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De gevolgen van het coronavirus
beproeven onze samenleving. Wat begon
als een merkwaardige gebeurtenis aan de
andere kant van de wereld, hakt
momenteel stevig in op elke vezel van
onze maatschappij. Geen enkel aspect van
het dagelijkse leven blijft onaangeroerd.
We kunnen onze ouderen niet meer
bezoeken, samen gezellig met vrienden
bijpraten in onze favoriete bar of onze
huizen renoveren. Dit snijdt diep in ons
DNA, de Bourgondiër met een baksteen in
de maag.
Ook de economische cijfers liegen niet.
Volgens het VBO kost de coronacrisis de
Belgische economie wekelijks 2,4 miljard
euro, 0,55% van het BBP. Dit zal volgens
het Internationaal Monetair Fonds
resulteren tot een inkrimping van het BBP
van maar liefst 6,9% tegen eind 2020.
Enkele weken geleden meldde federaal
minister van Werk, Nathalie Muylle dat de
kaap van 1 miljoen tijdelijk werklozen in
België bereikt werd.

Deze
algemene
cijfers
tonen
onomstotelijk aan welke diepgaande
impact het coronavirus met zich
meebrengt. Op economisch vlak tekent
deze uitzonderlijke situatie iedere sector
anders. Dit document heeft als doel een
inzicht te geven in de stand van zaken voor
de transport- en logistieke sector.
In dit document hebben we de
antwoorden van 235 Belgische bedrijven
in de transport- en logistieke sector, van
alle groottes, gevestigd in alle provincies
en het Brussels Gewest verwerkt. We
namen de tijd om verder te kijken dan puur
de cijfers, ook welke bezorgdheden en
frustraties er werden aangehaald.

Philippe Degraef
Directeur
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1 IMPACT OP
ECONOMISCHE ACTIVITEITEN
Hoe cijfers onze sector tekenen
Algemene cijfers
Gemiddeld gezien kent de transportsector
een daling in omzet van 48,49%. Daarnaast
zien bedrijven die logistieke activiteiten
uitvoeren hun omzet met 40,98% dalen.
Deze cijfers hebben als ijkingspunt 7 april
tegenover een gemiddelde van voorgaande
maanden.
Op 18 maart werden onze leden actief in de
transportsector ook bevraagd naar hun
huidige omzetdaling. Dit bedroeg toen
36,32%. Op amper 3 weken daalde de
omzet verder met 12 procentpunten.

Omzet t.o.v. motorvoertuigen
Bedrijven met 2 tot 5 motorvoertuigen
voelen de grootste impact. Gemiddeld
gezien ervaren zij een omzetdaling van
57,99%
bij
het
uitvoeren
van
transportactiviteiten, en 55,04% bij het
uitvoeren van logistieke activiteiten.

Hoewel bedrijven met 2 tot 5 voertuigen
aangeven de grootste impact te
ondervinden, worden zij nauw op de voet
gevolgd
door
bedrijven
met
1
motorvoertuig en bedrijven met 6 tot 20
motorvoertuigen.
Deze
kennen
respectievelijk een omzetdaling van
50,54% en 49,87% gerelateerd aan
transportactiviteiten. Op vlak van
logistieke activiteiten kennen zij een
daling van 48,54% en 44,02%.
Het cutoff-point lijkt 21 voertuigen te zijn,
dan valt de omzetdaling terug tot 36,21%
(21-50 motorvoertuigen) en 36,46% (meer
dan
50
motorvoertuigen)
m.b.t.
transportactiviteiten. In de logistieke
sector tekent dit verschil tegenover
kleinere spelers zich nog sterker af.
Bedrijven met 21-50 motorvoertuigen
kennen 22,82% omzetdaling, bedrijven
met meer dan 50 motorvoertuigen
15,76%.
Er kan dus besloten worden dat de impact
op de omzet negatief gecorreleerd is aan
de grootte van bedrijven. Deze trend toont
zich voornamelijk in de logistieke
activiteiten.

Omzetdaling per aantal motorvoertuigen
Motorvoertuigen
Transport
Logistiek
Gemiddeld
48,49%
40,98%
1 motorvoertuig
50,54%
48,54%
2-5 motorvoertuigen
57,99%
55,04%
6-20 motorvoertuigen
49,87%
44,02%
21-50 motorvoertuigen
36,21%
22,82%
>50 motorvoertuigen
36,46%
15,76%
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Omzet t.o.v. provincie
Bij het bespreken van dit onderdeel,
worden
enkel
de
bedrijven
die
transportactiviteiten als hoofdactiviteit
hebben, meegenomen. Op deze wijze
wordt de accuraatheid van de resultaten
gegarandeerd. Ook de provincies waar het
aantal respondenten niet significant was
om statistische conclusies te trekken,
werden buiten beschouwing gelaten,
namelijk Waals-Brabant, Luxemburg en
Namen.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent
de grootste impact, daar zien ze hun omzet
gemiddeld met 65,50% dalen. De twee
Waalse provincies, Luik en Henegouwen
vervolledigen de top drie. Het Vlaams
Gewest blijkt bijgevolg een minder zware
impact te ervaren dan de andere twee
gewesten. Het verschil is bovendien
significant.

Waar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en het Waals Gewest met een omzetdaling
van meer dan 60% te kampen hebben,
blijven de Vlaamse provincies onder dat
percentage.
Binnen het Vlaams Gewest kent Limburg,
met een omzetdaling van 57,32%, de
grootste impact, gevolgd door WestVlaanderen,
met
53,20%.
OostVlaanderen,
Vlaams-Brabant
en
Antwerpen kennen de minste impact, met
respectievelijk 45,05%, 44,19% en
40,42%.
Omzetdaling per provincie
Provincie
Impact
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
65,50%
Limburg
57,32%
West-Vlaanderen
53,20%
Oost-Vlaanderen
45,05%
Vlaams-Brabant
44,19%
Antwerpen
40,42%
Luik
64,17%
Henegouwen
62,50%
Waals-Brabant
NA
Luxemburg
NA
Namen
NA
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Omzet t.o.v. type subactiviteit
Bij het bespreken van dit onderdeel,
worden
enkel
de
bedrijven
die
transportactiviteiten als hoofdactiviteit
hebben, meegenomen. Op deze wijze
wordt de accuraatheid van de resultaten
gegarandeerd. Ook de subactiviteiten waar
het aantal respondenten niet significant
was om statistische conclusies te trekken,
werden buiten beschouwing gelaten,
namelijk ‘cleaning’, ‘dierenvervoer’ en
‘verhuisdiensten’.
Bedrijven die als activiteit ‘autovervoer’
uitvoeren, lijden het zwaarst. Zij kennen
een omzetdaling van maar liefst 82,30%.
Ook de categorieën ‘andere’ en ‘speciale
transporten’1 kennen een sterke impact,
70% en 58,70%.
Categorieën die daarentegen opvallend
minder impact ervaren zijn ‘vervoer onder
geleide temperatuur’ (31,14%), ‘logistiek’
(31,81%), ‘ADR-vervoer’ (34,83%) en
‘containervervoer’ (37,37%).
Hoewel de tabel hiernaast slechts een
indicatie geeft van de relatie tussen het
aantal verschillende activiteiten dat een
onderneming uitvoert en de omzetdaling,
kan er geïndiceerd worden dat het
uitvoeren van meerdere activiteiten
resulteert in een kleinere impact op de
omzet.

Wijzingen type subactiviteiten
73,62% van de respondenten geeft aan
geen verandering in het type activiteiten
te ervaren. Zij voeren nog steeds dezelfde
transporten als voorheen uit. De 21,28%
die door het coronavirus andere
activiteiten uitvoeren, werken op heden
meer in de volgende categorieën :
-

Voeding
Specifieke leveringen
(ontsmettingsmiddel, medicijnen,…)
Leveren weborders
B2C
ADR-vervoer

Tot slot plooit het vervoer zich meer terug
naar het nationaal en lokaal niveau, een
terugschaling van de radius van de
uitgevoerde ritten.

Relatie aantal activiteiten - omzet
Aantal activiteiten Daling Transportactiviteiten
1
54,92%
2
45,36%
3
40,00%
4
44,67%

Omzetdaling per subactiviteit
Type subactiviteit
Impact
Autovervoer
82,30%
Andere
70,00%
Speciale transporten
58,70%
Kipvervoer
52,08%
Express- en koerierdiensten
48,33%
Stukgoed, lijngoed, distributie
48,27%
Algemeen vervoer
46,57%
Tankvervoer
40,64%
Containervervoer
37,37%
ADR-vervoer
34,83%
Logistiek
31,81%
Vervoer onder geleide temperatuur
31,14%
Cleaning
NA
Dierenvervoer
NA
Verhuisdiensten
NA

1

Bij ‘Andere’ kan gedacht worden aan
afzetcontainers. Materiaal voor tentoonstellingen
is een voorbeeld van ‘Speciaal transport’.
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Stilstaande motorvoertuigen
Gemiddeld gezien staan er zo’n 8,08
motorvoertuigen per onderneming stil.
Doordat dit cijfer echter een vertekend
beeld kan opwekken, is het beter te kijken
naar de stilstaande motorvoertuigen per
categorie.
Bij ondernemingen met slechts één
voertuig in de onderneming, staat
gemiddeld 0,41 voertuig stil. In de
categorie 2 tot 5 motorvoertuigen zijn dit
er gemiddeld 1,78. Gemiddeld staan er
4,79 motovoertuigen stil voor de categorie
6-20 motovoertuigen. Bedrijven met 21
tot
50
motorvoertuigen
hebben
gemiddeld
12,45
stilstaande
motorvoertuigen. Bedrijven met meer dan
50 motorvoertuigen, hebben gemiddeld
37,41 stilstaande motorvoertuigen.

Conclusie
Op basis van de aangehaalde cijfers kan er
alleen maar geconstateerd worden dat het
coronavirus zware gevolgen heeft voor de
transport- en logistieke sector.
Waar transporteurs gemiddeld 48,49%
omzetdaling kennen, is dit voor logistieke
dienstverleners
40,98%.
Het
zijn
voornamelijk de kleinere bedrijven, tot 20
motorvoertuigen,
die
zwaarder
geïmpacteerd worden en geografisch
gezien lijden het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en het Waals Gewest het meest.
Bovendien is geen enkele subsector vrij
van impact. Alles wat niet-essentieel
vervoer betreft, krijgt zware tot zeer zware
klappen. Bijvoorbeeld autovervoer dat aan
82,30% van de omzet moet inboeten, dit is
een onhoudbare situatie.

Gemiddeld aantal stilstaande voertuigen per onderneming
Algemeen
8,08 per onderneming
1 motorvoertuig
0,41 voertuig
2-5 motorvoertuigen
1,78 voertuigen
6-20 motorvoertuigen
4,79 voertuigen
21-50 motorvoertuigen
12,45 voertuigen
> 50 motorvoertuigen
37,41 voertuigen
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2 IMPACT OP TEWERKSTELLING
Hoe onze personeelsinzet wordt getekend
Inactiviteit werknemers
Over de hele sector heen hebben 23,93%
van alle werknemers binnen de transporten logistieke sector geen werk door het
coronavirus.
Als we dieper ingaan op het type
werknemers (chauffeurs, niet-rijdende
arbeiders en bedienden), is de zwaarst
getroffen groep de chauffeurs. Globaal
genomen hebben er momenteel 27,09%
van alle chauffeurs geen werk als gevolg
van het coronavirus. Bij zowel de nietrijdende arbeiders als bedienden is dit
aantal lager, met respectievelijk 20,25% en
22,30% van de medewerkers die omwille
van het coronavirus niet aan de slag
kunnen.
Tijdelijke inactiviteit
Algemeen
Chauffeurs
Niet-rijdende arbeiders
Bedienden

23,93%
27,09%
20,25%
22,30%

Impact op chauffeurs
Onze sector is gekenmerkt door
eenmansbedrijven en KMO’s. Deze hebben
over het algemeen weinig of geen nietrijdende arbeiders en bedienden in dienst.
Hierdoor leverde dit onvoldoende
gegevens op om statistisch waardevolle
uitspraken te kunnen doen over deze twee
categorieën
werknemers.
Bijgevolg
worden hier enkel de resultaten van de
chauffeurs besproken.

Zoals de tabel op de volgende pagina
aantoont, ondervinden chauffeurs in
ondernemingen met 1 motorvoertuig
55,56% werkloosheid. De chauffeurs die
werkzaam zijn in bedrijven met 2 tot 5
bedrijven kennen echter de grootste
impact. Gemiddeld hebben 61,11% van al
deze chauffeurs geen werk door het
coronavirus. Bedrijven met 6 tot 20
voertuigen geven ongeveer dezelfde
cijfers
als
bedrijven
met
één
motorvoertuig, namelijk 47,87% van de
chauffeurs heeft geen werk ten gevolge
van het coronavirus. Bedrijven die meer
dan 20 voertuigen in dienst hebben, tonen
lagere cijfers. Bij de categorie 21 tot 50
motorvoertuigen, krijgt 33,07% van de
chauffeurs te maken met werkloosheid, in
bedrijven
met
meer
dan
50
motorvoertuigen is dit ‘slechts’ 27,03%.
Wanneer er dieper wordt ingegaan op de
sectoren waar chauffeurs het meest te
maken krijgen met werkloosheid, zijn dit
voornamelijk het ‘autovervoer’ (68,91%),
‘andere’ (68,18%) en ‘express- en
koerierdiensten’ (49,75%). Er zijn twee
sectoren die lager scoren dan het
gemiddelde, de subactiviteiten ‘ADRvervoer’ (20,77%), logistiek (19,40%).
Het ‘vervoer onder geleide temperatuur’
(16,94%) scoort opvallend lager dan de
andere subactiviteiten.
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Conclusie
Over het algemeen hebben 23,93% van alle
werknemers in de transport- en logistieke
sector nu tijdelijk geen werk. Dit uit zich het
sterkst bij de groep chauffeurs, waarbij
27,09% momenteel niet aan de slag kan.
Wanneer er dieper wordt ingegaan op de
verdeling van deze chauffeurs zien we
voornamelijk dezelfde trends als bij de
omzet. Het zijn in eerste instantie de
bedrijven met 2 tot 5 motorvoertuigen die
de meeste chauffeurs thuis houden, terwijl
dit minder sterk het geval is bij bedrijven
met meer dan 20 motorvoertuigen.
Op vlak van werkloosheid per subactiviteit
kent het ‘autovervoer’ de hoogste cijfers,
gevolgd door de categorie ‘andere’. Enkel
‘vervoer onder geleide temperatuur’ toont
opvallend lagere cijfers dan de andere
subactiviteiten. Dit is hoogst waarschijnlijk
omdat het om transport gaat dat slechts in
mindere mate wordt beïnvloed door het
coronavirus.

Werkloze chauffeurs per aantal motorvoertuigen
Aantal motorvoertuigen
Absoluut
%
1 motorvoertuig
0,13
55,56%
2-5 motorvoertuigen
1,25
61,11%
6-20 motorvoertuigen
4,86
48,17%
21-50 motorvoertuigen
11,66
33,07%
> 50 motorvoertuigen
39,52
21,44%

Werkloze chauffeurs per type subactiviteit
Subactiviteit
Absoluut
%
Autovervoer
9,80
68,91%
Andere
2,50
68,18%
Express- en koerierdiensten
6,73
49,75%
Kipvervoer
14,33
32,94%
Tankvervoer
14,41
27,53%
Speciale transporten
4,59
26,77%
Stukgoed, lijngoed, distributie
5,48
26,58%
Containervervoer
7,53
24,57%
Algemeen vervoer
12,25
24,31%
ADR-vervoer
19,55
20,77%
Logistiek
19,65
19,40%
Vervoer onder geleide temperatuur
13,92
16,94%
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3 GENOMEN MAATREGELEN
Ter bescherming van werknemers en onderneming
Personeelsmaatregelen
66,81% van alle respondenten hebben
maatregelen genomen die een directe
impact hebben op de tewerkstelling van
een aantal of alle werknemers.
Vier grote categorieën werden vooraf
bepaald: (1) werkloosheid wegens
overmacht, (2) technische werkloosheid,
(3) opname overuren en (4) opname
vakantiedagen.
De resultaten geven een duidelijke
voorkeur aan voor de eerste twee
categorieën.
77,07%
van
alle
respondenten die zich heeft beroepen op
maatregelen, heeft geopteerd voor
werkloosheid
wegens
overmacht.
Technische werkloosheid werd in 33,12%
van alle gevallen ingeroepen. Slechts
6,37% van de respondenten deed een
beroep op een opname van overuren en
7,01%
heeft
het
gebruik
van
vakantiedagen aangewend.

Zoals de gegevens van de voorgaande
paragraaf laten blijken, blijft het in
bepaalde gevallen niet bij het gebruik van
één maatregel. 77,71% van alle
respondenten die aangeeft één of
meerdere maatregelen te hebben
genomen, blijft bij één maatregel. 1 op 5
van deze respondenten, 19,11%, geeft aan
twee maatregelen te hebben ingeroepen.
De meest voorkomende combinatie is
technische werkloosheid en werkloosheid
wegens overmacht. Slechts 3,18% heeft
drie maatregelen genomen.

Meerdere aangenomen maatregelen
Aantal maatregelen
%
1 maatregel
77,71%
2 maatregelen
19,11%
3 maatregelen
3,18%

Voorkomende maatregelen m.b.t. personeel
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

77,07%

33,12%

Werkloosheid
wegens overmacht

Technische
werkloosheid

6,37%

7,01%

Opname overuren

Vakantie
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. Financiële maatregelen
30,64% van alle respondenten hebben
maatregelen genomen die betrekking
hebben
op
de
financiële
of
boekhoudkundige activiteiten van de
onderneming.
Vier grote categorieën werden vooraf
bepaald: (1) spreiding BTW-aflossingen,
(2) aanvraag minnelijke betalingstermijn
sociale zekerheidsbijdragen, (3) spreiding
storting bedrijfsvoorheffing en (4) andere.
De resultaten voor deze categorie tonen
een
evenwichtigere
verdeling.
Respondenten uiten geen duidelijke
voorkeur. Van diegenen die financiële
maatregelen hebben genomen, heeft
40,28% de spreiding van BTWaflossingen aangevraagd. Bijna de helft
van de respondenten die maatregelen
hebben genomen, doet beroep op de
aanvraag
van
een
minnelijke
betalingstermijn
van
de
sociale
zekerheidsbijdragen. 41,67% van alle
respondenten binnen deze categorie
opteerden voor een spreiding van de
storting van de bedrijfsvoorheffing. In
22,22% van de gevallen werden nog
andere maatregelen ingeroepen.

Binnen deze ‘andere maatregelen’ komen
de maatregelen hieronder het vaakst voor:
-

Herfinanciering leasingtermijnen
Herfinanciering verzekeringen
Herfinanciering afbetalingen bij
banken
Overbruggingsrecht

Net zoals bij de personeelsmaatregelen
wordt er, indien de keuze wordt gemaakt
om beroep te doen op dergelijke
maatregelen, voornamelijk geopteerd
voor één maatregel, zij het in mindere
mate. Van alle respondenten die
maatregelen aannamen, koos 59,72%
voor één maatregel. Ongeveer 20% van
de respondenten gaven aan twee
maatregelen te nemen, en nog eens
zoveel namen drie maatregelen.

Meerdere aangenomen maatregelen
Aantal maatregelen
%
1 maatregel
59,72%
2 maatregelen
19,44%
3 maatregelen
20,83%

Voorkomende maatregelen m.b.t. financiën
60%
50%

48,61%
40,28%

41,67%

40%
30%

22,22%

20%
10%
0%
Spreiding BTWaflossingen

Aanvraag minnelijke Spreiding storting
betalingstermijn
bedrijsvoorheffing
sociale
zekerheidsbijdragen

Andere
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Dagdagelijkse maatregelen
Uit de bevraging kwam zeer sterk naar
voren dat respondenten de gezondheid
van hun personeel sterk willen
beschermen en hierdoor meerdere
maatregelen hebben aangenomen met
betrekking tot hun manier van werken.
Zo voorzien quasi alle respondenten
beschermingsmateriaal (handschoenen,
desinfecterende handgel, mondmaskers)
voor hun personeel. Social distancing is
een wijdverspreid en ingeburgerd
gebeuren en vele bedrijven zetten in op
informatieen
sensibiliseringscampagnes voor zowel hun personeel als
klanten.
Voor chauffeurs en niet-rijdende arbeiders
voorzien
respondenten
manieren
waardoor er geen fysiek contact meer
hoeft te zijn en wordt er nagedacht over
creatieve manieren om leverbonnen af te
tekenen. Ook wordt dubbele bemanning
of begeleiding geweerd en worden er
plexiglaswanden
geïnstalleerd
ter
bescherming. Tot slot wordt de
vrachtwagen
zeer
regelmatig
gedesinfecteerd.
Bedienden worden voornamelijk gevraagd
om thuis te werken. Indien dit niet
mogelijk is, wordt er een rotatiesysteem
uitgewerkt zodat personeelsleden niet te
dicht in dezelfde ruimtes dienen te zitten.
Ook hier worden de werkruimtes
regelmatig gedesinfecteerd.

zal verergeren als de quarantaine
aanhoudt. Een zorgwekkende trend.

Conclusie
Het staat buiten kijf dat de respondenten
verregaande maatregelen nemen om hun
personeel zo goed mogelijk te
beschermen tijdens hun werkzaamheden.
Naast
de
overheidsinstructies
(beschermingsmateriaal,
social
distancing, thuiswerk) opteren velen voor
informatiecampagnes, desinfecteren van
de vrachtwagen of burelen, gebruik van
plexiglaswanden,… Dit is echter geen
evidentie voor vele bedrijven, zeker
wanneer
het
gaat
over
beschermingsmateriaal.
Toch is dit in sommige gevallen niet
voldoende en dienen er bijkomende
maatregelen aangenomen te worden om
het voortbestaan van het bedrijf te
garanderen.
66,81%
van
alle
respondenten riepen maatregelen m.b.t.
het personeel in. Een kleiner aandeel van
de respondenten voelde zich genoodzaakt
om financiële maatregelen in te roepen,
zo’n 30,64%.
Hoewel een groot aantal van de
respondenten
beroep
doet
op
uitzonderlijke maatregelen die de
overheid voorziet, kunnen de procedures
nog gestroomlijnd worden.

Verschillende respondenten geven aan in
de nabije toekomst rekening te houden
met liquiditeits- en cash flow problemen.
Zij nemen maatregelen om op korte
termijn kosten te herstructureren om
alsnog hun kosten te kunnen betalen. Als
bedrijven momenteel al te kampen krijgen
met dergelijke problemen, kunnen we
ervan uitgaan dat deze situatie alleen nog
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4

GEVOLGEN VOOR
TRANSPORTSECTOR

Onzekerheid, nu en in de toekomst
Laad- en losplaatsen
58,72% van de respondenten geeft aan dat
hun chauffeurs bijkomende problemen
ervaren bij het laden en lossen als gevolg
van corona. Er dient opgemerkt te worden
dat de situatie verschilt van bedrijf tot
bedrijf en dat verschillende problematieken
zich stellen.
Een eerste probleem dat dient aangestipt
te worden is het attitudeprobleem bij
bepaalde
personen.
Bepaalde
respondenten geven aan dat hun
chauffeurs worden “behandeld als een
zieke hond”, waarbij er een vijandige
houding wordt aangenomen. De chauffeur
lijkt er meer en meer alleen voor te staan.
Een tweede issue is dat chauffeurs, nu nog
meer dan anders, het gebruik van sanitaire
voorzieningen wordt geweigerd. Niet
alleen kunnen zij dan niet meer naar het
toilet gaan of zich douchen, maar dit
beperkt ook de mogelijkheden om hun
handen te wassen.
Het gebrek aan sanitaire ruimtes komt ook
voor langs autosnelwegen. Vaak worden
parkings nog opengesteld maar zijn de
verbonden faciliteiten gesloten. Niet alleen
wasplaatsen, maar ook restaurants
bijvoorbeeld. Dit maakt ook het vinden van
een warme maaltijd een stuk moeilijker.

(bijvoorbeeld minder personeel bij de
klant). Daaraan gekoppeld komt het ook
voor dat chauffeurs moeten wachten op te
kleine plaatsen en te dicht op elkaar.
Hoewel meerdere problematieken worden
aangehaald in dit onderdeel dient er bij
wijze van conclusie aangestipt te worden
dat deze problemen niet overal
voorkomen, en er bepaalde plaatsen zijn
waar de chauffeur juist meer waardering
en respect krijgt.

Vraag naar kortingen
Een paar weken geleden werd er in
bepaalde media bericht dat er steeds meer
kortingen op de transportprijs werden
gevraagd. Uit onze bevraging kwam naar
voren dat dit inderdaad meer en meer
voorkomt, maar het kan tot op heden nog
niet gezien worden als een zorgwekkende
trend.

Indirecte gevolgen
Onder meer door hoe chauffeurs
behandeld worden onderweg groeit de
ontevredenheid.
De
onwaardige
behandeling toont zich niet alleen binnen
België maar ook in andere landen.

Een vierde en laatste fenomeen zijn de
langere wachttijden. Deze wachttijden
stijgen omwille van verschillende redenen
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De bezorgdheden omtrent personeel gaan
nog verder. Vele werknemers zijn ongerust
dat zij zouden verplicht worden om te
komen werken, of zouden moeten werken
in onveilige omstandigheden. De
omstandigheden leggen dus zeker een
bepaalde psychologische druk bij het
personeel.
Bovendien geraken werknemers met een
Belgisch arbeidscontract die in het
buitenland wonen moeilijk in België door
de gesloten binnengrenzen van de
Europese Unie. Hierdoor is er het risico dat
er enerzijds gewoonweg te weinig
personeel is en anderzijds dat wanneer de
vraag stijgt, vervoerders niet op volle
capaciteit kunnen draaien.
Het sluiten van leveranciers, garages,
bandencentrales,…. zorgt er onder meer
voor dat noodzakelijke herstellingen niet
meer kunnen worden uitgevoerd.
Er wordt ook sterk ingeboet aan efficiënte
ritten. Doordat de vraag zo sterk is
gedaald, is het moeilijk om ritten optimaal
in te plannen. Respondenten gaven ook
aan dat er vaak met halflege vrachtwagens
wordt rondgereden en dat retourvracht
zeer beperkt is.
Verder blijken ook de prijzen te dalen op
de spotmarkt. Zoals een respondent stelt:
“We nemen meer werk aan via
vrachtbeurzen; dus klanten die we niet
kennen (financieel risico) en tegen slechte
prijzen (slechte winstgevendheid, of zelfs
met verlies)”.Er worden bijgevolg niet
alleen minder goederen vervoerd, dit
gebeurt aan lagere prijzen.
Respondenten worden ook steeds vaker
geconfronteerd
met
laattijdige
betalingen. Doordat bedrijven sluiten of
zelf minder inkomsten genereren, krijgen
vervoerders minder inkomsten binnen. Op
korte termijn resulteert dit in een hoog
risico op liquiditeitsproblemen.

Conclusie
Al deze elementen gecombineerd leiden
tot onzekerheid. Een respondent geeft aan
dat “besprekingen over nieuwe projecten
volledig
zijn
stopgezet,
klanten
zenuwachtig reageren en een slechte
combinatie van trajecten aangezien veel
mogelijkheden wegvallen”. Dit geeft een
goed beeld van de huidige situatie. Dit
gecombineerd met een grote kans op
liquiditeitsproblemen laat vervoerders
zich afvragen of ze deze periode heelhuids
zullen doorkomen.
De situatie is ernstig maar niet hopeloos.
De overheid kan dan ook enkele
maatregelen aannemen om de situatie in
en na de lockdown dragelijker te maken.
Het openstellen van bandencentrales en
herstelplaatsen is een makkelijk gegeven.
Het uitstellen van de stijging van de
Vlaamse kilometerheffing op 1 juli is ook
een schoolvoorbeeld van een eenvoudig te
nemen maatregel. Bovendien wordt onze
sector gekenmerkt door leasings en
rentings.
Hiervoor
zijn
geen
ondersteunende
maatregelen
aangenomen door de overheid. Ook dit
zou al een eerste grote stap zijn in de
goede richting.
De transportsector, gekenmerkt door
Europese wetgeving en een internationaal
karakter, zag veel binnengrenzen van de
Europese Unie sluiten. Grenscontroles
(inclusief levensgevaarlijke situaties),
talloze
attesten,
gebrek
aan
communicatie, som maar op. Kortom, een
totaal gebrek aan transparantie en
daadkracht. Wij, vervoerders, verwachten
dat de Europese Unie haar meerwaarde
toont door het harmoniseren van
regelgevingen, des te meer in tijden van
crisis.
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