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Bijzondere dynamiek in de markt

Ontwikkelingen in de markt

• Sterk aantrekkende bedrijvigheid

• Krapte op de arbeidsmarkt

• Vertraging in levertijden materieel, 
snel stijgende aanschafprijzen.

• Onbalans in internationale supply
chains

• Snel duurder wordende 
verpakkingsmaterialen

Geven aanleiding tot extra 
kostenstijging bovenop 
kostenontwikkeling!



Van een getal naar een gesprek

• Lang niet alle ontwikkelingen zijn te vangen in een 
kostenontwikkelingsindex.

• cao-ontwikkeling is voor iedereen gelijk, maar markteffecten 
zijn verschillend. In winkeldistributie zien we een hoger 
personeelsverloop dan in bulkvervoer. Dat geeft dus andere 
loonontwikkeling. 

• Sommige ontwikkelingen gaan momenteel zeer snel en gaan 
door nadat het rapport gepubliceerd is.

Cruciaal is dus een goede dialoog tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer die ingaat op de specifieke omstandigheden in 
die logistieke relatie. Corrigeer voor de eigen kostenaandelen en 
verrijk de calculaties voor jullie specifieke omstandigheden.



Raming 2022, binnenlands

Voorbeelden specifieke omstandigheden

• Krapte op de arbeidsmarkt, zorgt voor hoger 
verloop. Werving en selectiekosten stijgen, 
opleidingskosten stijgen.

• Krapte kan ook aanleiding zijn tot hogere 
inhuur charters, hogere inschaling starters.

• Toename van materiaalkosten (pallets en 
verpakkingsmateriaal) als gevolg van 
prijsontwikkeling grondstoffen.

• Langere levertijden en oplopende 
aanschafprijzen voertuigen.

Varieert tussen 4,2% en 5,7%

Extra effect van 1% loonkostenstijging 

varieert afhankelijk van de deelmarkt 

van 0,4% tot 0,8% bovenop de 

kostenindex.4,5
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Raming 2022, grensoverschrijdend

Voorbeelden specifieke omstandigheden

• Brexit, snel oplopende loonkosten in 
Engeland, lagere omloopsnelheid

• Supply chains, zeer hoge containertarieven 
vanwege onbalans in stromen

• Anticiperen op mobility package, zorgt voor 
herallocatie vestigingen. Veel richting 
Duitsland om in te spelen op return vehicle.

• Extra reiskosten internationale chauffeur 
vanwege return home chauffeur

• Krapte op de arbeidsmarkt, hogere inschaling 
chauffeurs

Varieert tussen 3,5% en 5,0%

Het effect van de snel wijzigende 

omstandigheden in Engeland of de 

containertarieven is niet opgenomen in 

de index, dus dat zijn aanvullende 

kostenstijgingen!
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Gemiddelde loonkostenontwikkeling 
2021 en 2022

2021 2022

Brutoloonontwikkeling + 1,65% + 5,13%

Sociale lasten - 0,74% + 1,21%

Totaal + 0,91% + 6,34%
(Raming loonkosten voor 2021 was +1,5%)

• Per 1-1-2021: Wijzigingen in sociale lasten.

• Per 1-7-2021: Verhoging lonen met 3,5%.

• Per 1-8-2021: Daling WW-premie laag van 2,70% naar 0,34%;
Daling WW-premie hoog van 7,70% naar 5,34%.

• Per 1-1-2022: Verhoging lonen met 3,25%

Wijzigingen sociale lasten.

Vergelijking loonkostenontwikkeling op peildata:

1-1-2022 t.o.v. 1-1-2021: + 7,17%



Indexatie is voor iedereen anders

Algemeen distributievervoer
• A. Geen bijzondere omstandigheden

• Correctie realisatie/raming 2021 : 0,5%

• Raming 2022 : 4,5%

• Totale kostenontwikkeling : 5,0%

• B. Inclusief boven cao-ontwikkeling loon

• Correctie realisatie/raming 2021 : 0,5%

• Raming 2022 : 4,5%

• Boven cao ontwikkeling loon van 3% : 1,5%

• Totale kostenontwikkeling : 6,5%

=> Belangrijk dat onderbouwingen vanuit opdrachtgever en opdrachtnemer op
tafel komen!



Groene voertuigen

• Kostenontwikkeling elektrische bestelauto opgenomen 
voor drie typen (kleine, bestelauto, grote) en twee 
kilometrages 15.000 km per jaar en 30.000 km per 
jaar.

• Daarnaast kostensamenstelling opgenomen van:

een bakwagen 12 ton met 160kWh batterij en 
65.000 km/jaar.

een grote bakwagen 18 ton met 240kWh batterij 
en 50.000 km/jaar 


