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Over het onderzoek 

 

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van VBO tussen 27 

februari 2019 en 22 maart 2019 bij 72 werknemers die op de hoogte zijn van de manier 

waarop een vrachtbrief werkt.  

 
Key conclusions 

 

• Bedrijven gebruiken weinig e-CRM, maar staan wel open voor digitalisatie. 

• Te klein grondgebied en onbekendheid bij handelspartners de grootste belemmeringen 

voor e-CRM Conclusie 
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Bedrijven gebruiken weinig e-CRM, maar staan 

wel open voor digitalisatie 
Slechts 3 op de 10 verladers, transporteurs en transportorganisaties werken 

momenteel al met e-CRM. Toch is er wel animo voor de digitalisatie van 

verschillende transportdocumenten, zo vinden 6 op de 10 bedrijven dat het 

rijbewijs of identiteitsdocument van de chauffeur, of de gegevens van de 

tachograaf dringend gedigitaliseerd moeten worden. 

• Wanneer er hieronder gesproken wordt over “bedrijven” of “het bedrijf” betreft het steeds 

zowel verladers, transporteurs als transportorganisaties, tenzij duidelijk verder 

gespecifieerd. 

• 4 op de 10 bevraagde bedrijven (42%) zijn verladers, 4 op de 10 (39%) transporteurs, en 2 

op de 10 (19%) transportorganisaties.  

• Het aantal medewerkers van deze bedrijven is voor 4 op de 10 (42%) 50 of minder. Bij 1 

op de 4 bedrijven (24%) werken er tussen de 51 en 250 medewerkers, en bij 1 op de 3 

(35%) zelfs meer dan 250. 

• Meer dan 8 op de 10 van de bevraagde bedrijven (86%) liggen in Vlaanderen, 4% in 

Wallonië en 10% in Brussel. 

• Meer dan de helft van deze bedrijven (53%) geven aan jaarlijks 25.000 vrachten of minder 

te (laten) transporteren, met steeds een afzonderlijke vrachtbrief (CRM). 1 op de 4 

bedrijven (26%) zeggen dat dit aantal tussen 25.000 en 100.000 ligt, en voor 21% van de 

bedrijven zijn dit zelfs meer dan 100.000 vrachten. 

• De grote meerderheid van deze bedrijven (83%) voert transporten uit op internationale 

schaal, ook buiten de Benelux. Slechts 10% doet dit enkel binnen de Benelux, en 7% enkel 

in België. 

• 3 op de 10 bedrijven (29%) geven aan dat ze momenteel al gebruik maken van 

elektronische vrachtbrieven (e-CRM).  

o Er zijn geen verschillen terug te vinden naargelang type bedrijf, aantal 

medewerkers, locatie, omzet of aantal jaarlijkse vrachten. 

http://www.ivox.be/
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• Bij transporteurs en transportorganisaties die momenteel gebruik maken van e-CRM 

beschikken de chauffeurs hiervoor in de helft van de gevallen (50%) over een smartphone. 

14% gebruiken hiervoor een tablet, en 36% over een ander soort toestel.  

• In 2 op de 3 gevallen (64%) is dit toestel eigendom van de onderneming, in 1 op de 3 

gevallen (36%) van een andere partij. De bedrijven geven aan dat het toestel nooit 

eigendom is van de chauffeurs. 

• Ondanks het lage aantal implementaties van e-CRM staan de bedrijven toch meer dan open 

om verschillende transportdocumenten te digitaliseren. 7 op de 10 bedrijven (68%) vinden 

dat het verzekeringsdocument van het voertuig dringend moet gedigitaliseerd worden.  

• Meer dan 6 op de 10 bedrijven  vinden dat het rijbewijs van de chauffeur (64%) en het 

verzekeringsdocument van het voertuig (68%) dringend gedigitaliseerd moeten worden. 6 

op de 10 (60%) vinden dit over de gegevens van de tachograaf en het identiteitsdocument 

van de chauffeur. 1 op de 3 (35%) vinden dit over het arbeidsreglement van het 

transportbedrijf. 
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Te klein grondgebied en onbekendheid bij 

handelspartners de grootste belemmeringen 

voor e-CRM 
Dat het grondgebied waarop e-CRM werk niet ruim genoeg is, was voor de 

helft van de huidige gebruikers een belemmering en voor drie kwart van de 

niet-gebruikers is het dit nog steeds. Ook dat hun handelspartners het 

systeem niet kennen was voor de helft van de gebruikers en voor 8 op de 10 

niet-gebruikers een belemmering. 

• Wat belemmert bedrijven om de stap te zetten naar e-CRM? De bedrijven die momenteel 

al werken met e-CRM ondervonden verschillende belemmeringen bij het implementeren 

van e-CRM. 

• De twee belangrijkste belemmeringen, die bijna de helft (48%) van de bedrijven die al met 

e-CRM werken aanhalen, zijn dat het grondgebied waarop de e-CRM geldt niet ruim genoeg 

is, en dat hun handelspartners het systeem niet kennen.  

• 3 op de 10 bedrijven met e-CRM (29%) geven aan dat het een belemmering was dat de 

handtekening niet zeker genoeg is. Evenveel noemen als belemmering dat hun 

handelspartners andere, niet-compatibele systemen gebruiken. 

• Andere belemmeringen waren een gebrek aan informatie (voor 24% van de bedrijven), het 

opzien tegen afwijken van vaste gewoontes (24%), dat het moeilijk of duur is om de 

chauffeurs elektronische toestellen te geven (19%) en dat het duur in aanschaf is (14%). 

• Bij de bedrijven die momenteel nog niet met e-CRM werken, komen dezelfde 

belemmeringen naar boven. 8 op de 10 (80%) geven aan dat het een belemmering is dat 

hun handelspartners het systeem niet kennen, en dat dit de implementering verhindert. 

• 3 op de 4 bedrijven die nog niet met e-CRM werken (75%), zeggen dat het een belemmering 

is dat het grondgebied waarop de e-CRM geld niet ruim genoeg is. 6 op de 10 (59%) noemen 

het feit dat hun handelspartners andere, niet compatibele systemen gebruiken een 

belemmering. 

http://www.ivox.be/


iVOX – www.ivox.be - Engels Plein 35/01.01 – 3000 Leuven - Belgium 
 

 
 

 
 

 
 

-6- 
 

• Dat het moeilijk is om chauffeurs elektronische toestellen te geven, dat de aanschaf duur 

is, of dat er niet voldoende informatie is om de stap te zetten, is voor 4 op de 10 bedrijven 

(43%) een belemmering voor de invoering van e-CRM. 

• Een iets minder grote belemmeringen is dat het bedrijf met een elektronische vrachtbrief 

geen efficiëntiewinsten verwacht vanwege de afstemming van hun bedrijfssystemen met 

de papieren vrachtbrief. 1 op de 3 bedrijven (35%) noemt dit een belemmering. 

• Dat de handtekening niet zeker genoeg is (29%) of dat ze opzien tegen de verandering van 

vaste gewoontes (26%) is voor nog minder bedrijven een belemmering. 
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Bijlagen 

 

Verlader & gebruik e-CRM Verlader & geen gebruik e-CRM 
Vraag N Gemiddelde Vraag N Gemiddelde 

Hoeveel minuten duurt het om een 
papieren vrachtbrief op te stellen 
wanneer [XXX]? 

7 2,3 

Hoeveel minuten duurt het om 
een papieren vrachtbrief op te 
stellen wanneer [XXX]? 

23 2,8 

U alle gegevens zelf moet invullen 1 3,0 U alle gegevens zelf moet invullen 6 6,0 

Een aantal bedrijfsgegevens 
voorgedrukt zijn, maar de 
vrachtgegevens nog ingevuld moeten 
worden 

2 2,0 

Een aantal bedrijfsgegevens 
voorgedrukt zijn, maar de 
vrachtgegevens nog ingevuld 
moeten worden 

3 2,3 

De gegevens van de vracht 
automatisch ingevuld worden op de 
vrachtbrief door geïntegreerde 
bedrijfssystemen 

4 2,3 

De gegevens van de vracht 
automatisch ingevuld worden op 
de vrachtbrief door geïntegreerde 
bedrijfssystemen 

14 1,5 

Hoeveel minuten duurt het om een 
papieren vrachtbrief van de opsteller 
te verspreiden naar de afhandelaar in 
het magazijn? 

7 4,4 

Hoeveel minuten duurt het om 
een papieren vrachtbrief van de 
opsteller te verspreiden naar de 
afhandelaar in het magazijn? 

23 3,3 

Hoeveel minuten duurt het om een 
papieren vrachtbrief te ondertekenen 
bij het laden van de vracht? 

7 1,7 

Hoeveel minuten duurt het om 
een papieren vrachtbrief te 
ondertekenen bij het laden van de 
vracht? 

23 1,9 

Hoeveel minuten duurt het om een 
papieren vrachtbrief te archiveren? 

7 6,6 

Hoeveel minuten duurt het om 
een papieren vrachtbrief te 
archiveren? 

23 3,7 

Hoeveel minuten duurt het om een 
elektronische vrachtbrief op te 
stellen? 

7 1,6 

Hoeveel minuten denkt u dat het 
duurt om een elektronische 
vrachtbrief op te stellen? 

23 2,0 

Hoeveel minuten duurt het om een 
elektronische vrachtbrief van de 
opsteller te verspreiden naar de 
afhandelaar in het magazijn? 

7 1,0 

Hoeveel minuten denkt u dat het 
duurt om een elektronische 
vrachtbrief van de opsteller te 
verspreiden naar de afhandelaar in 
het magazijn? 

23 1,3 

Hoeveel minuten duurt het om een 
elektronische vrachtbrief te 
ondertekenen bij het laden van de 
vracht? 

7 1,0 

Hoeveel minuten denkt u dat het 
duurt om een elektronische 
vrachtbrief te ondertekenen bij 
het laden van de vracht? 

23 1,6 

Hoeveel minuten duurt het om een 
elektronische vrachtbrief te 
archiveren? 

7 0,7 

Hoeveel minuten denkt u dat het 
duurt om een elektronische 
vrachtbrief te archiveren? 

23 1,0 
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Transporteur of transportorganisatie & 
gebruik e-CRM 

Transporteur of transportorganisatie & geen 
gebruik van e-CRM 

Vraag N Gemiddelde Vraag N Gemiddelde 

Hoeveel minuten duurt het om 
een papieren vrachtbrief te 
ondertekenen bij het laden van de 
vracht? 

14 5,1 Hoeveel minuten duurt het om een 
papieren vrachtbrief te ondertekenen bij 
het laden van de vracht? 

28 3,2 

Hoeveel minuten duurt het om 
een papieren vrachtbrief te 
ontvangen van de verlader? 

14 6,2 Hoeveel minuten duurt het om een 
papieren vrachtbrief te ontvangen van de 
verlader? 

28 4,2 

Hoeveel minuten duurt het om 
een papieren vrachtbrief te 
ondertekenen bij het lossen van 
de vracht? 

14 4,9 Hoeveel minuten duurt het om een 
papieren vrachtbrief te ondertekenen bij 
het lossen van de vracht? 

28 3,4 

Hoeveel minuten duurt het om 
een papieren vrachtbrief te 
archiveren? 

14 4,9 Hoeveel minuten duurt het om een 
papieren vrachtbrief te archiveren? 

28 4,6 

Hoeveel minuten duurt het om 
een elektronische vrachtbrief te 
ondertekenen bij het laden van de 
vracht? 

14 3,4 
Hoeveel minuten denkt u dat het duurt 
om een elektronische vrachtbrief te 
ondertekenen bij het laden van de 
vracht? 

28 2,4 

Hoeveel minuten duurt het om 
een elektronische vrachtbrief te 
ontvangen van de verlader? 

14 2,9 Hoeveel minuten denkt u dat het duurt 
om een elektronische vrachtbrief te 
ontvangen van de verlader? 

28 2,5 

Hoeveel minuten duurt het om 
een elektronische vrachtbrief te 
ondertekenen bij het lossen van 
de vracht? 

14 3,6 
Hoeveel minuten denkt u dat het duurt 
om een elektronische vrachtbrief te 
ondertekenen bij het lossen van de 
vracht? 

28 2,5 

Hoeveel minuten duurt het om 
een elektronische vrachtbrief te 
archiveren? 

14 1,4 Hoeveel minuten denkt u dat het duurt 
om een elektronische vrachtbrief te 
archiveren? 

28 1,7 
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