienst genomen door de 
partnerbedrijven van E.bi.tral. De sociale partners ondersteunen ook specifieke 
opleidingsfondsen (Fondimpresa en FOR.TE geheten). Deze fondsen worden gefinancierd 
door een verplichte bijdrage van de werkgevers (0,3% van de brutolonen van werknemers) 
en een initiële bijdrage van het ministerie van Arbeidszaken en Sociaal Beleid. 

Het bestuur van elk fonds bestaat uit een evenredig aantal vertegenwoordigers van de 
werkgeversorganisaties en wijst geld toe aan opleidingsplannen op lokaal, sectoraal en 
bedrijfsniveau – in sommige gevallen ook aan individuele personen. Voorwaarde is wel dat 
de plannen positief zijn beoordeeld door het daarvoor verantwoordelijke orgaan. 

 

Kader B. 3 Italië: de CAO’s wijken af van de Arbeidstijdenrichtlijn 

In Italië hebben sociale partners op bedrijfsniveau collectieve arbeidsovereenkomsten 
ondertekend die afwijken van de Europese Arbeidstijdenrichtlijn.  

Doel van de sociale partners is om de verplichte rusttijden te berekenen op basis van de 
betaalde werktijd. Vertegenwoordigers van de vakbonden91 hebben onderstreept dat het 
onbedoelde effect van de richtlijn eigenlijk is dat de tijd die van huis moet worden 
doorgebracht, verlengd wordt zonder dat daar een salarisverhoging tegenover staat. 

 

                                          
91    Interview met de heer Molino en de heer Beretta (Filt Cgil Lombardia), 17 februari 2009. 
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BIJLAGE C AANVULLENDE TABELLEN 
 
Tabel C1. 1 Goederenvervoer over de weg (2007) 

 

Tonnage (x 
1 000) 

T/km (x 
miljoen) 

T/km (x 
miljoen) 

Leeg 
transport 
(x miljoen 

v/km) 

Gemiddelde 
lading 
(1)(2) 

% leeg 
transport 

(1) 

BE 352 202 42 085 3 173  13,26 :

BG 134 779 14 624 1 658 231 8,82 13,93

CZ 453 533 48 141 5 279 774 9,12 14,66

197 922 20 960 2 246 309 9,33 13,76DK 
DE 3028 466 343 447 31 460 4 183 10,92 13,30

EE 39 988 6 417 537 : 11,95 0,19

IE 310 237 19 020 2 635 500 7,22 18,98

GR 484 775 27 791 2 893 338 9,61 11,68

ES 2408 762 258 875 22 270 4 698 11,62 21,10

FR 2258 028 219 212 22 053 3 706 9,94 16,80

IT      

CY 39 945 1 202 161 30 7,47 18,63

LV 62 152 13 204 1 657 250 7,97 15,09

LT 62 156 20 278 1 709 263 11,87 15,39

LU 57 874 9 562 742 111 12,89 14,96

HU 243 299 35 805 3 334 575 10,74 17,25

NL 636 170 77 921 9 204 2 068 8,47 22,47

AT 354 330 37 402 3 327 565 11,24 16,98

PL 984 237 150 879 15 904 2 769 9,49 17,41

PT 324 019 46 203 4 136 567 11,17 13,71

RO 356 971 59 524 3 529  16,87 0,03

SI 89 036 13 734 1 258 224 10,92 17,81

SK 179 409 27 159 3 004 400 9,04 13,32

FI 421 451 29 811 2 539 519 11,74 20,44

SE 360 151 40 540 2 826 536 14,35 18,97

UK 1908 745 171 477 22 647 3 036 7,57 13,41

NO 268 613 19 375 1 887 329 10,27 17,44

Bron: Eurostat 

(1)= Uitwerking van Eurostat-gegevens  
(2)= In miljoen t/km / In miljoen v/km 
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Tabel C1. 2  Goederenvervoer over de weg naar soort activiteit: binnenlands 
vervoer (in miljoen t/km)  

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

2001
-

2004 
(%) 

2004-
2007 
(%) 

EU
25  

: : : : 1 178 776 1 199 971 : :   

EU
15  

962 035 974 612 996 234 
1 009 

386 
1 078 067 1 096 045 : :   

BE  19 754 20 565 20 392 19 584 19 416 19 283 19 615 19 650 -5,59  1,21  
BG  : : : : : : 5 806 5 890   
CZ  14 214 15 007 16 318 17 362 16 046 15 518 16 082 15 831 6,92  -1,34  
DK  11 000 10 887 11 057 11 012 10 538 11 058 11 495 11 800 -3,21  11,98  
DE  226 529 230 016 225 474 227 205 232 303 237 617 251 379 261 440 0,99  12,54  
EE  : : : 1 568 1 478 1 847 1 979 1 942  31,39  
IE  8 337 9 122 10 731 11 935 13 216 13 983 13 832 14 428 44,88  9,17  
GR  : : : 15 276 31 745 19 610 26 137 21 729  -31,55  
ES  106 936 114 004 129 510 138 413 155 014 166 386 174 588 190 611 35,97  22,96  
FR  163 163 168 572 169 742 170 896 179 183 177 331 182 753 191 388 6,29  6,81  
IT  158 250 154 749 160 082 143 184 158 172 171 587 160 000 r 160 000 r   
CY  : : 1 286 1 370 1 102 1 374 1 145 1 184  7,44  
LV  : : 1 967 2 365 2 380 2 734 2 718 3 006  26,30  
LT  : : : 1 958 2 213 2 137 2 232 2 704  22,19  
LU  415 487 583 565 549 494 544 548 12,73  -0,18  
HU  : 11 835 11 166 10 670 10 977 11 394 12 425 13 186 -7,25  20,12  
NL  31 538 31 000 30 257 31 785 33 938 31 827 31 009 30 686 9,48  -9,58  
AT  12 389 12 454 12 663 13 036 12 376 12 514 14 437 14 744 -0,63  19,13  
PL  : : : : 58 825 60 940 59 420 65 769  11,80  
PT  14 220 16 351 14 916 14 199 17 435 17 445 17 540 18 319 6,63  5,07  
RO  : : : : : : 22 723 23 932   
SI  : 1 927 1 945 1 995 2 267 2 361 2 279 2 573 17,64  13,50  
SK  : : : 5 204 5 422 5 621 5 203 5 617  3,60  
FI  27 717 26 678 28 071 26 896 27 331 27 815 25 465 25 956 2,45  -5,03  
SE  31 451 29 967 31 836 31 467 32 691 34 701 35 474 36 395 9,09  11,33  
UK  150 337 149 760 150 920 153 933 154 157 154 396 158 156 160 425 2,94  4,07  

Bron: Eurostat 

r = raming Eurostat 2009 
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Tabel C1. 3 Goederenvervoer over de weg naar soort activiteit: internationaal 
transport (in miljoen t/km) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2001-

2004 (%) 
2004-

2007 (%) 

EU25  : : : : 519 079 525 391 : : : : 

EU15  325 758 339 033 347 721 351 291 396 952 383 775 : : : : 

BE  31 293 32 617 32 496 30 959 28 462 24 565 23 402 22 435 -12,74  -21,18  

BG  : : : : : : 7 959 8 734   

CZ  23 096 24 060 27 356 29 172 29 965 27 929 34 294 32 310 24,54  7,83  

DK  13 021 11 269 11 459 11 997 12 575 12 241 9 760 9 160 11,15  -26,87  

DE  54 179 58 948 59 740 63 540 71 449 72 487 78 637 82 006 21,21  14,78  

EE  : : : 2 406 3 620 3 977 3 569 4 475  23,62  

IE  3 938 3 203 3 545 3 715 3 928 3 926 3 622 4 592 22,64  16,90  

GR  : : : 4 064 5 028 4 151 7 865 6 062  20,56  

ES  41 782 47 041 55 039 54 183 65 807 66 844 67 200 68 264 39,89  3,73  

FR  40 836 38 298 34 617 32 712 33 018 27 954 28 692 27 824 -13,79  -15,73  

IT  26 427 31 764 32 600 30 904 38 808 40 217 30 000 r 30 000 r 22,18   

CY  : : 37 31 17 19 20 18  5,88  

LV  : : 4 233 4 443 5 000 5 660 8 035 10 197  103,94  

LT  : : : 9 504 10 066 13 770 15 902 17 574  74,59  

LU  7 195 8 212 8 596 9 079 9 026 8 309 8 263 9 014 9,91  -0,13  

HU  : 6 651 6 746 7 538 9 632 13 758 18 054 22 619 44,82  134,83  

NL  48 028 47 492 47 161 47 979 55 757 52 336 52 184 47 235 17,40  -15,28  

AT  22 733 25 078 25 835 26 520 26 810 24 530 24 750 22 658 6,91  -15,49  

PL  : : : : 43 982 50 886 68 895 85 110  93,51  

PT  12 616 13 616 14 807 13 227 23 384 25 163 27 295 27 884 71,74  19,24  

RO  : : : : : : 34 565 35 591   

SI  : 5 108 4 664 5 045 6 740 8 672 9 834 11 161 31,95  65,59  

SK  : : : 11 544 13 105 16 945 17 009 21 542  64,38  

FI  4 258 3 800 3 897 4 030 4 960 4 043 4 250 3 855 30,53  -22,28  

SE  4 169 4 191 4 816 5 171 4 258 3 874 4 444 4 145 1,60  -2,65  

UK  15 284 13 504 13 115 13 210 13 682 13 136 14 025 11 052 1,32  -19,22  

Bron: Eurostat 

r = raming Eurostat 2009 
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Tabel C1. 4 Goederenvervoer over de weg naar soort activiteit: 
derdelandenvervoer (in miljoen t/km) 

 2001 2004 2005 2006 2007 
2001-
2004 
(%) 

2004-
2007 
(%) 

EU-27  62 657 75 193 89 940 98 731  57,57 

EU-15 34 959 42 019    1,16  

BE 4 481 4 533 3 413 2 877 2 815  -37,90 

BG  : : 1 387 1 822   

CZ 1 975 4 340 6 087 8 733 8 214 119,75 89,26 

DK 573 558 468 370 400 -2,62 -28,32 

DE 5 109 6 566 7 685 8 693 8 743 28,52 33,16 

EE  139 717 598 754  442,45 

IE 371 354 448 563 443 -4,58 25,14 

EL  88 96 96 102  15,91 

ES 1 368 2 070 2 123 1 882 1 892 51,32 -8,60 

FR 1 774 1 060 788 728 777 -40,25 -26,70 

IT 610 1 100 1 247 1 300 : 80,33  

CY  - - - :   

LV  1 183 1 785 2 546 3 514  197,04 

LT  3 382 6 021 6 919 8 041  137,76 

LU 4 647 4 303 3 758 3 608 4 129 -7,40 -4,04 

HU 229 1 330 2 420 3 954 6 597 480,79 396,02 

NL 8 020 10 748 8 815 9 012 7 407 34,01 -31,08 

AT 6 006 6 504 6 155 5 780 4 800 8,29 -26,20 

PL  4 982 10 646 17 425 21 589  333,34 

PT 1 333 3 397 3 715 3 622 3 589 154,84 5,65 

RO  : : 144 51   

SI 678 1 260 2 123 2 379 3 303 85,84 162,14 

SK  4 022 5 814 6 654 8 241  104,90 

FI 82 83 79 109 84 1,22 1,20 

SE 348 421 495 503* 430 20,98 2,14 

UK 238 234 297 205 194 -1,68 -17,09 

Bron: Eurostat 
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Tabel C1. 5 Goederenvervoer over de weg naar soort activiteit: cabotagevervoer 
(in miljoen t/km) 

 2001 2004 2005 2006 2007 
2001-

2004 (%) 
2004-

2007 (%) 

EU-27  14 658 14 916 15 521 16 137  10,09 
EU-15 10 029 13 713    11,07  
BE 1 635 1 816 1 597 1 552 1 529  -15,80 
BG  : : 204 78   
CZ  32 33 86 248  675,00 
DK 187 254 129 239 293 35,83 15,35 
DE 1 688 1 944 2 257 2 273 2 546 15,17 30,97 
EE  57 138 102 163  185,96 
IE 537 505 462 434 418 -5,96 -17,23 
EL  17 5 89 65  282,35 
ES 350 1 031 1 059 854 825 194,57 -19,98 
FR 607 624 421 523 569 2,80 -8,81 
IT 599 847 1 098 1 100 : 41,40  
CY  - - - :   
LV  10 36 30 39  290,00 
LT  28 50 66 69  146,43 
LU 1 556 2 262 2 141 2 133 2 248 45,37 -0,62 
HU 99 92 100 80 126 -7,07 36,96 
NL 2 002 2 871 2 733 2 172 1 999 43,41 -30,37 
AT 449 390 573 717 686 -13,14 75,90 
PL  506 653 1 273 1 098  117,00 
PT 148 708 747 712 927 378,38 30,93 
RO  : : 14 61   
SI 31 132 149 264 250 325,81 89,39 
SK  89 87 125 216  142,70 
FI 46 70 54 88 147 52,17 110,00 
SE 164 170 186 164 152 3,66 -10,59 
UK 59 203 207 242 285 244,07 40,39 

Bron: Eurostat 
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Tabel C1. 6 Penetratiegraad van het cabotagevervoer in landen waar deze 
activiteit plaats vindt (percentage op basis van t/km) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

EU-25     1,19 1,20 1,29 1,26 
EU-27       1,26 1,23 
BE 2,31 2,89 2,10 2,67 2,87 2,96 3,45 2,88 
BG : : : : : : 0,26 0,28 
CZ 0,10 0,10 0,08 0,17 0,17 0,22 0,42 0,55 
DK 0,47 0,92 0,98 1,17 1,72 1,90 1,74 2,21 
DE 1,12 1,16 1,35 1,31 1,61 1,52 1,27 1,15 
EE : : : 0,004 0,002 0,05 0,10 0,03 
IE 0,29 0,11 0,13 0,07 0,92 1,04 1,26 1,34 
GR : : : 0,30 0,19 0,37 0,52 0,68 
ES 0,38 0,53 0,50 0,51 0,60 0,69 0,59 0,57 
FR 1,26 1,55 1,91 2,06 2,50 2,55 2,28 2,30 
IT 0,45 0,59 0,50 0,66 0,63 0,51 0,64 0,66 
CY :        
LV :  0,001 0,44 0,82 0,05 0,08 0,04 
LT :  : 0,02 0,23 0,28 0,17 0,08 
LU 2,20 3,23 3,96 1,30 1,99 5,22 3,20 1,34 
HU : 0,19 0,19 0,22 0,26 0,24 0,27 0,05 
NL 0,71 0,88 0,97 0,68 0,75 0,87 1,25 1,31 
AT 1,72 2,40 1,75 1,70 1,94 1,92 1,93 2,51 
PL : : : : 0,07 0,06 0,04 0,03 
PT 0,30 0,18 0,24 0,28 0,39 0,32 0,13 0,23 
RO : : : : : : 0,11 0,09 
SI : 0,30 0,29 0,05 0,07 0,39 0,00 0,08 
SK : : : 0,06 0,13 0,69 0,42 0,83 
FI 0,01 0,12 0,01 0,10 0,05 0,08 0,10 0,18 
SE 0,67 0,76 0,67 0,80 1,08 1,47 1,44 1,75 
UK 0,87 0,86 0,97 1,05 1,19 1,20 1,08 0,92 

Bron: Eurostat 
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Tabel C1. 7 Goederenvervoer over de weg: voertuigen/km per jaar (x miljoen) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2001-
2004 
(%) 

2004-
2007 
(%) 

BE  4 034 4 316 4 208 3 869 3 755 3 355 3 419 3 173 -13,00 -15,50 
BG  : : : : : : 1 095 1 155   
CZ  4 695 3 941 4 586 5 208 4 746 4 566 4 792 4 615 20,43 -2,76 
DK  2 253 2 250 2 264 2 259 2 157 2 078 1 940 1 976 -4,13 -8,39 
DE  21 561 22 109 21 585 21 707 22 701 23 057 24 225 25 229 2,68 11,14 
EE  : : : 381 426 391 378 415  -2,58 
IE  1 042 1 034 1 213 1 314 1 452 1 581 1 537 1 661 40,43 14,39 
GR  : : : 1 306 2 191 1 642 2 090 1 950  -11,00 
ES  10 079 11 060 12 574 13 122 15 939 16 709 16 709 17 996 44,11 12,91 
FR  18 144 18 192 18 115 17 630 18 496 18 208 18 259 18 633 1,67 0,74 
IT  11 414 11 380 11 342 11 090 13 422 13 864 : : 17,94  
CY  : : 118 115 78 103 85 96  23,08 
LV  : : 648 789 741 840 996 1 132  52,77 
LT  : : : 848 903 1 087 1 239 1 350  49,50 
LU  447 543 563 580 577 536 544 589 6,26 2,08 
HU  : 3 179 2 224 1 434 1 576 1 812 2 161 2 507 -50,42 59,07 
NL  10 193 10 456 9 792 7 767 8 668 8 150 8 025 7 621 -17,10 -12,08 
AT  2 291 2 417 2 465 2 511 2 500 2 393 2 567 2 538 3,43 1,52 
PL  : : : : 10 384 10 538 11 620 13 029  25,47 
PT  2 334 2 555 2 457 2 327 3 138 3 519 3 615 3 731 22,82 18,90 
RO  : : : : : : 3 482 3 529   
SI  : 585 587 630 780 954 981 1 076 33,33 37,95 
SK  : : : 2 298 2 342 2 652 2 565 2 662  13,66 
FI  1 893 1 875 1 942 1 942 1 997 1 991 1 915 1 868 6,51 -6,46 
SE  2 255 2 292 2 411 2 410 2 380 2 523 2 560 2 663 3,84 11,89 
UK  20 207 19 378 19 429 19 054 18 004 17 780 18 108 17 324 -7,09 -3,78 

Bron: Eurostat 
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Tabel C1. 8 Aantal voertuigen in het goederenvervoer over de weg (x 1 000) 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

2001-
2004 
(%) 

2004-
2007 
(%) 

BE  503,00 526,30 540,60 556,40 578,10 604,40 623,30 642,70 9,84 11,17 
BG  : : : : 296,00 311,00 208,30 239,80 -18,99 
CZ  275,60 296,40 323,40 340,10 371,40 415,00 468,00 533,80 25,30 43,73 
DK  373,30 380,30 389,40 400,00 423,10 : 494,20 521,20 11,25 23,19 

DE  2 526,90 2 610,90 2 649,10 2 619,30 2 586,30 2 572,10 2 573,10 (r)
2 604,10 

(r) 
-0,94 0,69 

EE  : : : 77,60 (r) 79,60 79,60 (r) 85,30 (r) 72,10 -9,42 
IE  205,50 219,50 233,10 251,10 (r) 268,10 (r) 286,50 (r) 286,50 (r) 345,90 22,14 29,02 

GR  : : : : : : : :  

ES  3 780,20 3 949,00 4 092,00 4 188,80 4 418,00 4 655,40 (p) 4 910,20 : 11,88  
FR  4 954,00 5 050,30 5 084,10 5 079,50 5 085,40 5 107,00 5 099,00 : 0,70  
IT  2 971,10 3 110,30 3 297,30 3 450,90 3 498,10 3 633,90 3 758,90 : 12,47  
CY  113,50 116,80 116,50 118,40 116,30 116,80 113,90 115,70 -0,43 -0,52 
LV  81,90 83,90 86,70 88,00 90,40 94,80 100,70 107,20 7,75 18,58 
LT  88,30 89,40 93,50 97,50 101,30 106,20 117,40 126,50 13,31 24,88 
LU  19,20 20,40 21,70 22,70 23,30 24,00 24,90 25,80 14,22 10,73 
HU  328,20 341,00 354,70 362,30 363,60 377,00 405,00 416,00 6,63 14,41 
NL  839,40 880,50 917,40 946,20 971,10 938,90 925,20 937,60 10,29 -3,45 
AT  326,70 331,40 320,00 326,10 333,00 338,80 (r) 345,50 (r) 353,70 (r) 0,48 6,22 
PL  1 783,00 1 979,30 2 051,80 2 191,80 2 262,90 2 178,00 2 246,00 2 345,00 14,33 3,63 
PT  : : : : : : : :  
RO  393,50 403,30 411,20 426,00 442,70 456,30 422,80 (r) 467,30 9,77 5,56 
SI  50,00 (r) 51,50 (r) 53,10 (r) 54,80 (r) 57,60 (r) 60,20 (r) 63,00 68,90 11,84 19,62 
SK  110,70 120,40 130,30 142,10 140,40 160,10 172,80 196,10 16,61 39,67 
FI  304,30 312,60 319,70 327,10 355,20 363,60 376,10 394,70 13,63 11,12 
SE  322,20 340,60 351,50 362,00 377,10 394,40 472,00 495,70 10,72 31,45 
UK  2 787,20 2 879,00 : : : 3 309,00 (r) : :  

Bron: Eurostat 
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Tabel C1. 9 Registratie nieuwe voertuigen 

 
Lichte bedrijfsvoertuigen 

< 3.5 ton 
Bedrijfsvoertuigen 
 > 3.5 ton; <16 ton 

Zware bedrijfsvoertuigen 
> 16 ton 

 2005 2006 

% 
wijzig. 
2005-
2006 

2005 2006 

% 
wijzig. 
2005-
2006 

2005 2006 
% wijzig. 

2005-
2006 

EU-27  2 025 425        
EU-15 1 925 026 1 868 368 -2 9 116 221 101 209 -12,9 265 364 253 387 -4 5 
BE 62 068 60 156 -3,1 3 344 3 007 -10,1 9 671 7 772 -19,6 
BG 15 965 9 959        
CZ 57 880 16 185 1,4 2 713 3 264 20,3 5 546 6 530 17,7 
DK 193 736 62 792 8,5 982 785 -20,1 5 430 5 205 -4,1 
DE 2 896 197 513 1,9 42 018 38 373 -8,7 59 873 62 837 5,0 
EE 36 431 3 696 27,6 163 147 -9,8 812 1 387 70,8 
IE 23 071 39 502 8,4 1 838 3 077 67,4 3 696 3 712 0,4 
GR 386 250 23 730 2,9 1 114 1 173 5,3 1 353 1 014 -25,1 
ES 419 043 273 922 -29,1 9 847 8 577 -12,9 34 514 32 395 -6,1 
FR 207 400 439 194 4,8 11 314 9 740 -13,9 49 765 43 613 -12,4 
IT 3 233 231 436 11,6 12 101 10 188 -15,8 28 666 25 560 -10,8 
CY 1 728 3 697 14,4 (1) (1)  (1) (1)  
LV 3 303 2 508 45,1 286 221 -22,7 1 023 1 926 88,3 
LT 3 025 4 107 24,3 261 231 -11,5 2 104 2 893 37,5 
LU 35 500 3 083 1,9 219 159 -27,4 1 361 1 265 -7,1 
HU 755 21 604 -39,1 (2) (2)  6 171   
MT 65 224 625 -17,2 (1) (1)  (1) (1)  
NL 28 752 63 913 -2,0 3 255 3 309 1,7 12 290 16 695 35,8 
AT 35 270 30 357 5,6 1 048 992 -5,3 7 878 6 617 -16,0 
PL 66 632 38 618 9,5 4 377 5 162 17,9 7 417 10 734 44,7 
PT 6 881 64 342 -3,4 1 563 1 329 -15,0 3 787 4 082 7,8 
RO 62 068 30 508   3 612   4 170  
SI 15 965 6 048 -12,1 346 383 10,7 1 305 1 679 28,7 
SK 14 425 19 502 35,2 936 948 1,3 2 821 3 465 22,8 
FI 15 353 16 472 7,3 1 490 1 305 -12,4 3 112 2 726 -12,4 
SE 34 789 39 618 13,9 1 255 866 -31,0 5 763 5 362 -7,0 
UK 325 372 322 338 -0,9 24 833 18 329 -26,2 38 205 34 532 -9,6 

Bron: Eurostat, Transport statistical pocketbook 2007-2008 

 
NB: (1) Zware bedrijfsvoertuigen opgenomen in vorige kolommen  
(2) Vrachtwagens opgenomen in andere kolommen  
Cyprus: nieuw en gebruikt 
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Tabel C1. 10 Aantal werkzame personen in het goederenvervoer over de weg 
(1996-2006) 

 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

EU27       27 527 28 000 (r)
EU25     23 050 22 038 23 394 (r) 25 000 (r) 26 000 (r)  
BE  50 490 53 660 53 667 57 369 62 026 62 538 : 63 200 63 172 63 191 63 082
BG     31 222 30 245 39 828 49 650 48 681 37 918
CZ  61 317 78 885 79 650 84 894   92 933 100 338 102 569 101 065 103 372
DK     40 309 43 988 41 219 39 618 38 673 39 085 40 397 41 123
DE  267 934 274 826 384 233 270 781 (v) 312 952 309 800 275 207 284 527 289 918 309 494
EE     9 391 9 810 11 453 12 057 12 589 13 218 13 849
IE  9 486 9 541 11 914 (v) 12 783 13 200 15 658 16 175  
GR        44 625
ES     292 240 301 618 314 182 329 812 348 876 364 949 390 000 393 085
FR  278 728 283 359 293 942 305 091 : 324 237 333 438 333 423 346 082 341 268 348 956
IT  275 860 271 091 283 779 298 722 308 637 313 647 317 582 329 413 331 597 339 770 339 407
CY  2197 2 233 2 284 2 310 2 433 2 463 2 508 2 557 2 559 2 415 

LV    8 878 9 477 (v)
8 667 

(v) 
9 103 11 215 11 851 14 161 16 220 18 413

LT     19 426 21 487 23 125 25 983 27 716 31 441 36 571

LU  3774 4 220 5 051 4 818 (v)
5 517 

(v) 
6 126 6 500 7 411 7 472 7 613 7 449

HU    23 201 24 534 26 564 60 292 65 624 66 875 69 065 68 370 67 818
MT     843 916 811  
NL  101 170 101 090 (v) 108 320 122 083 125 850 : 114 734 119 179 114 843 122 950
AT  : 43 033 44 451 45 734 47 650 51 289 55 346 57 549 58 572 57 576 60 232

PL  
141 922 

(v) 
169 533 (v) 

186 794 
(v) 

  191 446 199 578 195 361 224 808

PT  
40 495 

(v) 
43 519 46 372 49 955 45 735 46 632 50 798 60 178 58 565 62 214 64 801

RO   68 930 67 054 60 284 53 930 53 337 53 226 57 511 64 007 68 050 76 417
SI       17 271 17 184 17 891  19 518
SK     7 201 8 338 9 612 8 195 9 218 9 595 10 021 12 746
FI  30 062 33 693 35 727 36 815 38 027 37 917 40 878 41 302 38 666 39 569 40 541
SE   60 991 63 941 62 064 63 487 63 050 61 424 67 233 67 730 71 027
UK    332 818 334 278 328 959 (v) 319 779 (v) 305 575 311 904 298 912 308 938 297 230
NO     29 231 28 716 28 944 29 625 28 868 26 552 27 227 28 399

r: raming  
v: voorlopige waarde  
 

Bron: EUROSTAT 
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Tabel C1. 11 Aandeel van de werkzame vrouwen in de vervoersdiensten (NACE 60-
63), vergeleken met het gemiddelde in de dienstensector (NACE G, H, 
I en K), 2005 (in procenten) 

 Vervoersdiensten 
Diensten  

(NACE G, H, I en K) 
EU25 21,1 44,0 
BE 21,1 41,1 
CZ 20,8 45,4 
DK 23,6 40,5 
DE 24,1 47,1 
EE 23,2 49,1 
IE 20,0 45,8 
GR 16,2 39,0 
ES 17,3 44,9 
FR 23,7 43,1 
IT 17,3 40,0 
CY 30,7 45,8 
LV 22,9 52,2 
LT 18,6 47,7 
LU 17,2 42,1 
HU 17,9 46,2 
MT 20,3 29,9 
NL 22,9 41,9 
AT 23,6 50,1 
PL 16,5 44,6 
PT 20,4 44,7 
SI 16,4 46,0 
SK 18,9 47,1 
FI 21,7 45,1 
SE 23,4 39,2 
UK 23,3 43,7 

Bron: Eurostat, arbeidskrachtenenquête in de Europese Unie 
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Tabel C1. 12 Aandeel van werkzame parttimers in de vervoersdiensten (NACE 60-
63), vergeleken met het gemiddelde in de dienstensector (NACE G, H, 
I en K), 2005 (in procenten) 

 Vervoersdiensten 
Diensten 

(NACE G, H, I en K) 
EU25 9,2 20,8 
BE 12,0 21,9 
CZ 1,5 6,0 
DK 10,6 26,0 
DE 13,4 28,6 
EE 3,3 8,4 
IE : : 
GR 1,2 4,4 
ES 6,6 14,9 
FR 7,9 16,2 
IT 6,2 16,3 
CY 7,5 9,2 
LV 2,0 5,9 
LT : 5,9 
LU : 15,0 
HU 1,4 4,9 
MT 5,6 13,4 
NL 27,8 46,2 
AT 10,7 26,2 
PL 2,9 10,4 
PT 3,1 7,3 
SI 4,8 8,7 
SK : 2,9 
FI 9,3 18,6 
SE 13,3 23,2 
UK 12,9 29,6 

Bron: Eurostat 
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Tabel C1. 13 Ontwikkeling van het BBP, de bevolking en de toegevoegde waarde 
(1990-2030) 

Jaar % wijziging  

1990 2000 2010 2020 2030 
2090-
2000 

2000-
2010 

2010-
2020 

2020-
2030 

Bevolking 
(miljoen) 

470,4 480,5 492,9 496,4 494,8 0,2 0,3 0,1 0,0 

BBP  
(in 000m 
€2005) 

8 108,7 10 046,1 12 430,0 15 686,9 18 687,0 2,2 2,2 2,4 1,8 
EU27 

Bruto 
toegevoegde 
waarde (in 
000m €2005) 

7 386,7 9 081,2 11 252,3 14 213,3 16 897,9 2,1 2,2 2,4 1,7 

Bevolking 
(miljoen) 

363,5 375,5 390,8 397,5 398,7 0,3 0,4 0,2 0,0 

GDP  
(in 000m 
€2005) 

7 631,5 9503,7 11 598,2 14 402,8 16 891,5 2,2 2,0 2,2 1,6 
EU15 

Bruto 
toegevoegde 
waarde (in 
000m €2005) 

6 958,5 8 602,6 10 523,1 13 094,4 15 338,0 2,1 2,0 2,2 1,6 

Bevolking 
(miljoen) 

106,9 105,0 102,2 99,0 96,0 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 

BBP  
(in 000m 
€2005) 

477,2 542,4 831,8 1284,1 1795,5 1,3 4,4 4,4 3,4 12 
nw. 
lidst. Bruto 

toegevoegde 
waarde (in 
000m €2005) 

428,2 478,6 729,2 1 118,9 1 559,9 1,1 4,3 4,4 3,4 

Bron: DG Energie en vervoer, EU-27, baseline-scenario energie tot 2030- update 2007 

 

Tabel C1. 14 Definitieve vraag naar energie in de vervoerssector 

Jaar % wijziging  

1990 2000 2010 2020 2030 
2090-
2000 

2000-
2010 

2010-
2020 

2020-
2030 

Totaal 279 440 339 129 390 915 438 642 463 079 2,0 1,4 1,2 0,5 
EU27 

Vrachtwagens 80 641 99 349 129 609 151 841 165 301 2,1 2,7 1,6 0,9 

Totaal 252 358 310 456 345 894 381 135 398 694 2,1 1,1 1,0 0,5 
EU15 

Vrachtwagens 69 233 89 688 108 937 124 486 134 125 2,6 2,0 1,3 0,7 

Totaal 27 082 28 673 45 021 57 507 64 385 0,6 4,6 2,5 1,1 12 nw. 
lidst. Vrachtwagens 11 408 9 662 20 671 27 355 31 176 -1,6 7,9 2,8 1,3 

Bron: DG Energie en vervoer, EU-27, baseline-scenario energie tot 2030- update 2007 
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Tabel C1. 15 Ontwikkeling van de vervoerssector 1990-2030 

Jaar % wijziging  

1990 2000 2010 2020 2030 
2090-
2000 

2000-
2010 

2010-
2020 

2020-
2030 

Activiteiten 
goederenvervoer 
(miljard/t/km) 

1 878,9 2 174,9 2 769,7 3 321,5 3 717,2 1,5 2,4 1,8 1,1 

Vrachtwagens 1 096,9 1 507,5 2 048,3 2 485,6 2 803,0 3,2 3,1 2,0 1,2 

Spoor 524,8 396,1 427,2 504,6 558,9 -2,8 0,8 1,7 1,0 

Binnenlandse 
waterwegen  

257,2 271,3 294,2 331,3 355,3 0,5 0,8 1,2 0,7 

EU27 

Vrachtactiviteit 
per eenheid BBP 
(t/km/000 €05) 

232 216 223 212 199 -0,7 0,3 -0,5 -0,6 

Activiteiten 
goederenvervoer 
(miljard/t/km) 

1 440,4 1 833,3 2 183,4 2 528,2 2 779,5 2,4 1,8 1,5 1,0 

Vrachtwagens 935,7 1 317,4 1 638,8 1 919,0 2 127,2 3,5 2,2 1,6 1,0 

Spoor 254,9 249,4 265,9 299,8 324,6 -0,2 0,6 1,2 0,8 

Binnenlandse 
waterwegen 

249,8 266,4 278,6 309,4 327,7 0,6 0,4 1,1 0,6 

EU15 

Vrachtactiviteit 
per eenheid BBP 
(t/km/000 €05) 

189 193 188 176 165 0,2 -0,2 -0,7 -0,6 

Activiteiten 
goederenvervoer 
(miljard/t/km) 

438,4 341,6 586,3 793,3 937,8 -2,5 5,6 3,2 1,7 

Vrachtwagens 161,2 190,1 409,5 566,6 675,8 1,7 8,0 3,3 1,8 
Spoor 269,8 146,6 161,2 204,8 234,3 -5,9 1,0 2,4 1,4 
Binnenlandse 
waterwegen 

7,4 4,9 15,6 22,0 27,6 -4,0 12,3 3,5 2,3 

12 
nw. 
lidst. 

Vrachtactiviteit 
per eenheid BBP 
(t/km/000 €05) 

919 630 705 618 522 -3,7 1,1 -1,3 -1,7 

Bron: DG Energie en vervoer, EU-27, baseline-scenario energie tot 2030- update 2007 
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Tabel C1. 16 NACE: I6024 – Goederenvervoer over de weg, gegevens per land 
(2006) 

 
Aantal 

onderneming
en 

Omzet of 
geboekte 

brutopremi
es 

Productiew
aarde 

Toegevoe
gde 

waarde 
tegen 

factorkost
en 

Bruto- 
exploitati
eoversch

ot 

Totaal 
gekocht

e 
goedere

n en 
dienste

n 

Goederen en 
diensten die 
gekocht zijn 

voor 
wederverkoo
p in dezelfde 

conditie 
waarin ze 
ontvangen 

zijn 

Personeel
skosten 

EU 
27 

600 000 (r) 280 000 (r) 260 000 (r) 100 000 (r) 38 000 (r)
18 0000 

(r) 
: 60 000 (r)

EU 
25  

  

BE  7 511 10 538,30 10 269,50 3 204,00 933,30 7 228,20 265,60 2 270,70

BG  7 660 1 240,30 1 152,80 269,50 204,00 976,90 89,80 65,50

CZ  26 044 6 112,10 5 617,60 1 390,80 662,20 5 006,20 587,20 728,60

DK  7 124 5 874,20 5 689,70 2 169,80 776,20 3 641,20 254,90 1 393,60

DE  33 985 28 213,10 25 165,70 12 513,30 5 519,90 15 738,30 3 457,90 6 993,30

EE  1 981 855,40 828,70 230,00 130,80 595,20 39,40 99,20

IE    

GR  21 299 2 693,70 2 665,70 1 058,10 808,80 1 645,30 31,10 249,30

ES  133 912 36 352,00 28 326,80 14 259,40 7 395,50 22 202,60 8 346,40 6 863,90

FR  41 592 37 883,30 37 325,70 13 154,80 1 813,90 24 011,60 738,60 11 340,90

IT  97 810 43 128,10 42 490,10 12 676,90 5 658,60 30 033,20 1 624,60 7 018,30

CY    

LV  2 311 796,00 821,20 274,30 218,70 536,70 24,30 55 60

LT  3 329 1 792,50 1 701,90 465,80 290,50 1 355,30 82,40 175,20

LU  445 1 034,70 845,20 407,90 131,80 601,80 189,90 276,10

HU  18 756 3 628,50 2 626,80 841,90 406,10 2 795,30 1 002,90 435,80

MT    

NL  9 370 17 664,80 17 395,10 6 469,10 1 784,50 11 114,70 270,40 4 684,50

AT  7 147 8 056,60 5 735,90 2 624,70 828,40 5 485,30 2 480,20 1 796,30

PL  76 398 11 688,00 10 783,60 2 614,90 1 848,70 8 834,80 2 399,60 766,30

PT  12 119 4 586,20 4 465,70 1 482,00 471,70 3 196,70 233,30 1 010,30

RO  15 209 2 984,80 2 712,90 644,70 457,80 2 310,40 417,90 186,90

SI  6 382 1 640,70 1 552,20 469,60 254,80 1 162,80 45,30 214,80

SK  1 084 614,30 589,10 192,30 114,40 404,60 27,10 77,90

FI  11 054 5 075,10 5 125,70 2 088,80 815,70 3 111,80 2,70 1 273,10

SE  14 652 8 364,80 8 050,30 3 228,30 999,40 5 204,50 382,60 2 228,90

UK  34 086 36 625,20 35 570,60 14 660,10 5 372,90 21 520,30 1 263,90 9 287,30

NO  9 814 4 273,30 4 251,20 1 610,10 607,20 2 673,70 21,70 1 002,80

Bron: Eurostat 
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Tabel C1. 17 NACE: I6024 - Goederenvervoer over de weg, gegevens per land 
(2006) 

 
Lonen en 
salarissen 

Kosten 
sociale 

zekerheid 

Bruto-
investering 
in materiële 

goederen 

Aantal 
werkzame 
personen 

Aantal 
niet-

betaalde 
werkzame 
personen 

Aantal 
werknemers 

Omzet per 
werkzame 
persoon 

Zichtbare 
arbeidsproductiviteit 
(bruto toegevoegde 

waarde per 
werkzame persoon 

EU27 47 000,00 
(r) 

12 800,00
(r)

18 000,00 (r) 28 000 (r) 5 500 (r) 23 000 (r) 100,00 (r) 35,00 (r)

BE  1 639,80 631,00 663,20 63 082 6 532 56 550 167,10 50,80

BG  49,80 15,70 233,50 37 918 9 403 28 515 

CZ  506,80 221,80 103 372 22 378 80 994 59,10 13,50

DK  1 278,40 115,20 510,10 41 123 5 288 35 835 142,80 52,80

DE  5 640,70 1 352,60 2 110,70 309 494 37 869 271 625 91,20 40,40

EE  74,20 25,00 58,30 13 849 260 13 589 61,80 16,60

IE  :  

GR  192,00 57,40 79,40 44 625 29 538 15 087 60,40 23,70

ES  5 273,80 1 545,60 2 281,80 393 085 123 143 269 942 92,50 36,30

FR  8 311,30 3 029,60 1 534,40 348 956 12 442 336 514 108,60 37,70

IT  5 230,20 1 788,20 2 431,70 339 407 128 028 211 379 127,10 37,40

CY    

LV  44,80 10,80 258,80 18 413 47 18 366 43,20 14,90

LT  143,00 32,30 107,60 36 571 1 532 35 039 49,00 12,70

LU  241,10 35,00 31,10 7 449 179 7 270 138,90 54,80

HU  353,20 82,60 161,10 67 818 12 755 55 063 53,50 12,40

MT  :  

NL  3 779,50 905,10 840,90 122 950 : 112 950 143,70 52,60

AT  1 393,00 403,30 502,30 60 232 6 322 53 910 133,80 43,60

PL  635,60 130,70 687,20 224 808 89 350 135 458 52,00 11,60

PT  803,90 206,40 591,90 64 801 1 400 63 401 70,80 22,90

RO  143,40 43,50 676,60 76 417 2 560 73 857 39,10 8,40

SI  170,90 43,90 272,40 19 518 4 962 14 556 84,10 24,10

SK  60,20 17,70 101,30 12 746 383 12 363 48,20 15,10

FI  979,80 292,90 494,20 40 541 6 461 34 080 125,20 51,50

SE  1 546,30 583,90 1,090,90 71 027 13 115 57 912 117,80 45,50

UK  8 244,40 1 042,90 2 107,10 297 230 21 753 275 477 123,20 49,30

NO  860,80 142,00 363,90 28 399 6 314 22 085 150,50 56,70

Bron: Eurostat 
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Tabel C1. 18 NACE: I6024 - Goederenvervoer over de weg, gegevens per land 
(2006) 

 

Loon 
gecorrigeerd 

voor 
arbeidsproduc

tiviteit 
(Zichtbare 

arbeidsproduc
tiviteit 

afgezet tegen 
gemiddelde 

personeelskos
ten) (%) 

Bruto 
toegevoegd

e waarde 
per 

werknemer 

Aandeel 
van 

personeelsk
osten in 

productie 
(%) 

Gemiddelde 
personeelsk

osten 
(personeels
kosten per 

werknemer, 
x 1 000 

EUR) 
 

Aandeel van 
werknemers 
in werkzame 

personen 

Groeipercen
tage van 

werkgelege
nheid 

Sociale 
lasten van 

werkgevers 
als 

percentage 
van de 

personeelsk
osten 

Aantal 
werkzame 
personen 

per 
ondernemin

g 

EU27  : 43,00 (r) 23,10 (r) 26,20 (r) 80,60 (r) : 21,00 (r) 4,80 (r) 

BE  126,50 56,70 22,10 40,20 89,60 -0,20 8,40 

BG  : 

CZ  149,60 17,20 13,00 9,00 78,40 2,30 4,00 

DK  135,70 60,50 24,50 38,90 87,10 1,80 5,80 

DE  157,00 46,10 27,80 25,70 87,80 6,80 9,10 

EE  227,60 16,90 12,00 7,30 98,10 4,80 7,00 

IE  : : : : : : : 

GR  143,50 70,10 9,40 16,50 33,80 : 2,10 

ES  142,70 52,80 24,20 25,40 68,70 0,80 2,90 

FR  111,90 39,10 30,40 33,70 96,40 2,30 8,40 

IT  112,50 60,00 16,50 33,20 62,30 -0,10 3,50 

CY   

LV  492,10 14,90 6,80 3,00 99,70 13,50 8,00 

LT  254,60 13,30 10,30 5,00 95,80 16,30 11,00 

LU  144,20 56,10 32,70 38,00 97,60 -2,20 16,70 

HU  156,80 15,30 16,60 7,90 81,20 -0,80 4,00 

MT   

NL  126,90 57,30 26,90 41,50 91,90 7,10 13,10 

AT  130,80 48,70 31,30 33,30 89,50 4,60 8,40 

PL  205,60 19,30 7,10 5,70 60,30 15,10 3,00 

PT  143,50 23,40 22,60 15,90 97,80 4,20 5,30 

RO  333,40 8,70 6,90 2,50 96,60 12,30 5,00 

SI  163,00 32,30 13,80 14,80 74,60 : 3,00 

SK  239,50 15,60 13,20 6,30 97,00 27,20 12,00 

FI  137,90 61,30 24,80 37,40 84,10 2,50 3,70 

SE  118,10 55,70 27,70 38,50 81,50 4,90 4,80 

UK  146,30 53,20 26,10 33,70 92,70 -3,80 8,70 

NO  124,90 72,90 23,60 45,40 77,80 4,30 2,90 

Bron: Eurostat 
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Tabel C1. 19 NACE: I6024 - Goederenvervoer over de weg, gegevens per land 
(2006) 

 
Bruto- 

exploitatieper
centage 

Toegevoegde 
waarde tegen 
factorkosten 

in de 
productiewaa

rde 

Aandeel van 
personeelskos

ten in het 
totaal van de 

gekochte 
goederen en 

diensten 

Aandeel van 
het bruto- 

exploitatieove
rschot in de 
toegevoegde 

waarde 

Investering 
per werkzame 

persoon 

Investeringsq
uote 

Gemiddeld 
aantal 

voertuigen 
per 

onderneming 
*** 

EU27  : 38,00 (r) 33,00 (r)  

BE  8,90 31,20 31,40 29,10 10,50 20,70 82,98 

BG  27,19 

CZ  10,80 24,80 14,60 47,60 17,97 

DK  13,20 38,10 38,30 35,80 12,40 23,50 69,37 

DE  19,60 49,70 44,40 44,10 6,80 16,90 75,71 

EE  15,30 27,80 16,70 56,90 4,20 25,40 43,06 

IE   

GR  30,00 39,70 15,20 76,40 1,80 7,50  

ES  20,30 50,30 30,90 51,90 5,80 16,00 36,67 

FR  4,80 35,20 47,20 13,80 4,40 11,70 122,60 

IT  13,10 29,80 23,40 44,60 7,20 19,20 38,43 

CY   

LV  27,50 33,40 10,40 79,70 14,10 94,30 43,57 

LT  16,20 27,40 12,90 62,40 2,90 23,10 35,27 

LU  12,70 48,30 45,90 32,30 4,20 7,60 55,96 

HU  11,20 32,10 15,60 48,20 2,40 19,10 21,59 

MT   

NL  10,10 37,20 42,10 27,60 6,80 13,00 98,74 

AT  10,30 45,80 32,70 31,60 8,30 19,10 48,34 

PL  15,80 24,20 8,70 70,70 3,10 26,30 29,40 

PT  10,30 33,20 31,60 31,80 9,10 39,90 0,08 

RO  15,30 23,80 8,10 71,00 8,90 104,90 27,80 

SI  15,50 30,30 18,50 54,30 14,00 58,00 9,87 

SK  18,60 32,60 19,20 59,50 8,00 52,70 159,41 

FI  16,10 40,80 40,90 39,10 12,20 23,70 34,02 

SE  11,90 40,10 42,80 31,00 15,40 33,80 32,21 

UK  14,70 41,20 43,20 36,60 7,10 14,40  

NO  14,20 37,90 37,50 37,70 12,80 22,60 8,38 

***Uitwerking van Eurostat-gegevens 
 

Bron: Eurostat 
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Tabel C1. 20 Goederenvervoer over de weg, per afstandscategorie (x 1 000 ton, 
2007) 

 0_LT_50 50_LT_150 150_LT_500 500_LT_1 000 1 000_LT_2000 2000_LT_6000 +6000 

BE  152 017 103 993 77 713 16 016 2 283 181 : 

BG  100 158 15 515 14 089 1 868 1 925 1 718 : 

CZ  315 963 63 932 46 627 16 328 9 205 1 482 : 

DK  90 830 58 677 39 311 6 616 2 224 261 : 

DE  1 825 418 696 285 552 998 121 408 14 037 1 569 : 

EE  21 274 9 745 6 050 1 230 945 737 : 

IE  218 373 59 067 29 046 2 236 1 166 349 : 

GR  376 208 65 066 31 910 8 510 2 304 791 : 

ES  1 608 679 388 844 270 546 100 265 33 695 6 955 : 

FR  1 303 974 463 434 384 596 96 197 9 777 89 : 

IT   : 

CY  30 665 8 981 294 1  4 : 

LV  33 136 15 275 8 377 1 411 2 196 1 889 : 

LT  33 893 9 845 7 916 2 325 5 355 2 817 : 

LU  29 178 8 848 14 255 4 609 955 29 : 

HU  144 687 51 300 36 861 8 090 8 282 1 477 : 

NL  288 977 170 182 142 331 26 024 7 761 896 : 

AT  233 543 60 971 39 254 14 411 5 766 393 : 

PL  570 931 185 971 149 068 41 653 31 478 5 136 : 

PT  181 960 77 478 44 902 8 835 6 305 4 569 : 

RO  234 647 55 105 42 371 8 634 9 488 7 298 : 

SI  58 037 13 042 9 381 4 444 3 520 606 : 

SK  120 673 23 944 18 870 6 543 8 230 1 149 : 

FI  275 043 79 391 57 371 8 364 1 158 125 : 

SE  181 960 101 821 69 733 11 705 1 883 181 : 

UK  943 504 523 199 417 142 23 470 1 361 70 : 

NO  190 986 46 013 22 415 7 578 1 355 266 : 

Bron: Euros8tat 
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Tabel C1. 21 Totaal aan goederenvervoer over de weg (in miljoen t/km) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2001-

2004(%) 
2004-

2007 (%) 

EU 25 : : : : 1 697 855 1 725 362 1 666 959 :   

EU 15  1 287 792 1 313 645 1 343 955 1.360 676 1 475 018 1 479 820 : :   

BE 51 047 53 182 52 889 50 542 47 878 43 847 43.017 42 085 -9,97  -12,10  

BG : : : : : : 13.765 14 624   

CZ  37 310 39 067 43 674 46 535 46 011 43 447 50.376 48 141 17,77  4,63  

DK 24 021 22 156 22 516 23 009 23 114 23 299 21.254 20 960 4,32  -9,32  

DE 280 708 288 964 285 214 290 745 303 752 310 103 330.016 343,447 5,12  13,07  

EE : : : 3 974 5 099 5 824 5.548 6 417  25,85  

IE 12 275 12 325 14 275 15 650 17 144 17 910 17.454 19 020 39,10  10,94  

GR : : : 19 340 36 773 23 761 34.002 27 791  -24,43  

ES 148 717 161 045 184 549 192 596 220 822 233 230 241.788 258 875 37,12  17,23  

FR  203 999 206 870 204 359 203 608 212 201 205 284 211.445 219 212 2,58  3,30  

IT 184 677 186 513 192 681 174 088 196 980 211 804 191.900 e 191 900 e 5,61   

CY  : : 1 322 1 401 1 119 1 393 1.165 1 202  7,42  

LV : : 6 200 6 808 7 381 8 394 10.753 13 204  78,89  

LT  : : : 11 462 12 279 15 908 18.134 20 278  65,14  

LU  7 609 8 700 9 179 9 645 9 575 8 803 8.807 9 562 10,06  -0,14  

HU  : 18 486 17 913 18 208 20 608 25 152 30.479 35 805 11,48  73,74  

NL  79 565 78 492 77 418 79 765 89 695 84 163 83.193 77 921 14,27  -13,13  

AT  35 122 37 532 38 498 39 557 39 186 37 044 39.187 37 402 4,41  -4,55  

PL  : : : : 102 807 111 826 128.315 150 879   

PT  26 836 29 967 29 724 27 425 40 819 42 607 44.835 46 203 36,21  13,19  

RO  : : : : : : 57.288 59 524   

SI  : 7 035 6 609 7 040 9 007 11 032 12.112 13 734 28,03  52,48  

SK  : : : 16 748 18 527 22 566 22.212 27 159  46,59  

FI  31 975 30 478 31 967 30 926 32 290 31 857 29.715 29 811 5,95  -7,68  

SE  35 621 34 158 36 652 36 638 36 949 38 575 39.918 40 540 8,17  9,72  

UK  165 621 163 264 164 035 167 143 167 839 167 533 172.181 171 477 2,80  2,17  
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Tabel C1. 22 Totaal aan goederenvervoer over de weg (in miljoen t/km) (vervolg) 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

2001-
2004(%) 

2004-
2007 
(%) 

AT  35 122 37 532 38 498 39 557 39 186 37 044 39 187 37 402 4,41  -4,55  

PL  : : : : 102 807 111 826 128 315 150 879   

PT  26 836 29 967 29 724 27 425 40 819 42 607 44 835 46 203 36,21  13,19  

RO  : : : : : : 57 288 59 524   

SI  : 7 035 6 609 7 040 9 007 11 032 12 112 13 734 28,03  52,48  

SK  : : : 16 748 18 527 22 566 22 212 27 159  46,59  

FI  31 975 30 478 31 967 30 926 32 290 31 857 29 715 29 811 5,95  -7,68  

SE  35 621 34 158 36 652 36 638 36 949 38 575 39 918 40 540 8,17  9,72  

UK  165 621 163 264 164 035 167 143 167 839 167 533 172 181 171 477 2,80  2,17  

Bron: Eurostat 

r = raming Eurostat 2009. 
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Tabel C1. 23 Vergelijking bedrijfskosten: Italië, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Polen 

Italië Duitsland Frankrijk Spanje Polen  

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Kosten per kilometer 

Aankoop 
voertuig 

0,261 0,271 0,277 0,204 0,208 0,215 0,224 0,230 0,239 0,220 0,230 0,230 0,218 0,222 0,229  

Verzekering 0,082 0,086 0,087 0,071 0,072 0,059 0,066 0,068 0,068 0,040 0,050 0,050 0,039 0,041 0,042 

Belasting 
op voertuig 

0,007 0,007 0,007 0,026 0,027 0,022 0,007 0,007 0,007 0,008 0,008 0,009 0,009 0,009 0,009 

Pneumatisc
he banden 

0,122 0,127 0,129 0,098 0,102 0,108 0,078 0,078 0,079 0,077 0,090 0,090 0,058 0,060 0,062 

Brandstof 
euro/liter 

0,301 0,320 0,320 0,294 0,317 0,323 0,284 0,297 0,305 0,281 0,270 0,270 0,274 0,267 0,274 

Onderhoud 0,085 0,088 0,090 0,066 0,069 0,071 0,078 0,081 0,084 0,057 0,060 0,070 0,047 0,049 0,051 

Tolgeld 0,103 0,111 0,114 0,070 0,120 0,160 0,068 0,090 0,110 0,054 0,054 0,056 0,010 0,073 0,136 

Chauffeur 0,494 0,504 0,515 0,460 0,479 0,479 0,535 0,551 0,567 0,340 0,374 0,408 0,227 0,233 0,240 

TOTAAL 1,459  1,514 1,539 1,289 1,394 1,437 1,340  1,402 1,455 1,077 1,136 1,183 0,882 0,954 1,043 

Kosten per uur 

Chauffeur 24,69 25,216 25,742 25,306 25,919 26,364 29,431 30,299 31,163 16,985 18,704 20,423 11,362 11,657 11,984 

TOTAAL 72,925 75,795 76,949 70,946 76,238 79,064 73,703 77,119 80,108 53,995 55,974 58,873 44,172 47,697 52,054 

Aandeel 
kosten 
chauffeur 

33,86% 33,29% 33,46% 35,69% 34,36% 33,33% 39,93% 39,30% 38,97% 31,57% 32,92% 34,49% 25,74% 24,42% 23,01% 

Maximums
nelheid 

50 km/uur 55 km/uur 55 km/uur 50 km/uur 50 km/uur 

Bron: CSST, 2008 
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Tabel C1. 24 Vergelijking bedrijfskosten: Oostenrijk, Hongarije, Slovenië en Roemenië 
 Oostenrijk Hongarije Slovenië Roemenië 

 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Kosten per kilometer 

Aankoop 
voertuig 

0,211 0,214 0,215 0,233 0,252 0,272 0,233 0,241 0,251 0,196 0,205 0,216 

Verzekerin
g 

0,040 0,041 0,041 0,025 0,027 0,029 0,052 0,054 0,056 0,020 0,021 0,022 

Belasting 
op voertuig 

0,040 0,040 0,040 0,011 0,011 0,011 0,036 0,036 0,036 0,002 0,002 0,002 

Pneumatisc
he banden  

0,088 0,089 0,091 0,063 0,069 0,074 0,069 0,071 0,074 0,047 0,049 0,052 

Brandstof 
euro/liter 

0,280 0,277 0,287 0,304 0,284 0,291 0,264 0,268 0,267 0,182 0,251 0,323 

Onderhoud 0,072 0,074 0,075 0,052 0,056 0,061 0,059 0,062 0,064 0,044 0,046 0,048 

Tolgeld 0,010 0,120 0,225 0,022 0,014 0,008 0,081 0,084 0,087 0,005 0,007 0,008 

Chauffeur 0,489 0,499 0,511 0,243 0,263 0,283 0,339 0,352 0,367 0,201 0,211 0,222 

TOTAAL 1,230 1,354 1,485 0,953 0,976 1,029  1,133 1,168 1,202 0,697 0,792 0,893 

Kosten per uur 

Chauffeur 24,436 24,974 25,548 12,172 13,133 14,157 16,973 17,618 18,34 10,05 10,542 11,091 

TOTAAL 61,516 67,704 74,388 47,742 48,803 51,447 56,643 58,378 60,140 34,8 39,551 44,603 

Aandeel 
kosten 
chauffeur 

39,76% 36,85% 34,41% 25,50% 26,95% 27,50% 29,92% 30,14% 30,53% 28,84% 26,64% 24,86% 

Maximums
nelheid 

50 km/uur 50 km/uur 50 km/uur 50 km/uur 

Bron: CSST, 2008 
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Tabel C1. 25 Aandeel van het goederenvervoer over de weg in de totale 
werkgelegenheid in de vervoerssector en aantal werkzame personen, 
20061 ( x 1 000)  

Vervoerssector  
(I60-I63) 

Goederenvervoer over de weg  

Land Aantal werkzame 
personen (x 1 000) 

Aantal werkzame 
personen (x 1 000) 

Aandeel in 
vervoerssector (%)  

EU-272 8 848 2 835 32,0 

Oostenrijk 193 60 31,1  

België 159 63 39,7 

Bulgarije 146 38 26,0  

Cyprus 20 2 12,3  

Tsjechië 266 103 38,9  

Denemarken 138 41 29,8  

Estland 37 14 37,2  

Finland 119 41 34,0  

Frankrijk 1 125 349 31,0  

Duitsland 1 318 309 23,5  

Griekenland 195 45 22,8  

Hongarije 203 68 33,3  

Ierland 63 16 25,8  

Italië 968 339 35,0  

Letland 68 18 27,0  

Litouwen 86 37 42,7  

Luxemburg 20 7 37,3  

Malta 10 1 7,8  

Nederland 352 123 34,9  

Polen 590 225 38,1  

Portugal 160 65 40,4  

Roemenië 293 76 26,1  

Slowakije 76 13 16,8  

Slovenië 43 20 45,4  

Spanje 888 393 44,3  

Zweden 225 71 31,6  

Verenigd 
Koninkrijk 

1 085 297 27,4  

1 De gegevens voor IE hebben betrekking op 2004, voor CY op 2005 en voor MT op 2002. 
2 Geraamde gegevens aangezien de gegevens voor sommige EU-landen geen betrekking hebben op 2006. 

 
Bron: Eigen uitwerking op basis van de structurele bedrijfsstatistieken van Eurostat 
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Tabel C1. 26 Werkgelegenheid in het goederenvervoer over de weg naar (niet-
betaalde) werkzame personen en werknemers, 20061 

Werkgelegenheid in het goederenvervoer over de weg 

Land 
Aantal werkzame 

personen 
Aantal 

werknemers 

Aantal niet-
betaalde 

werkzame 
personen 

Aandeel van niet-
betaalde personen 

/totale 
werkgelegenheid 

EU-272 2 834 833 2 283 645 551 188 19,4 
Oostenrijk 60 232 53 910 6 322 10,5 
België 63 082 56 550 6 532 10,4 
Bulgarije 37 918 28 515 9 403 24,8 
Cyprus 2 415 1 206 1 209 50,1 
Tsjechië 103 372 80 994 22 378 21,6 
Denemarken 41 123 35 835 5 288 12,9 
Estland 13 849 13 589 260 1,9 
Finland 40 541 34 080 6 461 15,9 
Frankrijk 348 956 336 514 12 442 3,6 
Duitsland  309 494 271 625 37 869 12,2 
Griekenland 44 625 15 087 29 538 66 
Hongarije 67 818 55 063 12 755 18,8 
Ierland 16 175 12 267 3 908 24,2 
Italië 339 407 211 379 128 028 37,7 
Letland 18 413 18 366 47 0,3 
Litouwen 36 571 35 039 1 532 4,2 
Luxemburg 7 449 7 270 179 2,4 
Malta 811 440 371 45,7 
Nederland 122 950 112 950 10 000 8,1 
Polen 224 808 135 458 89 350 39,7 
Portugal 64 801 63 401 1 400 2,2 
Roemenië 76 417 73 857 2 560 3,4 
Slowakije 12 746 12 363 383 3,0 
Slovenië 19 518 14 556 4 962 25,4 
Spanje 393 085 269 942 123 143 31,3 
Zweden 71 027 57 912 13 115 18,5 
Verenigd 
Koninkrijk 

297 230 275 477 21 753 7,3 

1 De gegevens voor IE hebben betrekking op 2004, voor CY op 2005 en voor MT op 2002. 
2 Geraamde gegevens aangezien de gegevens voor sommige EU-landen geen betrekking hebben op 2006. 
 

Bron: Eigen uitwerking op basis van de structurele bedrijfsstatistieken van Eurostat 
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Tabel C1. 27 Werkgelegenheid in het goederenvervoer over de weg naar 
bedrijfsomvang (% naar hoeveelheid personeel) en gemiddelde 
bedrijfsomvang, 20061 

Werkgelegenheid naar bedrijfsomvang 

Land 1 2-9 10-19 20-49 50-249 > 250 
TOTAA

L 

Gemiddelde 
bedrijfsomv

ang2 

Oostenrijk 3,7 22,9 15,8 23,6 22,9 11,1 100 8,4 

België 6,1 18,1 16,3 31,1 23,4 5,1 100 8,4 

Bulgarije 6,8 60,8 7,2 8,8 9,6 6,8 100 5,0 

Cyprus 69,3 14,8 3,4 7,2 5,2 0,0 100 1,6 

Tsjechië 18,2 22,2 11,5 15,4 21,0 11,7 100 4,0 

Denemarken** 10,1 19,9 15,3 24,2 30,4  100 5,8 

Estland 4,7 33,6 21,3 21,2 19,2 0,0 100 7,0 

Finland* 53,7  15,2 12,1 10,5 8,5 100 3,7 

Frankrijk 3,3 17,2 13,7 24,0 26,3 15,5 100 8,4 

Duitsland 2,8 23,3 18,3 23,8 23,9 7,9 100 9,1 

Griekenland 32,0 40,9 9,2 11,7 6,1 0,0 100 n,a, 

Hongarije 16,5 33,0 13,0 13,2 14,4 9,8 100 3,6 

Ierland 18,1 31,4 12,3 16,1 22,0 0,0 100 4,1 

Letland 2,0 30,2 22,2 27,7 18,0 0,0 100 8,0 

Litouwen 2,0 21,2 16,6 25,3 31,3 3,6 100 11,0 

Luxemburg** 1,7 8,8 10,3 22,3 56,9 100 16,7 

Nederland 10,1 10,6 11,1 20,4 30,7 17,1 100 13,1 

Polen 31,5 39,1 4,0 7,5 10,6 7,3 100 2,9 

Portugal 8,5 30,0 14,3 17,3 18,2 11,6 100 5,3 

Roemenië 9,4 31,2 13,1 15,8 18,3 12,1 100 5,0 

Slowakije 7,2 17,0 3,1 16,8 47,2 8,8 100 11,8 

Slovenië 20,1 38,5 11,1 11,9 12,6 5,7 100 3,1 

Spanje 21,2 38,5 12,2 14,6 9,0 4,5 100 2,9 

Verenigd Koninkrijk 6,1 19,4 9,7 13,1 15,1 36,6 100 8,7 

1 De gegevens voor IT, MT en SE zijn niet beschikbaar. De gegevens voor SK en DK hebben betrekking op 2005  
en voor BE, BG,CY en IE op 2003. 
2 De gemiddelde bedrijfsomvang is berekend als de totale werkgelegenheid gedeeld door het totale aantal 
bedrijven. De gegevens voor IE hebben betrekking op 2004, voor CY op 2005 en voor MT op 2002.  
*De gegevens over microbedrijven voor FI zijn niet beschikbaar op grond van vertrouwelijke overwegingen.  
**De gegevens voor DK en LU over grote bedrijven (meer dan 250 werknemers) zijn niet beschikbaar op grond 
van vertrouwelijke overwegingen.  

 
Bron: Eigen uitwerking op basis van de structurele bedrijfsstatistieken van Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tekort aan gekwalificeerd personeel in het goederenvervoer over de weg 

_________________________________________________________________________ 

 183 

 

BIJLAGE D LANDENFICHES 

D.1 België 
 
Kerncijfers goederenvervoer over de weg (2007) 

Omzet* 10 538,3 miljoen euro 

Vervoerde hoeveelheid per jaar (in tonnen) 352 202 duizend 

Voertuigen 642 700 

*2006 

 
Werkgelegenheid en ondernemingen (2006) 

Totaal aantal werkzame personen 63 082 

Ondernemingen 7 511 

Gemiddeld aantal werkzame personen per onderneming 8,4 

Percentage werkzame personen in KMO's 95% 

Percentage niet-betaalde arbeidskrachten 10,35% 

Arbeidskosten per werknemer 40 200 euro 

Zichtbare arbeidsproductiviteit 50 800 euro 

Arbeidsproductiviteit na correctie voor lonen 126,50% 

*2004 

 
Geconstateerd tekort aan chauffeurs 

IRU-enquête, 2007 Tekort aan 3 000 chauffeurs 

 
Totaal transport, t/km, voorraad voertuigen en werkzame personen  

Index 2000=100

60
70
80
90

100
110
120
130
140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total transport

Vehicles

Persons employed

Tons-Km

 [Totaal transport / Voertuigen / Werkzame personen / Ton/km ]
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Transport: totaal, binnenland en internationaal 

 
 [Transport – x miljoen t/km 
Totaal / Binnenland / Internationaal]
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D.2 Tsjechië 
 
Kerncijfers goederenvervoer over de weg (2007) 

Omzet 6 112,1 miljoen euro* 

Vervoerde hoeveelheid per jaar (in tonnen) 453 533 duizend 

Voertuigen 533 800 

*2006 

 
Werkgelegenheid en ondernemingen (2006) 

Totaal aantal werkzame personen 103 372 

Ondernemingen 26 044 

Gemiddeld aantal werkzame personen per onderneming 4 

Percentage werkzame personen in KMO's * 89% 

Percentage niet-betaalde arbeidskrachten 21,65% 

Arbeidskosten per werknemer 9 000 euro 

Zichtbare arbeidsproductiviteit 13 500 euro 

Arbeidsproductiviteit na correctie voor lonen 149,60% 

*2004 

 
Totaal transport, t/km, voorraad voertuigen en werkzame personen  

 
[Totaal transport / Voertuigen / Werkzame personen / Ton/km ]
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Transport: totaal, binnenland en internationaal 

 
[Transport – x miljoen t/km 
Totaal / Binnenland / Internationaal]
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D.3 Duitsland 
 
Kerncijfers goederenvervoer over de weg (2007) 

Omzet* 28 213,1 miljoen euro 

Vervoerde hoeveelheid per jaar (in tonnen) 3 028 466 duizend 

Voertuigen 2 604 100 

*2006 

 
Werkgelegenheid en ondernemingen (2006) 

Totaal aantal werkzame personen 309 494 

Ondernemingen 33 985 

Gemiddeld aantal werkzame personen per onderneming 75,71 

Percentage werkzame personen in KMO's * 92,5 % 

Percentage niet-betaalde arbeidskrachten 12,24% 

Arbeidskosten per werknemer 25 700 euro 

Zichtbare arbeidsproductiviteit 40 400 euro 

Arbeidsproductiviteit na correctie voor lonen 157,00% 

*2004 

 

Totaal transport, t/km, voorraad voertuigen en werkzame personen  

[Totaal transport / Voertuigen / Werkzame personen / Ton/km ]
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Transport: totaal, binnenland en internationaal 

 
[Transport – x miljoen t/km 
Totaal / Binnenland / Internationaal] 

 
Bedrijfskosten per uur (percentage) 

DUITSLAND

33%

15%23%

4%

2%

7%

5%

11% Driver

Vehicle purchase

Fuel

Insurances

Taxes on vehicle

Pneumatic tyre

Manteinance

Toll charges

 
Bron: CSST, 28 mei 2008 

 

[Chauffeur / Aankoop voertuig / Brandstof / Verzekeringen / Belasting op voertuig / Pneumatische banden / 
Onderhoud / Tolgeld]
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D.4 Frankrijk 
 

Kerncijfers goederenvervoer over de weg (2007) 

Omzet * 37 883,3 miljoen euro 

Vervoerde hoeveelheid per jaar (in tonnen) 2 258 028 duizend 

Voertuigen * 5 099 000 

*2006 

 

Werkgelegenheid en ondernemingen (2006) 

Totaal aantal werkzame personen 348 956 

Ondernemingen 41 592 

Gemiddeld aantal werkzame personen per onderneming 8,4 

Percentage werkzame personen in KMO's - 

Percentage niet-betaalde arbeidskrachten 3,57% 

Arbeidskosten per werknemer 33 700 euro 

Zichtbare arbeidsproductiviteit 37 700 

Arbeidsproductiviteit na correctie voor lonen 111,90% 

 
Geconstateerd tekort aan chauffeurs 
 
In twee verschillende studies is de spanningsindicator berekend op de arbeidsmarkt voor 
vrachtwagenchauffeurs als de ratio tussen vraag en aanbod (in %) waarbij ervan is 
uitgegaan dat 0,33 de normale waarde is (hetgeen betekent dat er voor elke drie 
werkzoekenden één vacature beschikbaar is). 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Bron: CAS, 2008 0,87 0,97 0,91 0,58 - - 0,75 0,86 1 
Bron: ANPE-DARES* - 1,33 1,08 0,83 0,75 0,81 0,88 1 1,14 

*http://www.travail-solidarite.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-dares/statistiques/ 

 

Totaal transport, t/km, voorraad voertuigen en werkzame personen  

 [Totaal transport / Voertuigen / Werkzame personen / Ton/km ] 
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Transport: totaal, binnenland en internationaal 

 
[Transport – x miljoen t/km 
Totaal / Binnenland / Internationaal] 

 
Bedrijfskosten per uur (percentage) 

FRANKRIJK

39%

16%

21%

5%

0%

5% 6%
8%

Driver

Vehicle purchase

Fuel

Insurances

Taxes on vehicle

Pneumatic tyre

Manteinance

Toll charges

 
Bron: CSST, 28 mei 2008 

[Chauffeur / Aankoop voertuig / Brandstof / Verzekeringen / Belasting op voertuig / Pneumatische banden / 
Onderhoud / Tolgeld]
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D.5 Italië 
 
Kerncijfers goederenvervoer over de weg (2007) 

Omzet * 43 128,1 miljoen euro 

Vervoerde hoeveelheid per jaar (in tonnen) ** 1 508 701 duizend 

Voertuigen * 3 758 900 

*2006 

** 2005 

Werkgelegenheid en ondernemingen (2006) 

Totaal aantal werkzame personen 339 407 

Ondernemingen 97 810 

Gemiddeld aantal werkzame personen per onderneming 3,5 

Percentage werkzame personen in KMO's * - 

Percentage niet-betaalde arbeidskrachten 37,72% 

Arbeidskosten per werknemer 33 200 euro 

Zichtbare arbeidsproductiviteit 37 400 euro 

Arbeidsproductiviteit na correctie voor lonen 112,50% 

*2004 

 
Totaal transport, t/km, voorraad voertuigen en werkzame personen  

 
[Totaal transport / Voertuigen / Werkzame personen / Ton/km ] 
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Transport: totaal, binnenland en internationaal 

 
 [Transport – x miljoen t/km 
Totaal / Binnenland / Internationaal] 

 
Bedrijfskosten per uur (percentage) 

ITALIË
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Bron: CSST, 28 mei 2008 

[Chauffeur / Aankoop voertuig / Brandstof / Verzekeringen / Belasting op voertuig / Pneumatische banden / Onderhoud / Tolgeld]
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D.6 Nederland 
 
Kerncijfers goederenvervoer over de weg (2007) 

Omzet* 17 664,8 miljoen euro 

Vervoerde hoeveelheid per jaar (in tonnen) 636 170 duizend 

Voertuigen 937 600 

*2006 

 
Werkgelegenheid en ondernemingen (2006) 

Totaal aantal werkzame personen 122 950 

Ondernemingen 9 370 

Gemiddeld aantal werkzame personen per onderneming 13,1 

Percentage werkzame personen in KMO's * 84,8% 

Percentage niet-betaalde arbeidskrachten - 

Arbeidskosten per werknemer 41 500 euro 

Zichtbare arbeidsproductiviteit 52 600 euro 

Arbeidsproductiviteit na correctie voor lonen 126,90% 

*2004 

 
Geconstateerd tekort aan chauffeurs 

IRU-enquête, 2007 Tekort aan 5 000 chauffeurs 

 
Totaal transport, t/km, voorraad voertuigen en werkzame personen  

[Totaal transport / Voertuigen / Werkzame personen / Ton/km ]



Beleidsondersteunende Afdeling B: structuurbeleid en cohesie 

_________________________________________________________________ 

 194 

 

Transport: totaal, binnenland en internationaal 

[Transport – x miljoen t/km 
Totaal / Binnenland / Internationaal]
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D.7 Polen 
 
Kerncijfers goederenvervoer over de weg (2007) 

Omzet* 11 688 miljoen euro 

Vervoerde hoeveelheid per jaar (in tonnen) 984 237 duizend 

Voertuigen 2 345 000 

*2006 

 
Werkgelegenheid en ondernemingen (2006) 

Totaal aantal werkzame personen 224 808 

Ondernemingen 76 398 

Gemiddeld aantal werkzame personen per onderneming 3 

Percentage werkzame personen in KMO's * 96,2% 

Percentage niet-betaalde arbeidskrachten 39,75% 

Arbeidskosten per werknemer 5 700 euro 

Zichtbare arbeidsproductiviteit 11 600 euro 

Arbeidsproductiviteit na correctie voor lonen 205,60% 

*2004 

Geconstateerd tekort aan chauffeurs 

Financieel Dagblad, Poolse vrachtwagenchauffeurs  
12 januari 2007 

Tekort aan 30 000 chauffeurs 

 
Totaal transport, t/km, voorraad voertuigen en werkzame personen  

 [Totaal transport / Voertuigen / Werkzame personen / Ton/km ]
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Transport: totaal, binnenland en internationaal 

[Transport – x miljoen t/km 
Totaal / Binnenland / Internationaal] 

 
Bedrijfskosten per uur (percentage) 

POLEN

23%

22%

26%
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6%
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13%
Driver

Vehicle purchase

Fuel

Insurances

Taxes on vehicle

Pneumatic tyre

Manteinance

Toll charges

 
Bron: CSST, 28 mei 2008 

[Chauffeur / Aankoop voertuig / Brandstof / Verzekeringen / Belasting op voertuig / Pneumatische banden / 
Onderhoud / Tolgeld]
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D.8 Roemenië 
 
Kerncijfers goederenvervoer over de weg (2007) 

Omzet* 2 984,8 miljoen euro 

Vervoerde hoeveelheid per jaar (in tonnen) 356 971 duizend 

Voertuigen 467 300 

*2006 

 
Werkgelegenheid en ondernemingen (2006) 

Totaal aantal werkzame personen 76 417 

Ondernemingen 15 209 

Gemiddeld aantal werkzame personen per onderneming 5 

Percentage werkzame personen in KMO's * 88,4% 

Percentage niet-betaalde arbeidskrachten 3,35% 

Arbeidskosten per werknemer 2 500 euro 

Zichtbare arbeidsproductiviteit 8 400 euro 

Arbeidsproductiviteit na correctie voor lonen 333,40% 

*2004 

 

T/km, voorraad voertuigen en werkzame personen  

 
[Voertuigen / Werkzame personen / Ton/km ]
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Transport: totaal, binnenland en internationaal 

 
[Transport – x miljoen t/km 
Totaal / Binnenland / Internationaal] 

 
Bedrijfskosten per uur (percentage) 

ROEMENIË
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Bron: CSST, 28 mei 2008 

 
[Chauffeur / Aankoop voertuig / Brandstof / Verzekeringen / Belasting op voertuig / Pneumatische banden / Onderhoud / Tolgeld]



Tekort aan gekwalificeerd personeel in het goederenvervoer over de weg 

_________________________________________________________________________ 

 199 

 

D.9 Zweden 
 
Kerncijfers goederenvervoer over de weg (2007) 

Omzet* 8 364,8 miljoen euro 

Vervoerde hoeveelheid per jaar (in tonnen) 360 151 duizend 

Voertuigen 495 700 

*2006 

 
Werkgelegenheid en ondernemingen (2006) 

Totaal aantal werkzame personen 71 027 

Ondernemingen 14 652 

Gemiddeld aantal werkzame personen per onderneming 4,8 

Percentage werkzame personen in KMO's * - 

Percentage niet-betaalde arbeidskrachten 18,46% 

Arbeidskosten per werknemer 38 500 euro 

Zichtbare arbeidsproductiviteit 45 500 euro 

Arbeidsproductiviteit na correctie voor lonen 118,10% 

*2004 

 
Geconstateerd tekort aan chauffeurs 

TYA-enquête, 2008 Tekort aan 7 000 chauffeurs 
 
Totaal transport, t/km, voorraad voertuigen en werkzame personen  

[Totaal transport / Voertuigen / Werkzame personen / Ton/km ]
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Transport: totaal, binnenland en internationaal 

[Transport – x miljoen t/km 
Totaal / Binnenland / Internationaal]
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D.10 Verenigd Koninkrijk 
 
Kerncijfers goederenvervoer over de weg (2007) 

Omzet* 36 625,2 miljoen euro 

Vervoerde hoeveelheid per jaar (in tonnen) 1 908 745 duizend 

Voertuigen 2 787 200 

*2000 

 
Werkgelegenheid en ondernemingen (2006) 

Totaal aantal werkzame personen 297 230 

Ondernemingen 34 086 

Gemiddeld aantal werkzame personen per onderneming 8.7 

Percentage werkzame personen in KMO's * 61% 

Percentage niet-betaalde arbeidskrachten 732% 

Arbeidskosten per werknemer 33 700 euro 

Zichtbare arbeidsproductiviteit 49 300 euro 

Arbeidsproductiviteit gecorrigeerd voor lonen 146,30% 

*2004 

 
Totaal transport, t/km, voorraad voertuigen en werkzame personen  

[Totaal transport / Voertuigen / Werkzame personen / Ton/km ]
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Transport: totaal, binnenland en internationaal 

[Transport – x miljoen t/km 
Totaal / Binnenland / Internationaal] 
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BIJLAGE E  VRAGEN OVER HET TEKORT AAN 
BEROEPSCHAUFFEURS 

Vraag 1 Welke landen ondervinden de grootste problemen van het 
chauffeurstekort?  

Vraag 2  Is het chauffeurstekort van invloed op alle vervoersondernemingen 
of op bepaalde categorieën in het bijzonder (bijvoorbeeld kleine en 
middelgrote ondernemingen)? 

Vraag 3 Is het chauffeurstekort een probleem dat zich op de binnenlandse 
of op de internationale markt voordoet, of op allebei? 

Vraag 4 Is het chauffeurstekort uitsluitend een kwantitatief probleem 
(aantal beschikbare chauffeurs) of ook een kwalitatief probleem 
(tekort aan vaardigheden)?  

Vraag 5  Wat zijn volgens u de belangrijkste oorzaken van het 
chauffeurstekort? Zijn er oorzaken die voor alle EU-landen gelden 
of zijn er ook aanzienlijke geografische verschillen? 

Vraag 6 Is het chauffeurstekort structureel of uitsluitend gekoppeld aan de 
cyclus van de economische trends? 

Vormt het chauffeurstekort op dit moment nog een probleem? 

Hoe zal het probleem zich volgens u in de komende tien jaar 
ontwikkelen: het tekort wordt veel erger, erger, blijft hetzelfde, 
wordt kleiner of wordt veel kleiner? 

Vraag 7 In welke mate heeft de EU-wetgeving (Arbeidstijdenrichtlijn, rij- en 
rusttijden e.d.) effect gehad op het tekort aan chauffeurs? Was dat 
effect – indien aanwezig – positief of negatief?  

Vraag 8  Hebben de uitbreidingen van de EU in 2004 en 2007 het 
chauffeurstekort positief beïnvloed? 

Vraag 9 Wat is volgens u de meest waarschijnlijke oplossing 
(beleidsmaatregelen) om het chauffeurstekort aan te pakken? Op 
welke gebieden dienen deze oplossingen toegepast te worden?  

Vraag 10 Denkt u dat opleidingen of andere maatregelen die de sociale 
partners overeenkomen, de attractiviteit van het beroep kunnen 
verbeteren? Wat zijn naar verwachting de effecten van een 
mogelijk aanhoudend tekort op het goederenvervoer over de weg? 
Brengt dit veranderingen in de vereiste vaardigheden met zich 
mee of in de landen van herkomst van de arbeidskrachten?  

Vraag 11 Beschikt u op nationaal niveau over gegevens over de 
werkgelegenheid in het goederenvervoer over de weg opgesplitst 
naar bepaalde kenmerken (sekse, leeftijd, opleiding, soort contract 
e.d.)? 
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Indien nee, weet u dan waar u dergelijke informatie zou kunnen 
verzamelen (bijvoorbeeld via publicaties, contacten e.d.)? 

 

 

 

De volgende belanghebbenden zijn geraadpleegd: 

Vereniging voor de Europese Vervoerslogistiek, 
(Eucartrans) 

PATRYCJA KULESZA 

Britse Internationale Vrachtassociatie (BIFA) PETER QUANTRILL 

Bulgaarse Vereniging voor Expeditie, Vervoer en 
Logistiek (NSBS) 

POLIXENA KRASTANOVA 

Europese Vereniging voor Expeditie, Vervoer, Logistiek 
en Douanezaken (CLECAT) 

MARCO SORGETTI 

Europese Federatie van Werknemers in het Vervoer 
(ETF)  

CRISTINA TILLING 

Federazione italiana lavoratoridei trasporti, 
Confederazione italiana del lavoro (FILT-CGIL, ITALIË) 

MICHELE AZZOLA 
CESARE BERETTA 

GIORGIO CARNICELLA 
DOMENICO MOLINO 
NICOLA NICOLOSI 

Internationale Unie voor het Wegvervoer (IRU) DAMIAN VICCARS 

Internationaal Vervoersforum (ITF) 
BRENDAN HALLEMAN 

ELENE SHATBERASHVILI 

De Raad voor Beroepsopleidingen en de 
Arbeidsomgeving (TYA, ZWEDEN) 

CAJ LUOMA 
ROBERT DIERKS 
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BIJLAGE F: VEREISTEN VOOR DE TOEGANG TOT EN UITOEFENING VAN HET BEROEP VAN 
VERVOERSONDERNEMER (NAMENS DERDEN) IN EEN AANTAL BELANGRIJKE EUROPESE 
LANDEN 

Landen en de 
instrumenten waarmee 

de toegang tot het 
beroep wordt 
gereguleerd 

Noodzakelijke vereisten 

Italië 

Artikel 1, lid 2, van 
wetgevingsdecreet nr. 395 van 
22 december 2000 (kenmerken 
van ondernemingen) 

Artikel 1 van wet nr. 298 van 6 
juni 1974 (verplichte 
registratie)  

Artikelen 1 en 5 van 
ministerieel decreet nr. 161 
van 28 april 2005 betreffende 
de aanpassing van 
overgangsregelingen om te 
voldoen aan de vereisten in 
verband met de 
betrouwbaarheid, financiële 
draagkracht en 
vakbekwaamheid zoals 
neergelegd in DL nr. 395/2000  

Wegvervoerders die uitsluitend gebruik maken van motorvoertuigen met een toegestaan totaalgewicht van maximaal 1,5 ton zijn 
verplicht om zich te registreren bij het Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi [nationaal register voor ondernemers 
die tegen beloning diensten op het gebied van het goederenvervoer over de weg verrichten] waarbij zij dienen aan te tonen dat zij aan 
onderstaande criteria voldoen: betrouwbaarheid, financiële draagkracht en vakbekwaamheid. 

Betrouwbaarheid: In de wet is niet expliciet vastgelegd wanneer iemand als betrouwbaar aangemerkt kan worden. Dat betekent dat 
ervan wordt uitgegaan dat aan de betrouwbaarheidseisen wordt voldaan indien geen van de in de wet genoemde uitsluitingscriteria van 
toepassing zijn.  
Tot die uitsluitingscriteria behoren: 
- een strafblad vanwege herhaaldelijke en (beroepsmatige) criminele gedragingen of neigingen; 
- een veroordeling van een met voorbedachten rade begaan misdrijf waarop een gevangenisstraf van meer dan twee jaar staat; 
- een definitieve veroordeling wegens de oneigenlijke uitoefening van het beroep van vervoersondernemer; 
- een definitieve strafrechtelijke veroordeling, als werkgever voor handelingen die een inbreuk vormen op de verplichtingen die 
voortvloeien uit de sociale wetgeving; 
- een faillietverklaring, tenzij eerherstel heeft plaatsgevonden; 
- andere gevallen waarin uitdrukkelijk in de wet is voorzien. 
Hierbij dient bedacht te worden dat vervoersondernemingen die uitsluitend gebruik maken van motorvoertuigen met een toegestaan 
totaalgewicht van maximaal 1,5 ton slechts aan het betrouwbaarheidsvereiste hoeven te voldoen om in het register opgenomen te 
worden. 
 
Financiële draagkracht. Hieraan wordt voldaan indien: 
- financiële middelen beschikbaar zijn in een omvang van minimaal: 
- 50 000 EUR, mits de onderneming de beschikking heeft (op grond van de voorschriften in de geldende wet- en regelgeving) over een 
motorvoertuig dat adequaat is toegerust om aan wegvervoersactiviteiten deel te nemen; 
- 5 000 EUR, voor elk volgend voertuig; 
- om vast te stellen of er aan de criteria voor de financiële draagkracht is voldaan, zal de relevante autoriteit “in de regel” het navolgende 
controleren: de jaarrekening (indien aanwezig) van de betreffende onderneming; de beschikbare financiële middelen (inclusief de 
liquiditeitspositie bij de banken) en of de mogelijkheid aanwezig is om een negatief banksaldo aan te houden of om een lening te sluiten; 
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alle activa, inclusief activa die tot zekerheid voor schulden van de onderneming zijn verpand; de kosten, inclusief de aankoopprijs of 
initiële betalingen voor voertuigen, gebouwen, fabrieksmaterieel en –installaties; en het werkkapitaal. 

Bewijs dat er voldaan is aan het vereiste van de financiële draagkracht, kan geleverd worden in de vorm van een verklaring (in alle 
uiteenlopende vormen die toegestaan zijn) door ondernemingen die bancaire activiteiten uitoefenen. 
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Italië 

Artikel 1, lid 2, van 
wetgevingsdecreet nr. 395 van 
22 december 2000 (kenmerken 
van ondernemingen) 

Artikel 1 van wet nr. 298 van 6 
juni 1974 (verplichte 
registratie)  

Artikelen 1 en 5 van 
ministerieel decreet nr. 161 
van 28 april 2005 betreffende 
de aanpassing van 
overgangsregelingen om te 
voldoen aan de vereisten in 
verband met de 
betrouwbaarheid, financiële 
draagkracht en 
vakbekwaamheid zoals 
neergelegd in DL nr. 395/2000  

Vakbekwaamheid: Op grond van de nieuwe voorschriften omvat die vakbekwaamheid kennis omtrent bepaalde onderwerpen. Die kennis wordt getoetst 
middels een examen. De onderwerpen zijn: aspecten van het burgerlijk recht; aspecten van het handelsrecht, beginselen van het sociaal recht; beginselen 
van het belastingrecht; commercieel en financieel beheer van een onderneming; toegang tot de markt; technische normen en aspecten van de 
bedrijfsvoering; en verkeersveiligheid.  
De kandidaten hebben voor elk examen twee uur de tijd. Voor het examen onder a) kunnen maximaal 60 punten worden gehaald; bij het examen onder b) 
is het maximale aantal punten 40. 
Een kandidaat is geslaagd voor het examen indien hij voor examen a) minimaal 30 en voor examen b) minimaal 20 punten heeft gehaald, op voorwaarde 
dat de totaalscore voor beide examens minimaal 60 punten bedraagt. Als uitzondering op bovenstaande regel wordt ervan uitgegaan dat een 
beroepsbeoefenaar aan de geschiktheidsvereisten voldoet als hij/zij kan aantonen in de afgelopen vijf jaar in het algemeen afdoende permanente en 
feitelijke ervaring te hebben opgedaan ten behoeve van een of meer ondernemingen die in overeenstemming met het bepaalde in de wet- en regelgeving 
vervoersactiviteiten uitvoeren dan wel hebben uitgevoerd. In een dergelijk geval wordt de norm voor examen b) van 20 naar 16 punten verlaagd, terwijl de 
norm voor examen a) gehandhaafd blijft, waarbij de totaalscore voor beide examens minimaal 60 punten dient te bedragen. Het bevoegde kantoor van het 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ministerie van Infrastructuur en Vervoer) is verantwoordelijk voor de publicatie van de algemene vragenlijst 
voor examen a) en voor de soorten opgaven die in het kader van examen b) moeten worden gemaakt. Het examen staat open voor volwassenen die niet 
door de rechter of overheid van deelname zijn uitgesloten en niet ongeschikt zijn geacht, die hun onderwijsverplichtingen hebben vervuld en een cursus op 
het niveau van het hoger middelbaar onderwijs hebben afgerond, dan wel met goed gevolg een examen hebben afgelegd voor een voorbereidingscursus 
die door de bevoegde instanties is georganiseerd. Het examen wordt afgelegd in de provincie waar de kandidaten officieel gevestigd zijn, behoudens enkele 
speciale uitzonderingen. De relevante autoriteit verstrekt de personen een getuigschrift van vakbekwaamheid (waar van toepassing met een beperking tot 
het nationale goederenvervoer over de weg) in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.  
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België 

Wet van 3 mei 1999 tot omzetting 
van Richtlijn 96/26 (regeling van 
toegang tot het beroep) 

Koninklijk besluit van 7 mei 200292 
tot uitvoering van de wet van 3 
mei 1999 (vereisten voor 
markttoegang) 

Ministerieel besluit van 8 mei 2002 
genomen ter uitvoering van het 
koninklijk besluit van 7 mei 2002 
(regels over de uitgifte van een 
getuigschrift van vakbekwaamheid 
en van financiële draagkracht) 

 

Bezit van een “vergunning nationaal vervoer”: geldigheidsduur: 5 jaar, mits wordt voldaan aan de voorwaarden voor betrouwbaarheid  
Bezit van een “vergunning communautair vervoer” 
Betrouwbaarheid: algemeen acceptabel moreel gedrag, geen ernstige strafrechtelijke veroordelingen, ook niet wegens in het buitenland gepleegde 
delicten (in geval van natuurlijke personen); veroordelingen slechts tot een geldboete van ten hoogste 2 000 EUR of een hoofdgevangenisstraf van minder 
dan 4 maanden wegens inbreuken op de voorschriften inzake het goederenvervoer (veiligheid van het voertuig, rusttijden, milieubescherming, etc.); geen 
inbreuken op de voorschriften inzake faillissementen of andere insolventieprocedures 

Vakbekwaamheid: verplicht volgen en met goed gevolg afsluiten van cursussen georganiseerd door de Minister over burgerlijk recht (de belangrijkste 
overeenkomsten in het wegvervoer, soorten overeenkomsten), handelsrecht (de soorten handelsvennootschappen en hun werking, faillissementsrecht), 
belastingrecht (voorschriften over de verkeersbelasting, de belasting op het gebruik van infrastructuren en de inkomstenbelasting) en commercieel en 
financieel beheer van een onderneming (kredietvormen, jaarverslagen, opstellen van een budget, marketing, de telematicatoepassingen in het wegverkeer, 
etc.); voorschriften over uitoefening van het beroep (uitgifte van vergunningen, oprichting van een vervoersonderneming, documenten die nodig zijn om 
goederen over de weg te vervoeren, grensformaliteiten en de gevolgen van overtredingen ervan); verkeersveiligheidsvoorschriften (rijbewijs, getuigschrift 
van vakbekwaamheid, bewijs van geneeskundige schifting, verkeersvoorschriften en ongevallenpreventie); Europese voorschriften met betrekking tot de 
massa's en afmetingen van voertuigen, de registratie en technische keuring van voertuigen, de technieken van gecombineerd vervoer en het vervoer van 
gevaarlijke stoffen en levende dieren. 
NB: In de examencommissie (bestaande uit ten minste 6 leden) kunnen geen personeelsleden van de vakbonden zitting hebben, noch personen die het 
beroep van ondernemer van goederenvervoer over de weg of van tussenpersoon in het goederenvervoer uitoefenen. 
Financiële draagkracht: een minimumbedrag van 9 000 EUR voor het eerste voertuig plus 5 000 EUR voor elk bijkomend voertuig plus een bewijs van 
financiële draagkracht uitgegeven door een Belgische kredietinstelling, verzekeringsonderneming of vennootschap van gezamenlijke borgstelling (mits 
erkend door het ministerie van Financiën). Het bewijs dient gedurende de vergunningstermijn van 5 jaar ten minste eenmaal te worden verlengd. De 
borgtocht wordt geheel en al aangewend als zekerheid voor de schulden van de onderneming. 

 

Frankrijk 

Regeringsdecreet nr. 99-752 van 
30 augustus 1999 (voorschriften 
voor het goederenvervoer over de 
weg) 

Interministerieel decreet van 17 
november 1999 (uitgifte van een 
getuigschrift van 
vakbekwaamheid) 

Interministerieel decreet van 18 
november 1999 (financiële 
draagkracht) 

Inschrijving in het register van vervoersondernemingen: indien voldaan wordt aan de vereisten op het gebied van betrouwbaarheid, financiële 
draagkracht en vakbekwaamheid.  
Betrouwbaarheid: geen veroordelingen van de managers van de betreffende onderneming voor overtredingen van de wet- en regelgeving op het gebied 
van het vervoer, arbeidsrecht en verkeersveiligheid. 
Financiële draagkracht: 9 000 EUR voor elk voertuig met een maximaal gewicht van 3,5 ton; voor voertuigen die zwaarder zijn dan 3,5 ton is het 
betreffende bedrag 9 000 EUR voor het eerste en 5 000 EUR voor elk van de daaropvolgende voertuigen. In de overzeese départements zijn deze bedragen 
verlaagd tot 6 000 EUR, respectievelijk 6 000 en 3 000 EUR. Het garantiebedrag kan nooit hoger zijn dan de helft van de waarde van de vereiste financiële 
draagkracht (om dat te bepalen worden de voertuigen die eigendom zijn van de onderneming, de voertuigen die middels een leaseconstructie zijn gekocht 
en de voertuigen die gehuurd zijn, in aanmerking genomen; voertuigen die door de onderneming zijn verhuurd worden buiten beschouwing gelaten). Aan 
deze voorwaarden dient gedurende de gehele exploitatieduur van een bedrijf te worden voldaan. 
Vakbekwaamheid: de natuurlijke persoon die permanent en feitelijk verantwoordelijk is voor het beheer van de vervoersactiviteiten van een 
onderneming, dient in het bezit te zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid.  
(a) Voor bedrijven die voertuigen gebruiken met een maximaal toegestaan gewicht van meer dan 3,5 ton is een kwalificatiecertificaat vereist waarvoor een 
schriftelijk examen afgelegd dient te worden (burgerlijk recht, handelsrecht, belastingrecht, commercieel en financieel beheer van een onderneming; 
regulering van de toegang tot de markt; technische voorschriften in de sector en voorschriften voor de verkeersveiligheid. Het getuigschrift kan ook 
verkregen worden op grond van de beroepsmatige ervaring (een functie op managementniveau bij een vervoersbedrijf die maximaal drie jaar geleden is 
beëindigd) plus (indien van toepassing) specifieke stages, of middels een technische opleiding op hoger niveau waarvoor een goede kennis vereist is van de 
onderwerpen die deel uitmaken van het examen voor het getuigschrift plus (indien van toepassing) specifieke stages. 
(b) Voor bedrijven die voertuigen gebruiken met een maximaal toegestaan gewicht van minder dan 3,5 ton is een kwalificatiebewijs vereist in de vorm van 
een diploma of examen waaruit de benodigde kennis blijkt op het gebied van het vervoer, arbeidszaken, veiligheidsbeheer en regulering. Het diploma of 

                                          
92 Ingevolge de Belgische grondwet is de uitvoerende macht opgedragen aan de Koning. 
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examen wordt voorafgegaan door een verplichte stage georganiseerd door het opleidingsorgaan dat daartoe is aangewezen door de préfect van de regio. 

Duitsland 

Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) 
en Berufszugangsverordnung für 
den Güterkraftverkehr (GBZugV) 
voor de tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 96/26/EG en van de 
daaropvolgende wijzigingen 

De verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering van de twee 
wetgevingsbesluiten (GüKG, 
GBZugV) berust bij de 
afzonderlijke deelstaten 

Voor binnenlands transport: Nationale autorisatie of Europese communautaire vergunning (Verordening (EEG) nr. 881/92)  
Voor internationaal transport: Europese communautaire vergunning (Verordening (EEG) nr. 881/92) indien de bestemming een lidstaat van de EU dan 
wel de Zwitserse Confederatie is; een ECMT-vergunning (ECMT-resolutie van 14 juni 1973) indien de bestemming een land is dat deel uitmaakt van de 
Conferentie; autorisatie door de staat van bestemming in alle andere gevallen. 
Voor alle bestemmingen: een geldige verklaring dat aan de vereisten op technisch, veiligheids- en milieugebied wordt voldaan.  
Nationale autorisatie: Geldig voor vijf jaar. Wordt afgegeven aan bedrijven met hoofdvestiging in Duitsland mits aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan: betrouwbaarheid van de ondernemer of van de directeur van de afdeling goederenvervoer (als waarborg dat het bedrijf in overeenstemming met 
de wet- en regelgeving geleid wordt en dat de vervoersactiviteiten geen schade of risico's met zich meebrengen): een solventiegarantie van het bedrijf 
(beschikbaarheid van de financiële middelen voor de dagelijkse bedrijfsvoering, met speciale nadruk op de transportveiligheid); de vakbekwaamheid van 
de ondernemer of de directeur van de afdeling goederenvervoer (specifieke kennis). De chauffeurs dienen burgers te zijn van een lidstaat van de EU of van 
een land dat de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte naleeft, dan wel Zwitserse burgers, een en ander op voorwaarde dat zij in het 
bezit zijn van een geldige werkvergunning. 

a. Betrouwbaarheid: aan de betrouwbaarheidseis wordt niet voldaan door personen die veroordeeld zijn wegens ernstige bestuurlijke vergrijpen op grond 
van het Wetboek van Strafecht, en indien er sprake is van ernstige inbreuken op (i) de wetgeving inzake het goederenvervoer; (ii) verplichtingen op 
grond van de voorschriften inzake de sociale aspecten van de arbeidswetgeving (met name de rij- en rusttijden van reizend personeel); (iii) de 
vereisten die gelden met het oog op de transportveiligheid; (iv) de fiscale verplichtingen in verband met de bedrijfsactiviteiten; (v) de voorschriften 
inzake het vervoer van levende dieren; (vi) en de eisen op het gebied van de milieubescherming (met name met betrekking tot afval, emissies en 
gevaarlijke goederen). 

b. Financiële draagkracht: de draagkracht dient te blijken uit een betrouwbaarheidscertificaat en een verklaring over het geplaatste kapitaal; aan deze eis 
wordt niet voldaan indien de solventie niet gewaarborgd is of indien er sprake is van aanzienlijke vertragingen in de betaling van belastingheffingen of 
van de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen; daarnaast dient het eigen vermogen minimaal 9 000 EUR voor het eerste voertuig te bedragen en 
minimaal 5 000 EUR voor elk daaropvolgend voertuig.  

c. e 

NB: De examencommissie bestaat uit een voorzitter en twee assistenten die zelf goederenvervoersondernemer dienen te zijn. 
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Nederland 

Wet goederenvervoer over de weg 
(WGW) van 12 maart 1999 

Koninklijk besluit93 van 27 april 
1992 (uitvoering WGW)  

Koninklijk besluit van 1999 tot 
handhaving van Richtlijn 96/27/EG 
(houdende wijziging van de WGW) 

Communautaire vergunning: mits is voldaan aan de eisen van betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en kredietwaardigheid.  
Vergunning voor binnenlands beroepsvervoer: geldig voor vijf jaar, mits is voldaan aan de eisen van betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en 
kredietwaardigheid  
CEMT-vergunning (resolutie van 14 juni 1973 van de Europese Conferentie van Ministers van Verkeer) 
Betrouwbaarheid: de betrouwbaarheid van de ondernemer of onderneming zoals blijkt uit een verklaring omtrent het gedrag. Een dergelijke verklaring is 
vijf jaar geldig en wordt afgegeven indien er geen onherroepelijke strafrechtelijke veroordelingen hebben plaatsgevonden (wegens een overtreding van de 
WGW, van de verkeersveiligheidsvoorschriften of van de technische staat, de massa, de afmetingen of de verzekering van voertuigen dan wel wegens 
inbreuken op een CAO). 
Vakbekwaamheid: heeft een geldigheidsduur van vijf jaar en wordt - anders dan bij de eisen van betrouwbaarheid - verlangd van ten minste een van de 
natuurlijke personen die de vervoersonderneming exploiteert. Aan de eis wordt voldaan indien met goed gevolg een examen is afgelegd of wanneer 
personen kunnen aantonen dat zij ten minste tien jaar ervaring op managementniveau hebben (in Nederland of een andere lidstaat van de EU) en ouder 
dan 41 jaar zijn. De geëxamineerde onderwerpen zijn in bijlage I, deel I, bij Richtlijn 96/26/EG opgenomen. 
Kredietwaardigheid: 9 000 EUR voor de uitgifte van een eerste kopie van de vergunning plus 000 EUR voor elke bijkomende kopie voor elk bijkomend 
voertuig. De onderneming dient deze kosten als kapitaalkosten af te schrijven. 

Polen 

Wet van 1991 betreffende het 
internationaal vervoer van 
goederen en personen (tot 
omzetting van de betreffende 
Europese richtlijnen) 

Wet van 1997 betreffende de 
harmonisatie van de inhoud van 
Richtlijn 96/26/EG voor zover 
betrekking hebbend op het 
internationale goederenvervoer 
(bekendgemaakt in Publicatieblad 
nr. 136 van 1998, positie nr. 158)  

Wet vervoer over de weg van 6 
september 2001 (houdende regels 
met betrekking tot alle soorten 
vervoer over de weg) 

Vergunning communautair of binnenlands vervoer: mits is voldaan aan de eisen van betrouwbaarheid, financiële draagkracht en vakbekwaamheid.  
Betrouwbaarheid of onbesproken gedrag: op basis van een gerechtelijke verklaring omtrent het gedrag waaruit blijkt dat er geen onherroepelijke 
veroordeling heeft plaatsgevonden wegens fiscale delicten, eigendomsdelicten, verkeersveiligheidsovertredingen, meineed, milieuovertredingen of het niet 
naleven van CAO's.  
Financiële draagkracht: 9 000 EUR voor het eerste voertuig plus 5 000 EUR voor elk bijkomend voertuig.  
Vakbekwaamheid: verplichting voor ten minste één van de personen die een vervoersonderneming exploiteert, om met goed gevolg een schriftelijk 
examen te hebben afgelegd in de vakken burgerlijk recht, handelsrecht, sociaal verzekeringsrecht, belastingrecht, commercieel en financieel beheer van 
een onderneming, markttoegang, regelgeving en technische vereisten, en verkeersveiligheid. Een vervoersonderneming die in een andere lidstaat van de 
EU een getuigschrift van vakbekwaamheid heeft verkregen en in Polen vervoersactiviteiten wil ondernemen, dient een aanvullend examen af te leggen over 
specifieke (commerciële technische, financiële) aspecten van het vervoer in Polen. 

NB: een van de leden van de examencommissie wordt rechtstreeks aangewezen door de vervoersvakbonden. 

 

                                          
93  Uitvoerende maatregel genomen door de Koning. 
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Spanje 

Koninklijk besluit nr. 1211 van 28 
september 1990 (toegang tot het 
beroep van vervoersondernemer)  

Ministerieel besluit van 28 mei 
1999 (tot omzetting van Richtlijn 
98/76/EG en Richtlijn 96/26/EG 
van 29 april 1996) 

Vakbekwaamheid: wordt erkend na het afleggen van een examen in de vakken genoemd in bijlage I, deel I, bij Richtlijn 96/26/EG. Het getuigschrift 
moet in geval van een door één persoon gehouden onderneming worden behaald door de eigenaar en in geval van vennootschappen, coöperatieve 
verenigingen en door één persoon gehouden ondernemingen waarvan de eigenaar niet als vakbekwaam wordt erkend, worden behaald door ten minste een 
van de personen die de feitelijke leiding over de onderneming hebben. 

Financiële draagkracht: 9 000 EUR voor het eerste voertuig plus 5 000 EUR voor elk bijkomend voertuig. 

Betrouwbaarheid: een algemeen moreel acceptabel gedrag, waarvan geacht wordt sprake te zijn bij afwezigheid van: (i) een onherroepelijke 
veroordeling tot een gevangenisstraf van zes of meer maanden wegens een strafbaar feit gepleegd met voorbedachten rade; (ii) een definitief of voorlopig 
verbod tot uitoefening van het beroep van vervoerder van goederen over de weg; (iii) een herhaaldelijke oplegging van sancties wegens ernstige 
verkeersovertredingen of ernstige en herhaalde overtredingen van de voorschriften op het gebied van de belastingwetgeving, het arbeids- en sociaal 
verzekeringsrecht, de transportwetgeving en het milieu. 

 
Bron: S. Zunarelli, C. Alvisi (ed.) Il governo dell'autotrasporto in Europa, Bologna 20
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