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Economisch belang van de vervoerslogistiek in België: persbericht 

Dit verslag is het resultaat van een eerste onderzoek naar het belang van de sector vervoerslogistiek in 
België. Aangezien de Belgische economie sterk dienstengericht is, kan die logistieke activiteit als een 
belangrijke bron van welvaart worden beschouwd. Dit onderzoek dient eveneens als een verlengstuk te 
worden gezien van de in mei 2007 verschenen Working Paper nr. 115 over de Belgische havens, aangezien 
de onderzochte activiteiten nauw in verband staan met vervoer in het algemeen en zeetransport in het 
bijzonder.  

Aangezien dit een eerste poging is om het economische belang van de vervoerslogistiek in België te ramen, 
werd de voorkeur gegeven aan een sectorale benadering. De studie spitst zich dan ook in de eerste plaats 
toe op enkele sectoren van de logistiek inzake goederenvervoer, die duidelijk omschreven zijn in de NACE-
classificatie. De bestudering van de impact ervan wordt in twee delen onderscheiden: de directe - en de 
indirecte effecten. Daarnaast wordt ook een korte analyse gemaakt van de economische invloed van 
aanverwante activiteiten zoals de intern gerealiseerde logistiek en de Europese distributiecentra.  

Voor de periode 2000 - 2005 wordt een overzicht van enkele ontwikkelingen per deelsector gegeven, waarbij 
de nadruk wordt gelegd op 2005. De kern van de analyse, die statistisch is en dus op geen enkele enquête 
berust, schenkt meer specifiek aandacht aan de veranderingen in de toegevoegde waarde, de 
werkgelegenheid, de investeringen en de financiële situatie in de betrokken ondernemingen. Daarnaast 
wordt een eerste raming voorgesteld van de veranderingen die plaatsvonden tussen 2005 en 2006 met 
betrekking tot de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid. 

De gegevens van de jaarrekeningen afkomstig van de Balanscentrale worden gebruikt voor de berekening 
van de directe effecten, de studie van de financiële ratio's en de analyse van de sociale balans. Voorts moet 
worden beklemtoond dat de indirecte impact van de activiteiten in kwestie geraamd werden in termen van 
toegevoegde waarde en werkgelegenheid, en dit aan de hand van de gegevens uit de nationale rekeningen 
(INR). Ook de verbanden tussen de logistieke takken en de overige sectoren van ons land worden grondig 
geanalyseerd.  

De onderzochte activiteiten vertegenwoordigden niet minder dan 3,1 pct. van het Belgische bbp en 3,4 pct. 
van de binnenlandse werkgelegenheid in 2005. Na toevoeging van de indirecte effecten komen die 
percentages respectievelijk op 5 en 5,3 pct. uit, voor hetzelfde jaar. Als daarbij ook rekening wordt gehouden 
met enerzijds de vervoerslogistieke activiteit uitgeoefend door andere bedrijfstakken en anderzijds de "in-
house" gerealiseerde vervoerslogistiek, dan zou de totale impact ongeveer 8 pct. van de Belgische 
economie bedragen. 

 


