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Executieve samenvatting
Als gevolg van de ligging van Nederland en de aanwezigheid van de mainports wordt
door Nederland een grote hoeveelheid goederen vervoerd. De algemene gedachte is dat
aan doorvoerstromen weinig verdiend wordt, maar dat deze wel veel milieuoverlast
met zich meebrengen. Een objectieve studie naar het economisch belang van de doorvoerfunctie van Nederland ontbreekt echter. Aan de doorvoerstromen wordt meer
geld verdiend als de goederen niet alleen overgeslagen en getransporteerd worden
maar als de transportketen onderbroken kan worden en waarde kan worden toegevoegd.
Dit onderzoek richt zich op het bepalen van het economisch belang van de doorvoer, op
de potenties die er nog zijn en op het vaststellen van de locatiefactoren die het mogelijk
maken logistieke activiteiten te verrichten en daarmee een gedeelte van de doorvoerstromen aan Nederland te verankeren.
Doorvoer kan worden onderscheiden in:
A Doorvoer zonder overlading
• Doorvoer met overlading
A In- en wederuitvoer
De laatste vorm wordt doorgaans niet als doorvoer beschouwd, het is echter wel de
vorm die het meeste toegevoegde waarde oplevert.
Doorvoer zonder overlading wordt alleen geregistreerd voor de binnenvaart. Het gaat
hier in 1996 om ongeveer 17,5 miljoen ton voornamelijk bulkgoederen, waarvan ruim
de helft onder Nederlandse vlag vervoerd wordt. Dit levert een toegevoegde waarde
op van ruim 100 miljoen gulden, terwijl er ruim 900 arbeidsjaren mee gemoeid zijn.
Onderbreking van deze stromen is praktisch niet mogelijk.
Van de doorvoer met overlading is veel meer bekend. De inkomende en direct weer
uitgaande doorvoer omvat 96 miljoen ton en neemt daarmee V4 van de totale aanvoer
respectievelijk afvoer voor zijn rekening. Hiernaast wordt 71 miljoen ton in entrepot
opgeslagen of 18% van de aanvoer en 60 miljoen ton uit entrepot uitgeslagen of 16 %
van de afvoer. Het verschil kan worden verklaard uit het feit dat een gedeelte later
alsnog in Nederland wordt ingevoerd.
Van de doorvoer die per zeevaart Nederland binnenkomt (het grootste gedeelte van de
doorvoer: 82 miljoen ton) wordt 67% doorgevoerd via de binnenvaart, 17% betreft zee
doorvoer. Doorvoer die over land (14 miljoen ton via binnenvaart, spoor en wegvervoer) Nederland binnenkomt verlaat Nederland bijna geheel (92%) via de zee. Bijna de
gehele entrepot-opslag (voornamelijk aardolie en -producten) komt via de zee binnen
en verlaat Nederland tezijnertijd weer via pijpleiding (75%) of de zee (15%).
Bij de 10 zwaarste doorvoerrelaties (dit betreft al 40% van de totale doorvoer) gaat het
voor het grootste gedeelte om bulkgoederen. De grootste stroom, bijna volledig
bestaande uit ertsen, is die van Brazilië naar Duitsland (19 miljoen ton). De Rotterdamse haven neemt ongeveer 90% van de inkomende en uitgaande doorvoer voor zijn
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rekening. De container speelt in tonnen gemeten een bescheiden rol. Slechts 19% van
de doorvoer is gecontaineriseerd. Het gaat hier in veel gevallen echter wel om aanmerkelijk hoogwaardiger producten, die uit een oogpunt van verdere bewerking binnen
Nederland interessant kunnen zijn.
Bij de inkomende doorvoer speelt de Nederlandse vervoerder een bescheiden rol.
Slechts 10% wordt onder Nederlandse vlag vervoerd. Bij de uitgaande doorvoer is het
vlagaandeel 62%. Op- en overslag vindt voor 100% plaats door Nederlandse bedrijven.
Bovendien is bij naar schatting 47% van het doorgevoerde tonnage een in Nederland
gevestigde expediteur betrokken. De betrokkenheid van cargadoors en bevrachters is
daarentegen veel geringer, omdat zij alleen bij uitgaande doorvoerstromen over zee
een rol kunnen spelen.
Met het transport van de doorgevoerde goederen onder Nederlandse vlag wordt een
toegevoegde waarde gegenereerd van 1,7 miljard gulden. Dit betekent dat aan transport 15 gulden per ton verdiend wordt. Hiermee zijn ruim 12.000 arbeidsjaren
gemoeid. In zijn totaliteit is het aandeel van de doorvoer/entrepot in de totale omzet
van de transportsector 17%. Per modaliteit kan dit echter sterk verschillen.
Met de overslag van de doorgevoerde goederen wordt een toegevoegde waarde gegenereerd van ruim 400 miljoen gulden. Aan overslag wordt 2,40 gulden per ton verdiend. Hiermee zijn 2.800 arbeidsjaren gemoeid. Bovendien levert de doorvoer naar
schatting 3.200 arbeidsjaren op bij de tussenpersonen (expediteurs, cargadoors en
bevrachters) in het goederentransport.
Ofschoon formeel niet als doorvoer beschouwd, is de in- en wederuitvoer van goederen
aanmerkelijk interessanter. Hierbij wordt binnen Nederland handels- en/of logistieke
waarde aan de goederen toegevoegd, terwijl ze niet wezenlijk van karakter veranderen
(de indeling in goederengroepen blijft dezelfde). Een raming is gemaakt van de
omvang van dit segment. Het lijkt te gaan om 35 miljoen ton, die een toegevoegde
waarde genereren van 4,2 miljard gulden (of 120 gulden per ton) en werkgelegenheid
bieden aan ruim 32.000 personen.
Uit de ramingen blijkt dat aan in- en wederuitvoer per ton bezien over het totaal van
de goederengroepen 8 maal zoveel verdiend wordt als aan het transport van de doorvoer- en entrepotstromen, wat echter per goederengroep sterk kan verschillen. Zelfs
indien ook rekening wordt gehouden met het belang van overslagbedrijven en tussenpersonen bij doorvoerstromen, wordt aan in- en wederuitvoer per ton ruim 6 maal
zoveel verdiend als aan doorvoerstromen zonder handels- en/of logistieke waardetoevoeging.
Er bestaat bij veel herkomst-bestemmingsrelaties een onbalans tussen inkomende en
uitgaande doorvoerstromen. In een aantal gevallen (de totale handelsstroom moet
groot genoeg zijn en het transportmiddel geschikt voor een bepaalde goederensoort)
kan deze onbalans in potentie opgeheven worden. Rekening houdend met genoemde
factoren wordt geraamd dat in tonnen gemeten de doorvoer met overlading zou kunnen toenemen met ongeveer 21 miljoen ton of ruim 20% van het huidige volume.
Hiermee zou nog eens 350 miljoen gulden verdiend kunnen worden. Kan dit volume
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echter aan Nederland verankerd worden, in de zin dat er 'Iets" mee gedaan wordt dan
neemt het belang toe tot 2Vi miljard gulden.
Teneinde een indruk te krijgen van de locatiefactoren voor bedrijven die in staat zijn
doorvoerstromen te onderbreken en daarmee voor Nederland extra toegevoegde
waarde te genereren, is een inventarisatie gemaakt van artikelen in de vakpers van de
afgelopen jaren waarin melding gemaakt wordt van uitbreiding of nieuwvestiging van
logistieke activiteiten in Nederland en België en van de redenen hiervan. Hiernaast is
een aantal bedrijven benaderd voor een interview om de uitkomsten van de inventarisatie te toetsen en dieper in te gaan op de beweegredenen.
Het blijkt dat als belangrijkste redenen voor nieuwe vestiging kunnen worden aangemerkt de groei van al bestaande activiteiten en - meest interessant - de centralisatie van
over Europa verspreide lokale distributiecentra op een locatie in Nederland of België.
De uitgevoerde logistieke activiteiten zijn zeer gevarieerd en lopen van het eenvoudige
labelen en herpakken tot een volledig servicepakket, waarbij alle taken behalve de
productie van generieke goederen van de producent worden overgenomen. In de
meeste gevallen gaat het om het verzorgen van de Europese markt voor producenten
in Amerika en het Verre Oosten.
Er bestaat een onderscheid in redenen om voor Nederland als locatie voor logistieke
activiteiten te kiezen en redenen die van belang zijn bij de locatiekeuze binnen Nederland. Onderscheid is gemaakt tussen de elementen human resources en arbeidsmarkt,
de infrastructuur, economische redenen en overige factoren.
Wat betreft human resources en arbeidsmarkt speelt de talenkennis van de Nederlander
een grote rol bij de keuze voor Nederland. Van meer belang is echter de flexibiliteit van
de arbeidsmarkt, wat vooral de verdienste is van het goed georganiseerde uitzendwezen. Ook de betrouwbaarheid (het poldermodel) is van groot belang.
De infrastructuur en vooral de achterlandverbindingen is goed te noemen, hoewel er een
dreiging uitgaat van het vastlopen van de Randstad. Op dit ogenblik is dit evenwel
nog niet zo belemmerend dat de overige voordelen van Nederland te niet gedaan worden.
Als belangrijkste economische voordeel geldt de kwaliteit en flexibiliteit van de douane.
Dit laatste heeft zowel betrekking op de positieve opstelling tegenover het bedrijfsleven als op de soepele wijze waarop de regelgeving wordt toegepast.
Bij de overige factoren springt vooral de logistieke reputatie van Nederland in het oog.
Deze wordt sterk uitgedragen door Nederland Distributieland. Dit is van des te meer
belang omdat de beslissing over de vestigingsplaats in veel gevallen geheel berust bij
de buitenlandse opdrachtgever.
Bij de locatiekeuze binnen Nederland is de beschikbaarheid en prijs van de grond naast
de locale arbeidsmarkt de belangrijkste factor.
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Voor Nederland bestaan nog steeds kansen voor de uitbreiding van het gevraagde type
dienstverlening. Dit omdat het proces van concentratie nog lang niet is uitgewerkt en
nog verder gestimuleerd zal worden door de komst van de euro. Ook de tendens tot
outsourcing is nog steeds gaande. Het bedrijfsleven kan hierop inspelen door meer en
meer taken van de producent over te nemen en een volledig servicepakket aan te bieden.
Er zijn echter ook bedreigingen voor de positie van Nederland. Deze liggen vooral in het
verschuiven van markten (Zuid- en Oost-Europa) en de omlegging van goederenstromen als gevolg van het concurrerender worden van havens in andere delen van Europa (Middellandse Zeegebied).
De rol van de overheid bij het stimuleren van de verankering van goederenstromen in
Nederland is vooral gelegen in het faciliteren van een goede infrastructuur en in het
ruimtelijke ordeningsbeleid. Hierbij gaat het met name om de beschikbaarheid van
voldoende grootschalige bedrijfsterreinen, liefst multimodaal ontsloten. In het algemeen
kan worden gesteld dat de overheid zich minder moet bezighouden met overdreven
regelgeving en meer met het ondersteunen van initiatieven vanuit het bedrijfsleven.
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Doorvoer als onderwerp van studie
1.1

Inleiding

Op een kruispunt van wegen vindt meer vervoer plaats dan op een enkele weg. Nederland ligt in Noordwest-Europa op een kruispunt van vaarroutes over zee, rivieren,
autosnelwegen, spoorlijnen en pijplijnen en bezit bovendien een luchthaven met veel
internationale verbindingen. Het is daarom niet vreemd dat door Nederland een grote
hoeveelheid goederen vervoerd wordt.
Deze doorvoer staat onder druk van de publieke opinie. De algemene gedachte is dat
aan doorvoerstromen weinig verdiend wordt, maar dat deze wel alle milieuoverlast
met zich meebrengen. Een objectieve studie naar het economisch belang van de doorvoerfunctie van Nederland ontbreekt echter.
Aan de doorvoerstromen wordt meer geld verdiend, indien de desbetreffende goederen niet alleen overgeslagen en getransporteerd worden. De transportketen wordt uit
logistiek en/of handelsoogpunt onderbroken. Er is dan sprake van 'Value added services". Nederland heeft hierin binnen Europa een aanzienlijk marktaandeel. Vanwege
het "footloose" karakter van de 'Value added services" is deze positie echter niet onbedreigd. Concurrerende locaties zijn met name België, Noord-Frankrijk en Duitsland.

1.2

NEI-onderzoek

Het NEI-onderzoek naar de economische betekenis van de internationale doorvoerstromen en de verankering van de logistieke activiteiten daarbij zal volgens de volgende twee sporen verlopen:
• Bepalen economisch belang doorvoer.
A Vaststellen locatiefactoren voor logistieke activiteiten.
Uitvoering van deze twee onderzoekslijnen geeft als uitkomst het (potentiële) economische belang van doorvoerstromen via zeehavens en inzicht in hoe deze doorvoerstromen aan Nederland verankerd zijn.
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Figuur 1.1 Onderzoeksaanpak
(

Economische betekenis doorvoer

j

(T Locatiefactoren voor logistieke bedrijvigheid

Omvang, toegevoegde waarde en
werkgelegenheid van:
•doorvoer
• invoer met wederuitvoer
•concurrerende doorvoer

J)

Locatiefactoren en (relatief) belang daarvan
afleiden door:
•case-beschrijvingen/nieuwsfeiten
• diepte-interviews

C

Punten van aandacht:
• Bewustwording economisch belang doorvoer
• Mogelijkheden tot verankering doorvoer

De hoofdstukken 2 tot en met 4 in deze rapportage brengen het economisch belang van
de doorvoer in kaart (het linkerdeel van figuur 1.1). Hierbij wordt niet alleen aandacht
geschonken aan de doorvoer die als zodanig door het CBS wordt geregistreerd, maar
ook aan de invoer van goederen die zonder fysieke bewerking weer uitgevoerd worden. De toegevoegde waarde van de doorvoer bestaat voor Nederland uit activiteiten
als transport, overslag, opslag, "Value added services "en handelsopslag.
Naast de huidige doorvoer en in- en wederuitvoer via Nederland wordt ook een raming gemaakt van de potentiële doorvoer. Dit is de doorvoer van goederen bestemd
voor of afkomstig uit het achterland van Nederland, doch waarvan de overslag in een
van de omringende landen van Nederland plaatsvindt.
Het tweede deel van de studie (hoofdstuk 5 en 6) gaat in op de locatiefactoren van
logistieke bedrijven, die de doorvoerstroom in Nederland of België als het ware onderbreken. Om deze factoren in kaart te brengen is een inventarisatie gemaakt van
nieuwsberichten in Nieuwsblad Transport en de Logistiekkrant, waarin beweegredenen
om distributie-activiteiten in Nederland of juist daarbuiten te starten staan vermeld.
Vervolgens is met een aantal daarin vermelde distributiebedrijven een diepte-interview gehouden om nader op deze beweegredenen in te kunnen gaan.
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Omvang van de doorvoer
2.1

Inleiding

Jaarlijks krijgt Nederland grote goederenstromen te verwerken. Deze stromen bestaan
uit stromen binnen Nederland, stromen van en naar Nederland en stromen via/door
Nederland. Voor een juist verstaan van de verschillende begrippen waarmee deze
stromen onderscheiden en aangeduid worden, zijn de volgende definities van belang.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inkomende doorvoer met overlading: alle goederen die Nederland worden binnengebracht en na overlading, Nederland weer zullen verlaten, zonder in Nederland in
het vrije verkeer of in entrepot te zijn geweest.
Uitgaande doorvoer met overlading: alle goederen die Nederland zijn binnengebracht
en na overlading, Nederland weer verlaten, zonder in Nederland in het vrije verkeer of in entrepot te zijn geweest.
Doorvoer zonder overlading: alle goederen die met dezelfde modaliteit via Nederlands grondgebied van het ene buitenland naar het andere vervoerd worden zonder in het vrije verkeer in Nederland te komen.
Entrepot-opslag: alle goederen, van oorsprong uit niet EU-landen, die in Nederlandse douane-entrepots worden opgeslagen.
Entrepot-uitslag: alle goederen, van oorsprong uit niet EU-landen die vanuit een
Nederlands douane-entrepot buiten Nederland worden gebracht.
Invoer, alle goederen die voor gebruik of verbruik in het vrije economische verkeer
van Nederland zijn gebracht.
Uitvoer: alle goederen die bestemd zijn voor gebruik of verbruik buiten Nederland;
Aanvoer: de som van invoer, entrepot-opslag en inkomende doorvoer met overlading.
Afvoer: de som van de uitvoer, entrepot-uitslag en uitgaande doorvoer met overlading.

In dit hoofdstuk staat de omvang van de inkomende en uitgaande doorvoer centraal.
Hierbij is een onderscheid te maken tussen doorvoer met overlading en doorvoer zonder overlading. Doorvoer met overlading wordt als zodanig door het CBS geregistreerd. Doorvoer zonder overlading bestaat ook maar wordt alleen voor de modaliteit
binnenvaart door het CBS geregistreerd. Bij de overige modaliteiten bestaan hierover
geen gegevens.
Naast de doorvoer zijn ook de entrepot-opslag en -uitslag van belang. Bij de entrepot
gaat het om een in de tijd vertraagde doorvoer. Immers de entrepot-opslag wordt nu
ingevoerd en verlaat het land (althans voor een groot gedeelte) te zijner tijd zonder in
het vrije economische verkeer te zijn gebracht als entrepot-uitslag.
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Indien goederen worden ingevoerd in Nederland en zonder fysieke bewerking weer
worden uitgevoerd, is in feite ook sprake van een doorvoerstroom. Aan deze doorvoerstroom is dan reeds logistieke en/of handelswaarde toegevoegd. De omvang van
deze in- en wederuitvoer (door handels- of logistieke bedrijven) is bij het CBS niet bekend. In hoofdstuk 3 zal de omvang tezamen met het economisch belang daarvan geraamd worden.
Karakteristieken van doorvoer
Doorvoer speelt een belangrijke rol in de internationale handelsstromen. Veelal is bij
één van de takken (hetzij inkomend, hetzij uitgaand) de zeevaart betrokken. De redenen waarom goederen via Nederland worden overgeslagen en doorgevoerd en niet
rechtstreeks naar het bestemmingsland, zijn van verschillende aard. Nederland kan liggen op de meest logische route van A naar B. Bijvoorbeeld goederen die vanuit Brazilië
naar het Ruhrgebied gaan, kunnen in Rotterdam binnenkomen en vervolgens via de
binnenvaart naar het Ruhrgebied vervoerd worden. Nederland kan ook bepaalde economische voordelen bieden, waardoor het gunstig is om de goederen via Nederland te
verladen. Voorbeelden hiervan zijn een goede infrastructuur (weg en haven), efficiënte
overslag-faciliteiten, of een gunstig vaarschema.
Zeehavens zijn weliswaar de voornaamste maar niet de enige plaats waar doorvoer
een rol speelt. Ook via andere regio's in Nederland wordt doorgevoerd. Deze verhouding komt in dit hoofdstuk aan bod. Daarnaast wordt gekeken welke modaliteiten in
welke mate zijn betrokken bij doorvoer en zullen de herkomst- en bestemmingrelaties
onderzocht worden.
Speciale aandacht verdient tenslotte de verschijningsvorm van de doorvoerstromen.
Het maakt een groot verschil of sprake is van bulkgoederen of gecontaineriseerde
lading. Deze verdeling wordt afzonderlijk bezien.

2.2

Doorvoer met overlading

De omvang van de doorvoer met overlading in Nederland wordt jaarlijks gepubliceerd
in de Statistiek van de aan-, af- en doorvoer van het CBS. Deze statistiek wordt samengesteld uit douane-gegevens over de in- en uitvoer, entrepot-opslag en -uitslag en
doorvoer met overlading. In deze statistiek wordt wat betreft doorvoer alleen de doorvoer met overlading opgenomen.
Sinds de totstandkoming van de Europese interne markt in 1993 wordt de doorvoer
tussen twee EU-landen die in Nederland wordt overgeslagen, niet meer opgenomen in
de Statistiek van de aan-, af- en doorvoer. Voor vervoer binnen een markt zonder douane-grenzen worden immers geen douanedocumenten meer opgesteld. Sindsdien heeft
het CBS alleen voor de jaren 1993 en 1994 een inschatting gemaakt van deze intra-EU
doorvoer.
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Het NEI heeft daarom op basis van verhoudingsgetallen uit 1992 (toen de intra-EU
doorvoer nog een integraal onderdeel was van de Statistiek van de aan-, af- en doorvoer) de intra-EU doorvoer voor het jaar 1996 bijgeschat. Dit is gedaan door zowel voor
de inkomende als de uitgaande doorvoer per EU-land de verhouding te bepalen russen
de doorvoer en de in- en uitvoer.
2.2.1

Doorvoer en entrepot als aandeel van de aan- en afvoer

In figuur 2.1 staat een overzicht van de doorvoer en de entrepotopslag en -uitslag in
1996, inclusief een bijgeschatte intra-EU doorvoer van 14,7 miljoen ton. Per modaliteit
is daarbij het aandeel van de aan- of afvoer gegeven.

Figuur 2.1 Doorvoer en entrepot naar modaliteit, 19% (in min tonnen)

D
•
•
•
D
H

Doorvoer Entrepot-opslag
inkomend

Doorvoer
uitgaand

Pijpleidingvervoer
Luchtvaart
Wegvervoer
Spoorvervoer
Binnenvaart
Zeevaart

Entrepot-uitslag

De totale doorvoer bedraagt 95,8 miljoen ton, waarbij per definitie de totale inkomende
doorvoer gelijk is aan de totale uitgaande doorvoer. Bij het entrepotvervoer zijn er
daarentegen verschillen in omvang tussen de entrepot-opslag en de entrepot-uitslag.
Entrepot-opslag wordt grotendeels op een later moment doorgevoerd, maar een deel
kan later ook ingevoerd worden. Van de 71,2 miljoen ton entrepot-opslag wordt 18,9
miljoen ton (>25%) alsnog Nederland ingevoerd (bron: Jaarstatistiek van de buitenlandse handel, CBS, 1996).
Met betrekking tot de inkomende doorvoer en entrepot-opslag speelt zeevaart verreweg de grootste rol. Met betrekking tot de uitgaande doorvoer is de binnenvaart de
belangrijkste modaliteit, gevolgd door de zeevaart. Opvallend is verder nog dat het
pijpleidingvervoer het grootste deel van de entrepot-uitslag voor haar rekening neemt.
De reden hiervoor is dat 85% hiervan bestaat uit aardolie en aardolieproducten, die
binnen Europa voor een belangrijk deel via pijpleidingen vervoerd worden.
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2.2.2

Doorvoer naar inkomende en uitgaande vervoerwijze

Bij doorvoer met overlading en entrepot zijn altijd (tenminste) twee vervoerwijzen betrokken, waarbij de inkomende en de uitgaande vervoerwijze dezelfde modaliteit kunnen betreffen. In tabel 2.1 staat een overzicht van de doorvoer naar inkomende en uitgaande vervoerwijze.

Tabel 2.1

Doorvoer naar inkomende en uitgaande vervoerwijze, 1996 (in min tonnen)

Uitgaand
Inkomend
Zeevaart
Binnenvaart
Spoorvervoer
Wegvervoer
Luchtvaart
Totaal

Zeevaart

Binnenvaart

Spoor

Wegvervoer

Luchtvaart

Totaal

14,1
4,8
0,8
7,1
0,0
26,8

55,0
0,1
0,0
0,0

4,7

8,2
0,2
0,1
0,6
0,1

0,0

82,0
5,1
0,9
7,8
0,1

55,1

4,7

9,2

0,1

0,0

0,1

95,8

Bron: Statistiek van de aan-, af- en doorvoer, CBS, 1996; bewerking NEI

Van de doorvoer die per zeevaart Nederland binnenkomt, wordt 67% doorgevoerd via
de binnenvaart. Zo'n 17% wordt via dezelfde modaliteit zeevaart ook weer doorgevoerd. Doorvoer die over land (binnenvaart, spoorvervoer en wegvervoer) Nederland
binnenkomt, verlaat Nederland bijna geheel (92%) via de zee.
De entrepotopslag en -uitslag naar vervoerwijze staat weergegeven in tabel 2.2. In de
Statistiek van de aan-, af- en doorvoer wordt bij entrepot-vervoer geen relatie gelegd
tussen de inkomende en uitgaande vervoerwijze.

Tabel 2.2

Entrepot naar vervoerwijze, 1996 (in min tonnen)
Zeevaart

Entrepot-opslag
Entrepot-uitslag

67,6
8,1

Binnenvaart
0,3
2,9

Spoor

Wegvervoer

Luchtvaart

Pijpleiding

0,0

3,2
3,2

0,1
0,0

0,0
42,6

0,1

Totaal
71,2
56,9

Bron: Statistiek van de aan-, af- en doorvoer, CBS, 1996; bewerking NEI

Uit tabel 2.2 valt te concluderen dat bijna de gehele entrepot-opslag (voornamelijk
aardolie en aardolieproducten) via de zeevaart Nederland binnenkomt en te zijner tijd
via de pijpleiding (75%) of de zeevaart (15%) Nederland weer verlaat.
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2.2.3

Doorvoer naar herkomst en bestemming

In de Statistiek van de aan-, af- en doorvoer zijn bij de doorvoer altijd (tenminste) drie
landen betrokken. Het land van herkomst, Nederland en het land van bestemming. In
figuur 2.2 wordt een overzicht gegeven van de doorvoer en entrepot naar herkomst en
bestemming.

Figuur 2.2 Doorvoer en entrepot naar herkomst en bestemming, 1996 (in min tonnen)

•
•
•
n
•

Doorvoerinkomend

Entrepotopslag

Doorvoeruitgaand

Oceanië & Ov. geb.
Overig Azië
Zuidoost-Azië
Midden/Zuid-Amerika
Noord-Amerika
Afrika
Overig Europa
Europese Unie

Entrepotuitslag

De herkomst van de doorvoer en entrepot-opslag is redelijk gelijkmatig verspreid over
de verschillende werelddelen. Wat betreft de inkomende doorvoer zijn Midden/ZuidAmerika en de Europese Unie de grootste herkomstgebieden. Daarentegen is bij de
uitgaande doorvoer de Europese Unie verreweg de belangrijkste bestemming. Opmerkelijk is dat van de drie grote handelsblokken in de wereld (Europese Unie, NoordAmerika en Azië) Japan en de overige Zuidoost-Aziatische landen voor zowel de inkomende als de uitgaande doorvoer van relatief beperkte omvang zijn voor Nederland.
Met betrekking tot de entrepot-opslag zijn Overig Europa en Overig Azië (met name
het Midden-Oosten) de grootste herkomstgebieden (van de aardolie en aardolieproducten). Hiervan is de Europese Unie de belangrijkste bestemming.
Op basis van de Statistiek van de aan-, af- en doorvoer is het ook mogelijk om een relatie te leggen tussen de herkomst- en bestemmingsgebieden van de doorvoerstromen.
Figuur 2.3 geeft de top 10 weer van de herkomst/bestemmings-relaties. Deze nemen
55% van de totale doorvoer voor hun rekening. In figuur 2.3 zijn zowel het entrepotvervoer als de intra-EU doorvoer niet meegenomen, omdat daarvan de herkomst-bestemmingsrelaties niet bekend zijn.
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Figuur 2.3 Tien herkomst-bestemmingsrelaties met de grootste doorvoerstroom, 1996 (excl, intra-EU doorvoer; in min

tonnen)
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Verreweg de grootste stroom is die van Brazilië naar Duitsland. Deze bestaat bijna
volledig uit ertsen. Opvallend is dat het bij de 10 zwaarste doorvoerrelaties voor het
grootste gedeelte gaat om bulkgoederen.
2.2.4

Doorvoer naar plaats van overslag

Doorvoer is een activiteit die zich hoofdzakelijk in de haven afspeelt. Bovendien is
doorvoer met name een mainportfunctie. In tabel 2.3 wordt een overzicht gegeven van
de doorvoer en entrepot naar plaats van overslag, onderverdeeld naar de Rotterdamse
haven, overige havens en overig Nederland.

Tabel 2.3

Doorvoer en entrepot naar plaats van overslag, 1996 (excl. intra-EU doorvoer; in min tonnen)

Plaats van overslag

Doorvoer- Aandeel in
inkomend
totaal

Entrepot- Aandeel in Doorvoer- Aandeel in
opslag
totaal
totaal uitgaand

Entrepotuitslag

Aandeel
in totaal

52,1

92%

70,7

87%

63,1

89%

71,6

Overige havens

6,3

8%

4,8

7%

6,1

7%

1,5

3%

Overig Nederland

4,1

5%

3,3

5%

3,4

4%

3,2

6%

81,1

100%

71,2

100%

81,1

100%

56,9

100%

Rotterdamse haven

Totaal

88%

Bron: Statistiek van de aan-, af- en doorvoer, CBS, 1996; bewerking NEI

Ongeveer 90% van alle doorvoer vindt plaats via de Rotterdamse haven. Ongeveer 6%
vindt plaats via de andere zeehavens in Nederland. Hieruit blijkt dat doorvoer met
name een haven-aangelegenheid is.
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2.2.5

Doorvoer naar goederenhoofdstuk

Welke typen goederen worden met name doorgevoerd? Figuur 2.4 geeft een overzicht
van de doorvoer en entrepot naar NSTR-goederenhoofdstuk. Het gaat hier om doorvoerstromen exclusief intra-EU.

Figuur 2.4 Doorvoer en entrepot naar NSTR-goederenhoofdstuk, 1996 (exd intra-EU doorvoer; in min tonnen)
1% 8%
8%

doorvoer

85%

• Landbouwprodukten
Voedingsproduktenen veevoeder
• Vaste minerale brandstoffen
• Aardolie en aardolieprodukten
• Ertsen en metaalresiduen
0 Metalen, metalen halffabrikaten
• Ruwe mineralen; bouwmaterialen
• Meststoffen
• Chemische produkten
• Overige goederenen fabrikaten

a

entrepot

De doorvoerstromen bestaan hoofdzakelijk uit ertsen en kolen. De entrepot bestaat
hoofdzakelijk uit aardolie(producten).
2.2.6

Doorvoer naar mate van containerisatie

ten aanzien van de doorvoer bestaat vaak het beeld dat het voornamelijk om containers
gaat. Speelt de container inderdaad een grote rol of niet? In figuur 2.5 staat een overzicht van de doorvoer naar mate van containerisatie.
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Figuur 2.5 Mate van containerisatie per modaliteit 1996 (excl. intra-EU doorvoer)
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Het blijkt dat 19% van de doorvoer vervoerd wordt in containers. Bij de inkomende
doorvoer over land (de modaliteiten binnenvaart, spoorvervoer en wegvervoer) speelt
de containerisatie een grote rol. Deze containers verlaten Nederland veelal via de zeevaart. Daarnaast is een groot deel van de uitgaande doorvoer over de weg gecontaineriseerd.
In het entrepotvervoer speelt containerisatie geen rol. De verklaring hiervoor is dat
aardolie(producten) circa 85% van de entrepotvervoer vormen.
Figuur 2.6 geeft de top 10 weer van de herkomst/bestemmings-relaties, die de grootste
container-stromen vertegenwoordigen. Deze nemen 18% van de totale doorvoer per
container voor hun rekening. Belangrijk is op te merken dat het hier gaat om doorvoerstromen, dus zonder entrepot. Tevens is in figuur 2.6 de intra-EU doorvoer niet meegenomen. Reden hiervoor is dat van zowel het entrepot-vervoer als de intra-EU doorvoer de herkomst-bestemmingsrelaries niet bekend zijn.

Figuur 2.6

De Hen herkomst-bestemmingsrelaties met de grootste doorvoerstroom per container, 19% (excl. intraEU doorvoer; in 1.000 tonnen)
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Onderstaande tabel geeft de mate van containerisatie per NSTR-goederenhoofdstuk
weer
Tabel 2.4

Mate van containerisatie per NSTR-goederenhoofdstuk, 1996 (excl. intra-EU doorvoer)

NSTR-goedeenhoofdstuk
Landbouwprodukten

Doorvoer
(inkomend en uitgaand)
43%

Entrepot-opslag

Entrepot-uitslag
59%

33%

44%

22%

18%

Vaste minerale brandstoffen

0%

0%

0%

Aardolie en aardolieprodukten

9%

0%

0%

Ertsen en metaalresiduen

0%

13%

8%

Voedingsprodukten en veevoeder

Metalen, metalen halffabrikaten

31%

1%

1%

Ruwe mineralen; bouwmaterialen

16%

24%

10%

Meststoffen

5%

100%

0%

Chemische produkten

61%

10%

9%

Overige goederen en fabrikaten

86%

59%

19%

Totaal

19%

2%

1%

Bron: Statistiek van de doorvoer, CBS, 1996; bewerking NEI

Landbouw- en voedingsprodukten, metalen en metalen halffabrikaten, bouwmaterialen, chemische produkten en overige goederen en fabrikaten worden voornamelijk in
containers doorgevoerd. Voor andere groederensoorten wordt de container nauwelijks
gebruikt in de internationale doorvoer. In paragraaf 2.2.5 is aangegeven, dat het totale
entrepot-vervoer voornamelijk aardolie en aardolieproducten betreft. Deze goederen
zijn blijkens bovenstaande tabel niet gecontaineriseerd. Bij de overige goederen komen
enkele hoge containerisatiegraden voor in de entrepot-opslag en -uitslag, maar is het
totale entrepotvervoer van geringe omvang.
2.2.7

Aandeel Nederlandse vlag in de doorvoer

De voorgaande overzichten gaven de totale doorvoer via Nederland weer, ongeacht de
nationaliteit van de vervoerder. Het Nederlandse bedrijfsleven verdient aan de doorvoer middels overslag en het transport. De overslag in Nederland vindt voor 100%
plaats door Nederlandse bedrijven. Het transport daarentegen geschiedt deels door
buitenlandse bedrijven.
In figuur 2.7 wordt een overzicht gegeven van de doorvoer (inclusief entrepot en intraEU doorvoer) naar vlag (NL en overig), voor zover het betrekking heeft op het transportdeel.
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Figuur 2.7 Aandeel Nederlandse vlag in de doorvoer en entrepot via Nederland, 1996
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Bij de inkomende doorvoer speelt de Nederlandse vervoerder een kleine rol; slechts
10% hiervan wordt onder Nederlandse vlag vervoerd. Bij de uitgaande doorvoer is het
vlagaandeel 62%. Per modaliteit lopen de aandelen sterk uiteen. In de zeevaart is het
vlagaandeel het kleinst. Bij het spoorvervoer1 en het pijpleidingvervoer zijn deze aandelen daarentegen 100%. In de modaliteiten binnenvaart, wegvervoer en luchtvaart variëren deze aandelen tussen 53% en 74%.

2.3

Doorvoer zonder overlading

Zoals vermeld in paragraaf 2.1, bestaat er naast doorvoer met overlading ook doorvoer
zonder overlading. Doorvoer zonder overlading houdt in dat goederen van land A
(onder andere) over Nederlands grondgebied naar land B worden getransporteerd. Er
vindt echter geen overslag plaats. Er wordt alleen gebruik gemaakt van de Nederlandse infrastructuur.
Doorvoer zonder overlading speelt voor alle modaliteiten, maar wordt als zodanig alleen voor de binnenvaart door het CBS geregistreerd. Hierbij moet vooral gedacht
worden aan Rijnvaart tussen België en Duitsland. Tabel 2.5 geeft een overzicht van
deze doorvaart zonder overlading naar verschillende kenmerken.

Ofschoon een deel van het internationale goederenvervoer per spoor in Nederland door buitenlandse
ondernemingen (de Bentheimer Eisenbahn voor vervoer russen Coevorden en Duitsland en de NMBS
voor vervoer tussen Gent en Temeuzen) plaats vindt, spelen deze buitenlandse spoorondernemingen
geen rol in de doorvoer.
CB/T4778i«5
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Tabel 2.5 Doorvaart zonder overlading (binnenvaart), 1996 (min tonnen)

Doorvoer zonder overlading
•
waarvan russen België en Duitsland
A waarvan overige relaties via Nederland
•
waarvan onder Nederlandse vlag
Bron:

Omvang
31,1
23,3
7»
17,5

%
75%
25%
56%

Statistieken binnenvaart, CBS, 1996; bewerking NEI

In de binnenvaart komt de omvang van de doorvoer zonder overlading ongeveer
overeen met 50% van de omvang van de doorvoer met overlading. Het aandeel van de
Nederlandse vlag in de doorvaart zonder overlading ligt beduidend onder het Nederlandse vlagaandeel in de doorvoer met overlading (zie tabel 2.5).
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Economisch belang van de doorvoer en in- en wederuitvoer

Vervoeren is één ding. Maar wat levert de doorvoer op voor de Nederlandse economie? Dit economisch belang kan vanuit verschillende gezichtpunten worden bekeken:
• De omzet die uit doorvoer gegenereerd wordt door Nederlandse bedrijven.
• De toegevoegde waarde die hiermee samenhangt.
A Het aantal arbeidsplaatsen dat hierdoor wordt gecreëerd.
In paragraaf 3.1 en 3.2 wordt het economische belang van de doorvoer met respectievelijk zonder overlading geraamd. Vervolgens komt in paragraaf 3.3 de in- en wederuitvoer aan bod. Omdat hiervan geen statistieken beschikbaar zijn, is in deze paragraaf
eerst de omvang van de in- en wederuitvoer afgeleid. Vervolgens wordt het economisch belang daarvan voor Nederland geraamd.

3.1

Economisch belang van de doorvoer met overlading

Het economisch belang van de doorvoer met overlading in Nederland bestaat uit
transport- en overslagactiviteiten alsmede het organiseren van deze activiteiten door
expediteurs en cargadoors.
Economisch belang uit transportactiviteiten
In figuur 3.1 staat een overzicht van de werkwijze die is gevolgd om het economisch
belang te bepalen van de transport-activiteiten die voortvloeien uit de doorvoer en entrepot.
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Figuur 3.1 Werkwijze ter bepaling van het economisch belang van transport-activiteiten in de doorvoerstroom per
vervoerwijze
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Toegevoegde waarde als
aandeel van de omzet in
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I
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L
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doorvoer en entrepot
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binnenlandse
transportbedrijven
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Deze werkwijze is per modaliteit gehanteerd. De verzamelde omzetgegevens hebben
betrekking op de hoofdactiviteit vervoeren. Bij de modaliteiten zeevaart en binnenvaart is daarbij nader onderscheid gemaakt in tankvaart en vrachtvaart. Ten aanzien
van het wegvervoer is bij de berekeningen een aantal vervoersmarkten onderscheiden:
container-, isotherm-, tank/bulk-, kipper- en overig vervoer.
In tabel 3.1 staan de ramingen vermeld van het tonnage doorvoer en entrepot door
Nederlandse ondernemingen, omzet uit doorvoer en de bijbehorende toegevoegde
waarde (tegen marktprijzen) en het arbeidsvolume.
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Tabel 3.1

Omvang van alsmede omzet, toegevoegde waarde en arbeidsplaatsen uit doorvoer en entrepot door Nederlandse transportondernemingen

Zeevaart
Binnenvaart

Doorvoer en
entrepot

Omzet

Toegevoegde
waarde

Toegevoegde
waarde per ton

Arbeids-volume

min ton

ƒ min

ƒ min

gld/ton

arb. jaren

6,8

1.923

408

60

2.658

423

313

146

3

1.250

Spoorvervoer

5,7

74

43

8

354

Wegvervoer

13,9

1.031

730

52

6.506

Luchtvaart

0,2

539

194

896

1.306

Pijpleiding
Totaal

42,6

217

179

4

59

111,5

4.098

1.699

15

12.133

Bron: Raming NEI o.b.v. Statistiek van de aan-, af- en doorvoer, CBS, 1996; Statistiek van de zeevaart, CBS, 1996; Statistieken binnenvaart, CBS, 1996; Maandstatistiek Verkeer & Vervoer, CBS, 1998; Statistiek van het binnenlands goederenvervoer, 1996; Statistiek van de luchtvaart, CBS, 1996; Onder de loep genomen, CBS, 1996; Input/output-tabel, CBS, 1996; Jaarverslag NS, 1997; Jaarverslag KLM, 1996/1997; Nationale Rekeningen, CBS

Het aandeel van de omzet, toegevoegde waarde en het arbeidsvolume dat samenhangt
met de doorvoer en entrepot door Nederlandse transportondernemingen ten opzichte
van het totaal van de Nederlandse transportondernemingen verschilt per modaliteit. In
tabel 3.2 staat een overzicht van dit aandeel per modaliteit.

Tabel 3.2

Economisch belang van de doorvoer/entrepot in totale omzet/toegevoegde waarde/arbeidsvolume van de
Nederlandse transportsector

Modaliteit
Zeevaart
Binnenvaart
Spoorvervoer
Wegvervoer
Luchtvaart
Pijpleiding
Totaal

Aandeel
44%
20%
23%
7%
30%
42%
17%

Bron: zie voorgaande tabel

In z'n totaliteit is het aandeel van de doorvoer/entrepot in de totale omzet van de Nederlandse transportsector 17%. Dit loopt per modaliteit echter sterk uiteen. Bij de zeevaart en het pijpleidingvervoer heeft de doorvoer/entrepot het grootste belang, ruim
40%. Daarna volgt de luchtvaart met 30%. In de binnenvaart en het spoorvervoer bedraagt het belang zo'n 20%. Het belang is in het wegvervoer het kleinst, slechts 7%, wat
samenhangt met het relatief grote belang van het binnenlands transport voor het wegvervoer.
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Economisch belang uit overslag
In figuur 3.2 staat een overzicht van de werkwijze ter bepaling van het economisch
belang van overslag-activiteiten die voortvloeien uit de doorvoer met overlading en
entrepotvervoer.

Figuur 3.2 Werkwijze ter bepaling van het economisch belang van overslag-activiteiten

Omzet van Nederlandse
overslagbedrijven

Totale tonnage, overgeslagen in Nederland

J
Doorvoer en entrepot
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Toegevoegde waarde uit
overslag

Toegevoegde waarde per
arbeidsjaar

Werkgelegenheid uit
overslag

Er is alleen gerekend met het tonnage waarvan de inkomende en/of uitgaande modaliteit zeevaart of binnenvaart is. Dit tonnage wordt overgeslagen door overslagbedrijven. Het restant betreft vooral de overslag tussen spoor- en wegvervoer en komt voor
rekening van NS Cargo. De omzet hieruit is reeds verdisconteerd met de transportprijs
van het spoorvervoer.
In tabel 3.3 staat een overzicht van het tonnage overslag uit doorvoer en entrepot door
Nederlandse beroepsondernemingen, omzet uit overslag en de bijbehorende toegevoegde waarde tegen marktprijzen en het arbeidsvolume.
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Tabel 3.3

Omvang, omzet, toegevoegde waarde en arbeidsplaatsen uit overslag van doorgevoerde goederen (incl.
entrepot)

Overslag
min ton
170
Bron:

Omzet
ƒ min
707

Toegevoegde waarde Toegevoegde waarde per ton
ƒ min
gld/ton
2
406

Arbeidsvolume
Arbeidsjaren
2.773

Raming NEI o.b.v. Statistiek van de aan-, af- en doorvoer, CBS, 1996; Statistiek van de zeevaart, CBS, 1996; Statistieken binnenvaart, CBS, 1996; Statistiek van het binnenlands goederenvervoer, 1996; Statistiek van de luchtvaart, CBS, 1996; Onder de loep genomen, CBS, 1996; Input/output-tabel, CBS, 1996

Het aandeel van de omzet, toegevoegde waarde en het arbeidsvolume dat samenhangt
met de overslag van doorvoer en entrepot door Nederlandse overslagbedrijven ten opzichte van het totaal van de Nederlandse overslagbedrijven bedraagt 31%. Het feit dat
dit percentage voor alle drie elementen gelijk is heeft te maken met de gevolgde berekeningsmethode, waarbij een vaste verhouding is aangehouden tussen omzet, toegevoegde waarde en arbeidsvolume.
Expediteurs, cargadoors en bevrachters
De expediteur is de tussenpersoon in het goederenvervoer, die in opdracht van de
verlader "door-to-door" oplossingen zoekt. Ten aanzien van doorvoerstromen is de
verlader in het buitenland gevestigd. Deze verlader schakelt in het land van herkomst
een expediteur in, die op zijn beurt een Nederlandse expediteur inschakelt om douaneformaliteiten en de uitgaande doorvoer te verzorgen.
In het Bedrijfstakonderzoek expeditiesector (A&S Management, 1996) staan de segmenten vermeld, waarin en in welke mate FENEX-expediteurs worden ingeschakeld.
Per segment is bovendien af te leiden, welk deel betrekking heeft op doorvoer met
overlading. Elk van deze segmenten is echter uitgedrukt in verschillende meeteenheden. Door NEI Transport zijn alle segmenten omgerekend naar het doorgevoerde tonnage, dat door FENEX-expediteurs is behandeld. Het blijkt, dat 42% van het behandelde tonnage doorvoer betreft.
In 1996 bedroeg bij FENEX-leden de totale omzet uit expeditie-activiteiten circa 7 miljard gulden. Daarvan had 68% betrekking op vrachten en verschotten, voorgeschoten
rechten en BTW en 16% op vervoer met eigen transportmiddelen en opslag/distributie.
Slechts 16% van de omzet had dus betrekking op de hoofdactiviteit van expediteurs.
In onderstaande tabel is met behulp van kengetallen uit het Bedrijfstakonderzoek
expeditiesector en CBS-cijfers geraamd, wat de totale omzet (incl. niet FENEX-leden),
toegevoegde waarde en arbeidsvolume uit expeditie-activiteiten bij doorvoerstromen
via Nederland is.
Cargadoors voeren de agenturen van lijnvaartrederijen in een bepaalde havenplaats,
terwijl de scheepsbevrachter van oorsprong werkzaam is in de wilde vaart. In 1996
betrof van de in Nederlandse havens geladen goederen 43% lijnvaart en 33% trampvaart (ongeregelde diensten per schip).
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Tabel 3.4

Omvang, omzet, toegevoegde waarde en arbeidsplaatsen uit behandeling van doorgevoerde goederen (incl.
entrepot) door expediteurs, cargadoors en bevrachters in Nederland
Toegevoegde
waarde per ton
gld/ton
1

Arbeidsvolume

ƒ min
324

Toegevoegde
waarde
ƒ min
191

142

84

7

830

9

78

46

5

456

171 (b)

544

2

3.179

hoeveelheid goederen (a)
min ton
150

Omzet

cargadoors

12

bevrachters

Behandeld door
expediteurs

Totaal
(a)
(b)
Bron:

321

Arbeidsjaren
1.893

Inkomende en uitgaande doorvoer + entrepotvervoer
Indien goederen door zowel een expediteur als een cargadoor of bevrachter zijn behandeld, zijn zij twee maal
geteld
Raming NEI o.b.v. Statistiek van de aan-, af- en doorvoer, CBS, 1996; Statistiek van de zeevaart, CBS, 1996; Statistieken binnenvaart, CBS, 1996; Statistiek van het binnenlands goederenvervoer, 1996; Statistiek van de luchtvaart, CBS, 1996; Onder de loep genomen, CBS, 1996; Input/output-tabel, CBS, 1996; Bedrijfstakonderzoek
expeditiesector, A&S Management, 1996

De toegevoegde waarde van de doorvoer via Nederland voor expediteurs, cargadoors
en bevrachters bedraagt in 1996 naar schatting 320 miljoen gulden. Ruim 16% van de
omzet, de toegevoegde waarde en het arbeidsvolume in deze sector betreft de behandeling van doorvoerstromen. Het onderscheid in expediteurs-, cargadoors- en
bevrachters-activiteiten is overigens aan het vervagen.
De relatie tussen doorvoer met overlading en andere goederenstromen
Het bestaan van doorvoerstromen kan ertoe leiden dat een minimum massa bereikt
wordt die het mogelijk maakt speciale vervoersfaciliteiten aan te bieden. Hierbij kan
gedacht worden aan de shuttletreinen in het containervervoer naar diverse buitenlandse bestemmingen.
Het blijkt dat van de totale containerafvoer per spoorvervoer slechts 1% uitvoer betreft.
Zonder shuttlediensten zou deze uitvoerstroom waarschijnlijk niet per trein worden
vervoerd. Bij de binnenvaart ligt het aandeel van de exportstromen in de shuttlediensten op 3,5%. Het '"meelift-effect" is dus slechts nog marginaal.

3.2

Economisch belang van de doorvoer zonder overlading

In tabel 3.5 staat een overzicht van het economisch belang van de doorvoer zonder
overlading door Nederlandse ondernemingen. De berekeningswijze daarvan komt
overeen met figuur 3.1, waarbij de berekeningen afzonderlijk voor de tankvaart en de
vrachtvaart zijn uitgevoerd.
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Tabel 3.5

Economisch belang van doorvaart zonder overlading (binnenvaart onder Nederlandse vlag), 1996

Doorvoer zonder overlading
min ton

Omzet
ƒ min

Toegevoegde waarde
ƒ min

Toegevoegde waarde per ton
gld/ton

Arbeidsvolume
arb. jaren

173

227

106

6

910

Bron: Raming NEI o.b.v. Statistieken binnenvaart, CBS, 1996; Onder de loep genomen, CBS, 1996; Input/output-tabel,
CBS, 1996

Het belang van de doorvaart zonder overlading in het totaal van de omzet/toegevoegde waarde en arbeidsvolume in de binnenvaart bedraagt 14%.

3.3

In- en wederuitvoer

Naast de doorvoer in strikte zin waarbij alleen sprake is van overslag, bestaat er ook
een vorm van doorvoer die niet als zodanig geregistreerd wordt. Aan bepaalde doorvoerstromen wordt logistieke of handelswaarde toegevoegd, alvorens de goederen
worden doorgevoerd. Logistieke-waardetoevoeging kan plaats vinden door bijvoorbeeld de goederen te strippen, om te pakken, te labelen, mengen, sorteren etc. Handelswaarde is de marge die verdiend wordt door goederen voor eigen risico in te kopen
(en in te voeren) om er vervolgens tegen een hogere prijs een klant voor te vinden (in
het buitenland). Dergelijke import- en exportactiviteiten vinden ondermeer plaats door
groothandels.
Als een bepaalde doorvoerstroom het economische verkeer van Nederland wordt binnengebracht, is er volgens de Statistiek van de aan-, af- en doorvoer geen sprake van
doorvoer maar van invoer en vervolgens weer uitvoer. De omvang van deze wederuitvoer staat echter niet in de statistieken vermeld en dient derhalve geraamd te worden.
In het kader van het opstellen van de Nationale Rekeningen en met name de inputoutput tabel van de Nederlandse economie wordt door het CBS een schatting gemaakt
van de functionele bestemming van ingevoerde goederen, onderscheiden naar binnenlands intermediair verbruik per sector, consumptie door huishoudingen en wederuitvoer. Deze schattingen worden opgenomen in de zogenoemde invoermatrix. De
invoermatrix zoals deze gepubliceerd wordt, luidt in guldens en geeft de herkomst van
de invoer naar producerende sector in het buitenland weer. De gegevens waarvan door
het CBS gebruik gemaakt wordt om deze matrix op te stellen, hebben betrekking op
specifieke goederen. Gezien het detailniveau van de goederengroepen vallen deze gegevens echter onder de geheimhouding waaraan het CBS gebonden is.
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Om niettemin de omvang en de toegevoegde waarde van de wederuitvoer te kunnen
bepalen, is door NEI Transport een aantal veronderstellingen gemaakt. Dit zijn:
A In het buitenland worden de goederengroepen geproduceerd door de sector die
ook in Nederland deze goederen produceert. Dit wordt overigens ook door het CBS
verondersteld.
• Het aandeel van de invoer dat per goederengroep wordt wederuitgevoerd, is voor
alle goederengroepen gelijk aan het aandeel van de wederuitvoer per buitenlandse
producerende sector zoals gegeven in de invoermatrix.
• De waarde die in Nederland is toegevoegd, wordt voor iedere goederengroep gerepresenteerd door het verschil tussen de invoerprijs per kilo en de uitvoerprijs per
kilo, zoals die worden gegeven in de Statistiek van de buitenlandse handel. Dit verschil is opgebouwd uit de componenten overslag, transport en upgrading van de
goederen.
Met deze veronderstellingen kan de invoermatrix naar sectoren worden omgezet in
een invoermatrix naar goederengroepen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de aanbodtabel, waarin voor iedere goederengroep is vermeld welke sector de hoofdproducent is en welke omvang de invoer heeft. Vervolgens is met behulp van de invoerprijs
per kilo bepaald welke omvang de wederuitvoer heeft in tonnen. Het verschil tussen
de invoerprijs per ton en de uitvoerprijs per ton tenslotte is beschouwd als de toegevoegde waarde.
De werkgelegenheid die met deze toegevoegde waarde samenhangt, kan worden geraamd met behulp van kengetallen uit de Nationale Rekeningen. De resultaten zijn
weergegeven in tabel 3.6.

Tabel 3.6

Omvang van wederuitvoer; toegevoegde waarde en arbeidsplaatsen uit wederuitvoer, 1996
In- en wederuitvoer
min ton

Landbouw- en visserijproducten
Voedings- en genotmiddelen
Chem., rubber- en kunststofproducten
Aardolie-producten
Delfstoffen
Bouwmaterialen
Overige producten
Totaal

3,8
3,5
6,5
3,6

Toegevoegde
Toegevoegde
waarde
waarde per ton
mlngld
mlngld
gld/ton
4.049
1.149
301
1.007
5.580
288
202
12.852
1.302
1.408
76
21

Arbeidsvolume
arb.jaren
14.350
7.408
4.394
30

11,9

443

29

2

48

0,6

273

58

103

690

5,0

46.251
70.856

559

111

4.181

120

5.359
32.277

34,9

Bron: Raming NEI o.b.v. Invoermatrix 1996, CBS; Aanbodtabel 1996, CBS; Statistiek van de buitenlandse handel 1995,
CBS
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Uit de ramingen volgt dat aan de totale in- en wederuitvoer per ton bezien 8 maal
zoveel wordt verdiend als aan het transporteren van doorvoerlading. Indien tevens
rekening gehouden wordt met overslag en behandeling door een expediteur en een
cargadoor, bedraagt deze verhouding 4V£ : 1. In gewichtseenheden daarentegen is de
schatting dat de wederuitvoer slechts een vijfde bedraagt van de uitgaande doorvoer
inclusief entrepotuitslag.
Overigens zijn er wel grote verschillen tussen de productgroepen onderling. Het is dus
lonend de doorvoer via Nederland te proberen te verankeren zodat er 'Value added
services" aan gevoegd kunnen worden. Wel is het zinvol hierbij de nadruk te leggen
op die productgroepen met een relatief hoge toegevoegde waarde per ton. In hoofdstuk 5 en 6 zal nader ingegaan worden op de locatiefactoren voor dit soort activiteiten.

3.4

Overzicht economisch belang

In onderstaande tabel staat een samenvattend overzicht gegeven van het economisch
belang van doorvoerstromen voor Nederland.

Tabel 3.5

Economisch belang van de doorvoer via Nederland, 1996
Toegevoegde waarde per
ton
gld/ton

Toegevoegde waarde

Arbeidsvolume

ƒ min

arb. jaren

Doorvoer met overlading
•

Transport

15

1.699

12.133

•

Overslag

2

406

2.773

•

Tussenpersonen

2

321

3.179

Doorvoer zonder overlading
In- en wederuitvoer
Totaal

6

106

910

120

4.181

32.277

6.713

51.272

Zowel per ton als in absolute zin is het economisch belang van de in- en wederuitvoer
verreweg het grootst: het gaat om ruim 60% van het totale economisch belang van de
doorvoer.
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Potentiële doorvoer
Wanneer de doorvoer met overlading in Nederland beschouwd wordt, is bij veel herkomst-bestemmingrelaties een inbalans tussen de inkomende en de uitgaande doorvoerstroom waar te nemen. De inbalans zou in potentie opgeheven kunnen worden
door de transportmiddelen te vullen met retourlading. Gelet op de eisen die gesteld
worden aan het transport is retourlading alleen mogelijk, indien het vervoerde productsoort van hetzelfde type is en dus met een zelfde type transportmiddel vervoerd
kan worden.
De achterliggende gedachte bij deze redenering is dat de potentiële doorvoer in feite
bijzonder groot kan zijn (in principe bestaat voor Nederland de potentiële doorvoer uit
het totaal van alle doorvoer via de havens in bijvoorbeeld de Hamburg-Ie Havre
range), doch dat er grenzen zijn aan de beschikbare capaciteit aan overslag, infrastructuur, transportmiddelen en ondersteunende dienstverlening in Nederland.
Om te bepalen hoeveel extra retourlading potentieel via Nederland kan worden doorgevoerd, is de feitelijke doorvoer bepaald naar 19 herkomst/bestemmingsgebieden en
14 goederensoorten. De inbalans per relatie en goederensoort die hieruit blijkt, is vervolgens opgevuld tot het niveau van de grootste stroom. Daarnaast zijn de totale handelsstromen tussen de 19 gebieden in kaart gebracht per goederensoort. De werkelijke
doorvoerstroom plus de potentiële doorvoerstroom kan vanzelfsprekend niet groter
zijn dan de werkelijke handelsstroom. De potentiële doorvoerstroom is daarom waar
nodig gecorrigeerd.
Om deze werkwijze toe te lichten staat in het onderstaande kader een voorbeeld:
Voorbeeld (de gebruikte cijfers zijn fictief)
Doorvoer Verenigd Koninkrijk - Nederland - Frankrijk:
Doorvoer Frankrijk - Nederland - Verenigd Koninkrijk:
Inbalans:
Handelsstroom Verenigd Koninkrijk - Frankrijk:
Handelsstroom Frankrijk- Verenigd Koninkrijk:

2.000 ton
5.000 ton
3.000 ton

4.000 ton
8.000 ton

De inbalans in de doorvoer bedraagt 3.000 ton, waardoor er een extra-potentie van 3,000 ton op
de goederenstroom van het Verenigd Koninkrijk naar Frankrijk via Nederland lijkt te zijn. Echter, de totale handelsstroom tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk is niet groter dan
4.000 ton. De potentiële doorvoerstroom wordt hiervoor gecorrigeerd en bedraagt derhalve 2.000
ton bovenop de huidige doorvoerstroom via Nederland.
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4.1

Omvang van de potentiële doorvoer met overlading

In tabel 4.1 staat een overzicht van de handelsstromen, die potentieel via Nederland
doorgevoerd (en overgeslagen) kunnen worden.

Tabel 4.1

Potentiële doorvoer naar modaliteit, 1996 (in min tonnen)
Inkomend

Uitgaand

Potentiële doorvoer

Als percentage van
feitelijke doorvoer

Potentiële doorvoer

Als percentage van
feitelijke doorvoer

Zeevaart
Binnenvaart
Spoorvervoer
Wegvervoer
Luchtvaart

15,7
2,4
03
2,1
0,1

19%
48%
38%
28%
41%

9,1
8,7
1,0
1,8
0,0

34%
16%
22%
20%
39%

Totaal

20,7

22%

20,7

22%

Bron: Raming NEI o.b.v. Statistiek van de aan-, af- en doorvoer, CBS; Strategisch Model Integrale Logistiek en Evaluatie (SMILE), TNO-Inro & NEI

De raming van de potentiële doorvoer bovenop de feitelijke doorvoer bedraagt 20,7
miljoen ton, wat ruim 20% van de feitelijke doorvoer met overlading (exclusief entrepot-vervoer) is.

4.2

Economische betekenis van de potentiële doorvoer

Om te bepalen wat Nederland aan de potentiële doorvoerstromen zou kunnen verdienen, zijn:
A dezelfde percentages voor het Nederlandse vlagaandeel gehanteerd als in paragraaf 2.2.7;
• is dezelfde hoeveelheid toegevoegde waarde per ton voor het vervoer (per vervoerwijze), de overslag en de tussenpersonen als in paragraaf 3.1 verondersteld.
Het economisch belang van de potentiële doorvoer is wederom aangegeven middels
de omzet, toegevoegde waarde en arbeidsjaren, waarbij een onderscheid gemaakt is
naar transport- en overige activiteiten. In tabel 4.2 en 4.3 staat het overzicht van het
economisch belang van de potentiële doorvoer.
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Tabel 4.2

Economisch belang van transportactiviteiten uit potentiële doorvoer
Doorvoer

Toegevoegde
waarde per ton

Toegevoegde
waarde

Omzet

Arbeids-volume

min ton

gld/ton

ƒ min

ƒ min

arb. jaren

Zeevaart

1,2

69

83

390

538

Binnenvaart

7,6

4

31

66

262

Spoorvervoer

1,4

8

10

18

84

Wegvervoer

2,4

52

125

177

1.117

Luchtvaart

0,1

896

58

160

388

12,6

24

306

810

2.389

Totaal
Bron: Raming NEI

Tabel 4.3

Economisch belang van overige activiteiten uit potentiële doorvoer
Toegevoegde
waarde
ƒ min

Omzet

Arbeidsvolume

min ton

Toegevoegde
waarde per ton
gld/ton

ƒ min

arb. jaren

Overslag

19,8

2,4

47

82

323

Expediteurs

32,4

U

41

70

407

Cargadoors

3,9

7,0

27

46

268

15

25

149

Bevrachters

3,0

5,1

Bron: Raming NEI

Naast het aantrekken van potentiële doorvoerstromen voor transport- en overslagactiviteiten kan ook worden getracht deze stromen in Nederland te verankeren, zodat er
logistieke en/of handelswaarde aan toegevoegd kan worden. In hoofdstuk 3 bleek dat
aan in- en wederuitvoer 8 maal zoveel waarde wordt toegevoegd als aan het transporteren van de doorvoer. Als het mogelijk is om de potentiële doorvoer volledig in
Nederland te verankeren, bedraagt het economisch belang hiervan bijna 216. miljard
gulden aan toegevoegde waarde.
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Locatiefactoren voor internationale logistieke activiteiten
De start van een (nieuw) distributiebedrijf in Nederland waarin internationale logistieke activiteiten (gaan) plaatsvinden, haalt doorgaans nog steeds de vakpers. Onder
logistieke activiteiten kan veel verstaan worden, variërend van het in de simpelste
vorm ompakken en consolideren van grote partijen tot op de klant toegesneden pakketten, iets uitgebreider het labelen en etiketteren en land- of klantspecifiek aanpassen
van goederen, tot en met het uitvoeren van een compleet proces waarin naast de basisactiviteiten ook eigen productie (assemblage) plaatsvindt en de gehele nazorg (reparaties, service en zelfs recycling) door de logistieke dienstverlener wordt verzorgd. Al
deze schakeringen komen voor. Om de beweegredenen voor het starten van dit soort
activiteiten in Nederland in kaart te brengen is een inventarisatie van Nieuwsblad
Transport en de LogistiekKrant gemaakt. In de artikelen in deze kranten wordt vaak
ingegaan op de redenen waarom een bedrijf voor een locatie gekozen heeft. Aangezien
beide kranten zich zowel op Nederland als België richten, is het bovendien mogelijk
een verschilanalyse van de locatiefactoren voor beide landen te maken. Bovendien
levert de inventarisatie een lijst van bedrijven op, waarmee in een interview op de
mogelijkheden om de distributie-activiteiten in Nederland te verankeren nader ingegaan kan worden.

5.1

Aanpak

Nieuwsblad Transport verschijnt drie maal per week in Nederland en Vlaanderen met
informatie over wegvervoer, zeescheepvaart, binnenvaart, luchtvracht, railtransport en
over de logistieke concepten die al deze elementen met elkaar verbinden. De LogistiekKrant is een tweewekelijks nieuwsblad over de totale logistieke keten en behandelt
op het niveau van de ondernemingsleiding de samenhang van alle logistieke aspecten
binnen de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld intern transport en opslag, vervoer, verpakken,
automatisering en distributie. Beide kranten zijn uitgaven van Elsevier Bedrijfsinformatie en richten zich op zowel vervoerders als verladers.
Een scan is gemaakt van alle nummers van deze kranten vanaf 1996. Deze scan is uitgevoerd door te zoeken op de volgende begrippen:
• nieuw Europees Distributiecentrum (EDC), distributiecentrum (DC), warehouse
(magazijn) of l\ub' (een plaats met een spilfunctie bij luchtvracht);
• value added logistics (VAL), toegevoegde waarde activiteiten;
• centralisatie.
De scan heeft 102 artikelen met nieuwsfeiten en case-beschrijvingen opgeleverd, 79 uit
Nieuwsblad Transport en 23 uit de LogistiekKrant. Hierbij gaat het in twee gevallen
om dezelfde case. Uit de inventarisatie van deze artikelen volgt onder meer de volgende informatie:
• Redenen van start nieuwe vestiging en waarom daar. In 50 van de artikelen zijn de
redenen voor de nieuwe vestiging/activiteiten vermeld. De locatiefactoren zijn in
52 gevallen beschreven.
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A Logistieke activiteiten die uitgevoerd worden op de locatie, de uitvoerende van de
logistieke activiteiten (logistieke dienstverlener of verlader zelf) en de omvang van
de activiteiten (werkgelegenheid, oppervlakte van het terrein en/of het magazijn).
• Aanvoer/afvoerpatronen (landen/regio's).
• Goederensoorten die worden op/overgeslagen, gedistribueerd of waarmee andere
logistieke activiteiten worden uitgevoerd.
Op basis van deze artikelen is geïnventariseerd, welke aandacht de locatiefactoren voor
logistieke activiteiten krijgen. Omdat hierdoor en onjuist beeld van de daadwerkelijke
belangrijke locatiefactoren verkregen kan worden, is vervolgens met een aantal vestigingsdirecteuren een diepte-interview gehouden om de volgende vragen te kunnen
beantwoorden:
• Welke locatiefactoren waren doorslaggevend om in Nederland of België te starten
of uit te breiden?
A In hoeverre zijn internationale distributie-activiteiten footloose?
A Welke mogelijkheden zijn er om doorvoerstromen te "onderbreken'?
A Welke bottlenecks voor verdere groei zijn er?
Dit hoofdstuk gaat aan de hand van de inventarisatie en de diepte-interviews nader in
op de eerste vraag. De overige drie vragen komen aan bod in het volgende hoofdstuk.

5.2

Geïnventariseerde bedrijven

Bij de inventarisatie van de artikelen in de vakpers is een verschilanalyse gemaakt van
de distributie-activiteiten die in Nederland en in België zijn opgestart. In 75 gevallen
(73 cases) is een nieuwe vestiging in Nederland beschreven, 26 maal nieuwbouw in
België en in één geval een vestiging in Duitsland. Voordat in de volgende paragraaf
nader ingegaan wordt op de locatiefactoren, volgt eerst een korte omschrijving van de
geïnventariseerde bedrijven aan de hand van:
A De redenen voor nieuwe vestiging.
A De omvang van de logistieke activiteiten.
A Soort logistieke activiteiten.
A De mate van uitbesteding.
A De aan- en afvoerpatronen.
De cijfers in de overzichten in deze paragraaf geven steeds het aantal bedrijven weer,
waarvoor in de geïnventariseerde artikelen het relevante kenmerk gevonden is.
Redenen nieuwe vestiging
Als reden voor de nieuwe vestiging wordt in de gevonden artikelen meestal de groei
van het bedrijf opgegeven. In de helft van de 50 artikelen waarin de reden vermeld
staat is dit het geval, hierbij gaat het 11 maal om uitbreiding van de huidige vestiging.
Een andere belangrijke reden voor een nieuwe vestiging blijkt het concentreren van de
activiteiten op één (nieuwe) locatie te zijn, waarbij het in gelijke mate gaat om concentratie van de activiteiten bij een logistieke dienstverlener als om concentratie bij een
bedrijf dat de logistieke activiteiten in eigen beheer heeft.
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Tabel 5.1

Redenen voor de nieuwe vestiging per land

Redenen
Uitbreiding van de logistieke activiteit op huidige terrein
Uitbreiding van de activiteit, niet op huidige terrein
Centralisatie/concentratie van de logistieke activiteiten
Uitbesteding van logistieke activiteiten
Overige redenen
Totaal

Nederland
8
12
10
6
3

België
3
2

1

11
14
15
6
4

39

11

50

5

Totaal

Hoewel het er op het eerste gezicht op lijkt dat bij een nieuwe vestiging in België concentratie van de activiteiten relatief belangrijker is dan in Nederland en dat uitbesteden
van logistieke activiteiten door een opdrachtgever niet voorkomt kan dit in zijn algemeenheid niet zo gesteld worden. De artikelen omvatten slechts een selectie van alle
ontwikkelingen op dit gebied.
Figuur 5.1 Vestigingsplaatsen in Nederland en België

Vestigingen

•
•

1-2
3-9
Belgit
Nederland
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In figuur 5.1 is te zien dat de meeste nieuwe locaties voor logistieke activiteiten zijn gevestigd in of nabij de lucht- en zeehavens, Amsterdam/Schiphol, Rotterdam/Europoort, Moerdijk, Antwerpen, Zeebrugge en Brussel/Zaventem of op de
route van deze (main)ports naar het achterland- Veel locaties op deze routes zijn te vinden in Vlaams en Nederlands Brabant en Limburg (vooral in Verüo). Kenmerk van de
meeste vestigingsplaatsen is de goede bereikbaarheid door de ligging aan doorgaande
wegen naar het achterland met bovendien vaak goede ontsluitingsmogelijkheden via
water en soms spoor.
Omvang logistieke activiteiten
Bij het inventariseren van de omvang van de logistieke activiteiten is naar drie mogelijke maatstaven gekeken: de oppervlakte van het terrein, de oppervlakte van de
nieuwbouw en het aantal werknemers. Gezien het geringe aantal waarnemingen in de
overige twee maatstaven is gekozen voor de oppervlakte van het magazijn als maatstaf
voor de omvang van de logistieke activiteiten. Ln totaal is deze maatstaf in 77 artikelen
genoemd, hiervan hebben er 60 betrekking om een Nederlandse locatie en 17 op een
Belgische.
Figuur 5.2 Omvang logistieke activiteiten (gemeten in oppervlakte magazijn)

I Nederland g België

1-2

2-3

3-4

4-5
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Omvang magazijn (ha)

De meeste logistieke activiteiten vinden plaats in magazijnen met een omvang van
minder dan 4 hectare (40.000 m2). Wat opvalt in figuur 5.2 is dat in Nederland meer
dan de helft van de nieuwe activiteiten in een magazijn met een oppervlakte kleiner
dan een hectare wordt uitgevoerd. In België is dit niet het geval en de magazijnen zijn
daar gemiddeld ook groter dan in Nederland (3,9 om 1,4 hectare)2. Dit zou kunnen

Dit grote verschil komt deels ook door één erg groot magazijn in België. Zonder dit magazijn zou de
verhouding 2,4 om 1,4 hectare zijn.
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samenhangen met het feit dat in Nederland minder grootschalige bedrijfsterreinen
beschikbaar zijn.
Soort activiteiten
Naast de omvang is ook gekeken naar het soort activiteiten dat wordt uitgevoerd. Hier
heeft de aandacht zich vooral gericht op de zogenoemde Value Added Logistics. Er
zijn 26 Nederlandse cases waarin sprake is van VAL-activiteiten en 8 Belgische. Het
blijkt om een breed scala aan VAL-activiteiten te gaan. Zo worden meerdere malen genoemd:
• administratie afhandelen en orderverwerking;
• assembleren;
• labelen/etiketteren;
• (her)verpakken;
• kwaliteitscontrole uitvoeren;
• landspecifiek maken;
• sorteren en orderpicking (samenstellen orders);
• reparaties uitvoeren;
• retourstromen afhandelen.
Er lijkt geen verschil te zitten in het soort VAL-activiteiten dat in Nederland of België
wordt uitgevoerd. Ook het percentage artikelen waarin deze toegevoegde waarde activiteiten worden genoemd, verschilt weinig.
Mate van uitbesteding
Op basis van de gevonden artikelen is tevens onderzocht in hoeverre bedrijven logistieke activiteiten in eigen beheer houden of juist uitbesteden. In het geval van uitbesteding is ook gekeken of het hier om dedicated of public warehousing gaat, dit wil zeggen
om een magazijn specifiek voor één klant respectievelijk voor meerdere klanten tegelijk.

Tabel 5.2

Wie voert de logistieke activiteiten uit?

Beheer logistieke activiteiten
Eigen beheer
Dedicated warehouse
Public warehouse
Totaal

Nederland
24
11
34
69

België
9
8
8
25

Totaal
33
19
42
94

Zowel in Nederland als in België, zijn in één derde van de gevallen de logistieke activiteiten niet uitbesteed. Als deze activiteiten wel worden uitbesteed, worden zij
meestal onder gebracht in een public warehouse, hoewel in België ook relatief veel
dedicated warehouses voorkomen.
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Aanvoert afuoerpatronen
Tenslotte zijn de aanvoer- en afvoerpatronen geïnventariseerd van de goederenstromen, waarbij logistieke activiteiten in Nederland worden uitgevoerd. Hieronder verstaan wij de landen/regio's waar de goederenstromen vandaan komen, respectievelijk
naar toe gaan. In totaal werd in 65 artikelen hiervan melding gemaakt, in 63 hiervan
stond het afvoerpatroon vermeld en in 31 bovendien ook het aanvoerpatroon. In twee
artikelen werd alleen het aanvoerpatroon van het bedrijf besproken. In figuur 5.3 en 5.4
zijn de afvoer- en aan voerpatronen aangegeven naar aantal bedrijven. Hierbij is niet
gewogen naar zwaarte van de goederenstromen.
Figuur 5.3 Afvoerpatronen per vestigingsland (aantal bedrijven)
4

4

Nederland

• Europa
• Benelux
• Midden-Oosten, Noord-Afrika
D Wereldwijd

België

19

Bijna alle goederenstromen uit de nieuwe vestigingen hebben een bestemming binnen
Europa/Benelux. Een aantal gaat bovendien naar het Midden-Oosten en Noord-Afrika
of overzee naar andere regio's. Slechts een paar goederenstromen gaan niet (ook) naar
een bestemming in Europa. Er is geen verschil in de afvoerpatronen van vestigingen in
Nederland of België te vinden.
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Figuur 5.4 Aanvoerpa tronen per vestigingsland (aantal bedrijven)

Nederland

* Europa
• Benelux
• Verenigde

Staten

n Verre -Oosten
• Overzee

(onbenoemd

)

België

Europa/Benelux is niet alleen de belangrijkste bestemming van de goederenstromen,
maar ook de belangrijkste herkomst. Bij de aanvoerpatronen is het aandeel van de andere regio's echter veel groter, met name het Verre-Oosten is een belangrijke regio van
herkomst. Voor goederenstromen overzee lijkt Nederland vaak als vestigingsland voor
logistieke activiteiten gekozen te worden, 60% van de herkomsten ligt buiten Europa.
In België zijn de verhoudingen andersom, 65% van de goederenstromen komt uit Europa. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat in de steekproef in Nederland en België
sprake is van verschillende typen DC's (Europese of meer op de lokale markt gerichte).

5.3

Redenen locatie

In deze paragraaf wordt eerst bezien welke redenen in theorie de vestigingsplaatskeuze kunnen beïnvloeden. In de navolgende tabellen is vervolgens weergegeven in
hoeveel gevallen deze redenen bij de geïnventariseerde bedrijven in de artikelen
genoemd zijn. In de tekst wordt aangegeven in hoeverre deze inventarisatie overeenkomt met de ervaringen van de geïnterviewde bedrijven.
Bij het inventariseren van de redenen voor de keuze van de locatie voor de nieuwe
vestiging zijn vier categorieën redenen onderscheiden:
1. Human resources/ arbeidsmarkt
2. Infrastructuur
3. Economie
4. Overige redenen
Uit de interviews bleek dat distributiebedrijven lang niet altijd zelf de vestigingsplaats
kiezen. Als een distributiebedrijf uitsluitend voor één klant werkt dan wel voor een
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klant die voor een groot deel (>50%) van de omzet zorgt, wordt de vestigingsplaats
dikwijls gekozen door deze klant. Klanten kiezen dan voor het distributiebedrijf een
locatie dichtbij het eigen bedrijf.
Distributiebedrijven die hun eigen vestigingsplaats gekozen hebben, hebben vaak ook
om historische redenen die locatie gekozen. Een aantal distributiebedrijven is namelijk
van origine een transportbedrijf en ontstaan uit de transport- of expediteursactiviteiten
van dit bedrijf.
Tabel 5.3 geeft de indeling van de mogelijke redenen voor locatie in categorieën. Dit is
een theoretische indeling, waarbij de categorieën elkaar soms overlappen.

Tabel 5.3

Mogelijke categorieën met redenen voor locatie

Human resources/
arbeidsmarkt
Arbeidsproductiviteit
Beschikbaarheid arbeid
Arbeidskosten
Arbeidsmarktwetgeving
Opleiding
Talenkennis
Sociaal klimaat
Multinationale instelling

Infrastructuur

Economie

Overig

Bereikbaarheid (fysiek)
Telecommunicatie
Positie Benelux/Europa
Nabijheid markt
Nabijheid leveranciers

Economische/politieke stabiliteit
Wisselkoersen
BTW/belastingen
Belastingvoordelen
Kostenvoordelen
Prijs/waarde grond/pand
Beschikbaarheid grond/pand
Regionaal economische groei

Voorgaande investeringen
Banken
Levensomstandigheden
Milieuwetgeving
Logistieke reputatie

Naar: "En de karavaan trok verder..., 'Nomadische tendensen en relatie met inf«structuurbeleid' ", A W , Ministerie
van V & W.

In totaal 52 artikelen zijn de locatiefactoren voor de nieuwe vestiging vermeld. In 36
daarvan gaat het om vestigingen in Nederland en in 15 gevallen om nieuwbouw in
België, in één geval betreft het een Duitse vestiging. In meerdere artikelen wordt meer
dan één locatiefactor genoemd. Uit figuur 5.3 blijkt dat de meeste gevonden redenen
betrekking hebben op de infrastructuur van de locatie, daarna zijn economische factoren en voorgaande investeringen (overig) het belangrijkst.

CB/T4778rO5

NEI

Figuur 5.3

Verdeling gefriventariseerde locatiefactoren over categorieën
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Het beeld in figuur 5.3 werd
in de interviews echter genuanceerd. Factoren als de flexibiliteit van de Nederlandse
arbeidsmarkt en de kwaliteit van de douane (categorie: economie) blijken voor
distributie-activiteiten zeer belangrijk te zijn. Vanzelfsprekend dient de kwaliteit van
de infrastructuur op orde te blijven, maar voor distributiebedrijven blijkt infrastructuur
alsmede de beschikbaarheid van bedrijfsterrein (categorie: economie) met name
doorslaggevend voor de locatiekeuze binnen Nederland maar niet voor de keuze voor
Nederland. De eisen die aan deze terreinen gesteld worden, hebben vooral betrekking
op de grootschaligheid (dit type bedrijven heeft een groot vloeroppervlak nodig), de
mogelijkheid ruimte te reserveren voor eventuele latere uitbreidingen en de
aansluiting op de infrastructuur. Wat betreft het laatste: in toenemende mate gaat het
hierbij niet alleen om directe toegang tot het hoofdwegennet, maar, in het kader van
multimodaal gebruik, ook tot spoor en binnenvaart.
Kijken we naar de verschillen tussen nieuwe vestigingen in Nederland en België (tabel
5.4) dan blijken bij vestiging in België infrastructuur in vergelijking tot andere locatiefactoren belangrijker te zijn dan in Nederland, terwijl economische redenen (douane)
minder belangrijk zijn om te kiezen voor een locatie in België.

Tabel 5.4

Verdeling geïnventariseerde locatiefactoren over categorieën per land

Categorieën
Human resources/ arbeidsmarkt

Nederland

België

Totaal

7

4
13
2
5

11

Infrastructuur

28

Economie

12

Overig

16

«
14
21

Human resources!arbeidsmarkt
Talenkennis wordt in de vakpers het vaakst als locatiefactor op arbeidsmarktgebied
genoemd.
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Tabel 5.5

Geïnventariseerde huntan resources/ arbeidsmarkt locatiefactoren per land

Human resources/ arbeidsmarkt
Arbeidsproductiviteit
Beschikbaarheid arbeid
Opleiding
Talenkennis
Multinationale instelling
Totaal

Nederland
1
2
3
1
7

België
1
1
1
1
4

Totaal
2
1
3
4
1
11

Ook de geïnterviewde bedrijven geven aan dat de talenkennis belangrijk is, ofschoon
dit in relatie tot het opleidingsniveau bezien moet worden. Gelet op het opleidingsniveau van werknemers in distributiebedrijven geeft de talenkennis Nederland voorsprong op enkele landen, maar niet op België.
Belangrijker dan talenkennis is de flexibiliteit van de arbeidsmarkt, wat vooral de verdienste is van het goed georganiseerde uitzendwezen in Nederland. De logistieke activiteiten in distributiebedrijven blijken onder invloed van reclameacties en piekverkopen in de retailsector voor een deel seizoensarbeid te zijn. Overigens wordt de huidige
krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt door de distributiebedrijven als problematisch
ervaren.
Aan flexibiliteit op de arbeidsmarkt ontbreekt het met name in Duitsland, waar vakantie- en ontslagregelingen het land ondanks de enorme afzetmarkt niet tot een geschikte
vestigingsplaats maken. Ook in België is de arbeidsmarkt minder flexibel dan in Nederland, ofschoon het daar eenvoudiger is om werknemers in vaste dienst te ontslaan.
Infrastructuur
Bereikbaarheid van de locatie via de weg, het water, het spoor of door de lucht wordt
in de vakpers het meest als locatiefactor genoemd en lijkt daarom erg belangrijk. Daarnaast wordt ook de positie van de locatie binnen de Benelux of (vaker) Europa vaak als
belangrijke factor genoemd.

Tabel 5.6

Geïnventariseerde infrastructuur locatiefactoren per land

Infrastructuur
Bereikbaarheid (fysiek)
Positie Benelux/Europa
Nabijheid markt
Nabijheid leveranciers
Totaal
* inclusief een nieuwe vestiging in Duitsland.
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Nederland
16
6
4
2
28

België
6
5
1
1
13

Totaal
23'
11
5
3
42*
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Distributiebedrijven wensen uiteraard gevestigd te zijn op een goed ontsloten locatie.
Voor de (gecontaineriseerde) aanvoer van goederen maken deze bedrijven gebruik van
het wegvervoer en/of de binnenvaart. Over beide modaliteiten is men tevreden. Vanwege organisatorische aspecten en capaciteitsproblemen op het spoor wordt het
spoorvervoer als gebrekkig ervaren. Voor de afvoer van de goederen wordt vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt van het wegvervoer. Het gaat bij de afvoer om relatief kleine
zendingen met een strak tijdschema, waarbij soms rechtstreeks winkels beleverd worden.
De vestigingsplaats dient volgens de distributiebedrijven vooral een goede verbinding
te vormen met Duitsland. Vanwege de eerder genoemde arbeidsmarktfactoren hebben
meerdere distributiebedrijven met een belangrijk deel van de afzet in Duitsland voor
een locatie tegen de Duitse grens (met name Venlo) gekozen. Belangrijker dan infrastructuur wordt de beschikbaarheid van bedrijfsterrein door de distributiebedrijven
gevonden, wat in tabel 5.3 als economische locatiefactor is beschouwd.
Economie
Als economische locatiefactor wordt bij vestiging in Nederland in de vakpers veelal de
gunstige prijs per m2 als reden voor de gekozen locatie genoemd, terwijl bij vestiging
in België dit geen enkele keer is genoemd. Alleen belastingvoordelen en (overige) kostenvoordelen lijken als economische factoren van belang bij de keuze van een locatie in
België.

Tabel 5.7

Geïnventariseerde economische locatiefactoren per land

Economie
Economische/politieke stabiliteit
BTW/belastingen
Belastingvoordelen
Kostenvoordelen
Prijs/waarde grond/pand
Investeringssteun
Totaal

Nederland
2
2

België

1
1
6
2
12

2

Totaal
2
2
1
1
6
2
14

Naast de prijs per m2 is de beschikbaarheid van voldoende, grote bedrijfsterrein belangrijk voor distributiebedrijven. Wensen van distributiebedrijven richting overheden
hebben eerder hierop betrekking dan op een verbetering van de infrastructuur.
Wat echter als het belangrijkste locatievoordeel van Nederland boven België en Duitsland door de distributiebedrijven wordt bevonden, is de kwaliteit van de douane. Zo
blijkt de douane in Nederland sneller (in Nederland werkt de douane in grotere mate
geautomatiseerd) en accurater te werken dan in de buurlanden en soepeler te zijn met
BTW-verrekeningen en entrepotopslag op het eigen terrein. De distributiebedrijven
blijken in Nederland ook beter te weten, waar ze aan toe zijn met de douane. Vooral de
flexibiliteit, waarmee gedoeld wordt op het gemakkelijk omgaan met ongewone werktijden, het inlevingsvermogen in de positie van het bedrijfsleven en de mogelijkheid
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van electronische communicatie (met de daarbij behorende vertrouwensrelatie), is van
belang.
In het verleden was ook het fiscale klimaat in Nederland een belangrijke locatiefactor
voor internationale bedrijven. Het is echter niet ondenkbaar dat in het kader van de
Europese belastingharmonisatie de verschillen tussen de landen geringer zullen worden. Als gevolg hiervan zou deze locatiefactor aan belang kunnen inboeten. Er worden
echter weinig vorderingen gemaakt op het terrein van harmonisatie.
Overige locatiefactoren
Bij de overige locatiefactoren worden in de vakpers vaak investeringen uit het verleden
op de locatie genoemd om een nieuw magazijn op hetzelfde terrein te bouwen. De
achtergrond hiervan voor een aantal distributiebedrijven is dat zij ontstaan zijn uit
transportbedrijven, die tientallen jaren geleden op die locatie als familiebedrijf zijn begonnen. Voor nieuwere distributiebedrijven of voor distributiebedrijven die niet begonnen zijn als familiebedrijf, geldt dat in het verleden juist om reden van verwachte
kansen op het uitvoeren van internationale logistieke activiteiten een ruim perceel is
aangekocht.
Enkele bedrijven blijken hun Europese-distributiecentrum hier te vestigen vanwege de
logistieke reputatie van Nederland en de uitstraling die dat geeft. Dit speelt vooral bij
distributiebedrijven, die hoofdzakelijk voor één grote klant werken. Met name Japanse
klanten blijken bij hun keuze voor Nederland beïnvloed te zijn door de lobby van
Nederland Distributieland. Deze logistieke reputatie is te danken aan het feit dat reeds
in de zestiger jaren, toen in geheel Europa en ook in Nederland nog een duidelijke
afbakening bestond russen productie, de organisatie van de distributie en het physieke
vervoer, enige grote Nederlandse transportbedrijven (deels gedwongen door de lage
rendementen in het feitelijke vervoer) de mogelijkheden aangrepen van een uitbreiding
van hun dienstverlening naar verdergaande activiteiten, waarbij gaandeweg steeds
meer taken van de klant werden overgenomen. Deze initiatieven waren succesvol, niet
in het minst door de internationale georiënteerdheid van de Nederlander en de heersende arbeidsmoraal, en vonden al snel navolging. Hiermee is een logistieke traditie
geboren, natuurlijk ook sterk in de hand gewerkt door de ligging van Nederland en de
daaraan verbonden draaischijffunctie in het transport. Het goed ontwikkelde internationale wegvervoer speelt hierbij de grootste rol.

Tabel 5.8

Overige geïnventariseerde locatiefactoren per land

Overige locatiefactoren
Voorgaande investeringen
Wetgeving/reglementering
Milieuwetgeving
Logistieke reputatie
Totaal
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Nederland
10
2

België
4
1

4
16

5

Totaal
14
2
1
4
21
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Kansen en bedreigingen
6.1

Trends

De onderbreking van doorvoerstromen en het daaraan toevoegen van meer waarde is
in het verleden vooral tot stand gekomen doordat vervoerders en expediteurs meer en
meer inzagen dat alleen de vervoers- en expediteursfunctie rendabel werken moeilijk
maakten. Er is dan ook een verschuiving zichtbaar geweest naar een steeds verdergaande activiteitenrange, die uiteindelijk heeft geresulteerd in de begrippen logistieke
dienstverlening en indistributie (een samentrekking van industrie en distributie waarmee geduid wordt op een mix van distributie activiteit, voorafgegaan door handelingen met een industrieel karakter zoals assemblage). Hoewel de invulling van deze
begrippen per bedrijf sterk kan verschillen is het duidelijk dat de toegevoegde waarde
aanzienlijk vergroot kan worden door meer activiteiten in het programma op te nemen.
Dit gaat dikwijls zover dat de oorspronkelijke activiteit afgebouwd of afgestoten
wordt. Er is dan geen sprake meer van doorvoer met overslag, zoals besproken in
hoofdstuk 2, maar van invoer en wederuitvoer.
Het proces is aanzienlijk versneld doordat overzeese fabrikanten, vooral uit Amerika
en het Verre Oosten, in de komst van de interne markt in 1992 en meer recentelijk de
voorziene introductie van de Euro aanleiding zagen hun Europese distributieconcepten te heroverwegen. In veel gevallen is hierbij sprake geweest van concentratie van
lokaal nationale distributiecentra naar een Europees distributiecentrum, waarbij de
vestiging hiervan in Nederland door een aantal eerder besproken factoren aantrekkelijk was. Hier kwam nog bij, dat dikwijls de aanvoer voor geheel Europa toch reeds
plaats vond via de Nederlandse mainports.
Naast deze concentratietendens is ook in toenemende mate sprake van het zich concentreren op de core-business, waarbij afgeleide taken worden overgedragen aan andere partijen. Dit wordt doorgaans gekenschetst als outsourcing. De core-business bestaat dan uit de fabricage van generieke producten, die pas in een later stadium aangepast worden voor lokale markten of specifieke klanten.
Dit proces van concentratie en outsourcing is nog steeds gaande, wat voor Nederland
mogelijkheden blijft bieden. Een nog verder gaande ontwikkeling is dat de distributeur
zich ontwikkelt tot een service provider waarbij het gehele traject van klantgereed maken tot onderhoud en reparatie en zelfs het terugnemen en recyclen van producten in
het pakket wordt opgenomen. Deze zogenoemde reverse logistics bieden extra mogelijkheden.
Er zijn echter ook bedreigingen voor de positie van Nederland. Deze liggen vooral in
het verschuiven van markten en het omleggen van goederenstromen. Bij het eerste kan
gedacht worden aan een verlegging van het economisch zwaartepunt naar Zuid-Europa, waarbij ook de aanvoerlijnen niet meer vanzelfsprekend via Nederland verlopen.
Bij het tweede gaat het om de ontwikkeling van met Nederland vergelijkbare containeroverslagsystemen in met name de Middellandse Zeehavens, waardoor de concurrentiepositie van deze havens sterk toeneemt. Het achterland van deze havens overlapt
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gedeeltelijk met dat van Nederland. Tenslotte is er zelfs de mogelijkheid dat het
bestaande zeetransport vanuit het Oosten vervangen wordt door landtransport via de
voormalige Sovjet-unie, vooral voor het bedienen van de Oost-Europese markten. Dit
laatste kan aantrekkelijk worden indien het West-Europese vervoers- en overslagsysteem te duur wordt.
Een andere bedreiging is er in gelegen dat het als gevolg van toenemende lokale
marktomvang weer aantrekkelijk wordt de fysieke behandeling van goederen zo dicht
mogelijk bij de markt te laten plaatsvinden. Dit betekent dat de goederenstromen niet
meer in het economische verkeer van Nederland gebracht worden en vervolgens weer
uitgevoerd, doch uitsluitend als door Nederland vervoerd worden. In dat geval is het
zaak grip te houden op de organisatie van het logistieke proces door wereldwijde aansturing vanuit een centrale post.. De locatiefactoren die hierbij een rol spelen zijn
andere dan de bestaande, hoewel in een aantal gevallen samenvallend. Hierbij is te
denken aan talenkennis, ervaring met de logistieke organisatie, internationale georienteerdheid en niet in de laatste plaats de elektronische infrastructuur. Op al deze
punten scoort Nederland goed, zodat er voldoende mogelijkheden zijn voor deze
zogenoemde "ketenregie".

6.2

Potenties

Zoals al blijkt uit bovengenoemde trends liggen de potenties tot het vergroten van de
toegevoegde waarde vooral op het vlak van het uitbreiden van de activiteiten of zoals
gesteld door een van de geïnterviewden: "als de doos toch open is moet je er zo veel
mogelijk mee doen." Het feit dat hier gesproken wordt over een doos wijst er al op dat
de potenties niet zozeer liggen in de bulkgoederen, die overigens in tonnage verreweg
het grootste deel van de Nederlandse doorvoer uitmaken, maar in hoogwaardige technische goederen, zowel voor de consumentenmarkt als voor industriële toepassingen
en in bijvoorbeeld farmaceutica.
Interessant in dit verband is te vermelden dat de potenties in grote mate bepaald worden door de buitenlandse klanten, die niet alleen beslissen over de mate waarin van
dienstverleners gebruik gemaakt wordt, maar ook in hoge mate betrokken zijn bij de
vestigingsplaatskeuze.
De kracht van Nederland wordt vooral bepaald door de mate waarin het bedrijfsleven
in staat is de stap te maken van een vervoersindustrie naar een service-industrie.
Hiermee wordt bedoeld dat over de hele linie de logistieke dienstverlening een aantal
verdere stappen moet maken in de richting van het aanbieden van een totaalpakket. In
een beperkt aantal gevallen is hiervan al sprake. Dit totaalpakket betekent in de praktijk dat de, veelal buitenlandse, producent zich nog slechts bezighoudt met de aanlevering van grote partijen generieke goederen. De logistieke dienstverlener verzorgt vervolgens het gehele natraject, lopende van het klantspecifiek maken van de goederen,
het meedenken met de afnemer over de gewenste dienst (bijvoorbeeld 2.000 fotokopieën per dag), het uitdenken en verzorgen van de configuratie om dit mogelijk te
maken, service en tijdige vervanging of reparatie en tenslotte recycling van de goederen (in de vorm van upgrading of ontleding in nog bruikbare componenten).
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Hieromheen vindt dan nog de organisatie van het vervoer plaats. Het merendeel van
de logistieke dienstverleners beperkt zich nu nog tot de eerste basale handelingen.
Een potentie van een geheel andere aard is het leggen van meer aandacht op de uitgaande doorvoer. Er is een duidelijke onevenwichtigheid in de doorvoerstromen,
waarbij de aanvoer en het vervolgens bewerken de overhand heeft. Denkbaar is evenwel een systeem, waarin in Nederland meer Europees gefabriceerde goederen geconsolideerd worden en in dikke stromen afgevoerd worden naar overige wereldmarkten.
Dit leidt tevens tot een betere capaciteitsbenutting. Het aantal uitgaande lege containers is relatief hoog. Een indicatie van de mogelijke waardetoevoeging is reeds gegeven in hoofdstuk 3.

6.3

Binding

In de locatietheorie wordt nogal eens gesteld dat bedrijven die zich bezighouden met
activiteiten in de sfeer van vervoer en logistiek betrekkelijk "footloose" zijn. Hierbij
gaat het dan vooral om de vraag in hoeverre zij zich gemakkelijk verplaatsen naar het
buitenland. Wat betreft de keuze van de eerste vestigingsplaats schuilt hierin een
zekere waarheid. Dit zal echter niet vaak het geval zijn aangezien de meeste vestigingen voortkomen uit reeds bestaande bedrijven, die hun activiteiten uitbreiden. Is er
sprake van verplaatsen, dan speelt een aantal factoren een rol.
Zeer belangrijk is het personeel. Weliswaar wordt dikwijls geprobeerd zo flexibel mogelijk te zijn door zo veel mogelijk gebruik te maken van tijdelijk personeel en uitzendkrachten, een kern van ingewerkt vast personeel zal altijd aanwezig zijn. Deze kunnen
niet zonder meer worden gedwongen naar een andere werkplek te gaan, nog afgezien
van krapte op de arbeidsmarkt. Hiernaast zijn dikwijls omvangrijke investeringen gedaan in speciaal toegeruste gebouwen, die zich slecht lenen voor andersoortig gebruik..
Tenslotte zijn meer psychologische factoren ook belangrijk. Met name voor bedrijven
die geassocieerd worden met zeevaart is het bijvoorbeeld belangrijk in Rotterdam gevestigd te zijn.
Het komt voor dat de klant besluit zich te verplaatsen. Om de relatie niet te verbreken
zal dan veelal de klant gevolgd worden door het opzetten van een nieuwe vestiging.
De oude blijft dan evenwel bestaan en wordt gevuld door het zoeken naar nieuwe
klanten.
Het is moeilijk te zeggen waar de drempel ligt voor footelooseheid. De belangrijkste
elementen lijken de bereikbaarheid en de mogelijkheid personeel te werven. Wordt
hierbij een kritische grens overschreden dan zal een bedrijf gedwongen zijn de vestigingsplaats te heroverwegen of de activiteiten om te vormen (bijvoorbeeld in de richting van ketenregie).
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6.4

NEIA

De rol van de overheid

De rol van de overheid wordt iu het algemeen als positief (regelgeving ten behoeve
van een flexibele arbeidsmarkt, kwaliteit van de douane) ervaren. Niettemin is een
aantal suggesties gedaan ten aanzien van het overheidsbeleid.
In waarschuwende zin betreft dit allereerst de infrastructuur. Hoewel gesteld wordt
dat op het ogenblik nog wel te leven is met de knelpunten in het wegennet leeft de
vrees dat het niet lang meer zal duren of met name de Randstad zal dichtslibben. Veel
bedrijven zijn dan ook serieus bezig de mogelijkheden van binnenvaart en spoor te onderzoeken. Vooral de eerste heeft hierbij een voorkeur. Toch zal wegvervoer belangrijk
blijven aangezien het bij de afvoer dikwijls gaat om dunne stromen op veel verschillende relaties. Aandacht voor ruimte voor het goederenwegvervoer is daarom geboden.
Een ander belangrijk punt is de ruimtelijke ordening. Het is in Nederland moeilijk voldoende grootschalige terreinen te vinden, die liefst ook multimodaal ontsloten zijn.
Zijn deze er wel dan verlopen procedures en vergunningverlening dikwijls erg traag in
de ogen van het bedrijfsleven. Een belangrijke rol is weggelegd voor de gemeentelijke
overheden. Deze zijn dikwijls het meest gebaat bij een zo hoog mogelijke personeelsdichtheid per m2 en zullen snel de voorkeur geven aan kantoren of compacte industrie
boven ruimtebehoevende activiteiten. Toch is grote behoefte aan grootschalige terreinen.
Met betrekking tot subsidiering zijn de meningen verdeeld. Lokale toegepaste subsidies voor activiteiten, die reeds elders bestaan worden door gevestigde bedrijven
gezien als concurrentievervalsend. Anders is dit voor subsidies voor geheel nieuwe
activiteiten en innovaties, die in principe zowel bestaande bedrijven als nieuwkomers
ten goede komen.
De overheid kan een belangrijke rol spelen als stimulator van ontwikkelingen. Hierbij
is te denken aan diverse mogelijkheden. Zo is het belangrijk de informatietechnologie
te structureren in de zin dat verschillende systemen naadloos op elkaar aansluiten. Als
voorbeeld kan hier gelden het INTIS project, dat op zichzelf prima werkt maar een eiland op zich is. Initiatieven die ruimtelijke ordeningselementen faciliteren zoals Incomaas en Incodelta worden van harte ondersteund. In het algemeen kan worden gesteld
dat de overheid zich minder moet bezighouden met overdreven regelgeving en meer
met het ondersteunen van initiatieven vanuit het bedrijfsleven.
In het licht van het optimaal uitnutten van potenties is het van belang zich te realiseren
dat de beslissingen over de route van doorvoerstromen en de mate waarin deze onderbroken worden in sterke mate genomen worden door buitenlandse actoren. Hierbij
wordt een belangrijke rol gespeeld door de kennis over voordelen die Nederland te
bieden heeft en door het imago. Een actief wervings- en informatiebeleid is dan ook
een eerste vereiste. Steun aan instellingen als Nederland Distributie Land en de bilaterale Kamers van Koophandel is hierbij van groot belang.
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Bijlage
Cijfermateriaal bij figuren
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Tabel b.1

Cijfermateriaal bij figuur 2.1: Doorvoer en entrepot naar modaliteit, 1996 (in min tonnen)
Aanvoer

Modaliteit
Zeevaart
Binnenvaart
Spoorvervoer
Wegvervoer
Luchtvaart
Pijpleidingvervoer

Afvoer

Doorvoer Aandeel in Entrepot- Aandeel in Doorvoer Aandeel in Entrepot- Aandeel in
uitslag
inkomend aanvoer
opslag
aanvoer
uitgaand
afvoer
afvoer

Totaal

82,0

30%

67,6

25%

8,1

11%

11%

03

1%

263
55,1

36%

5,1

52%

2,9

3%

0,9

23%

7,8

11%

0,1
-

55%
0%

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

95,8

24%

71,2

1%

4,7

75%

0,1

1%

4%

9,2

11%

3,2

4%

24%

0,1

44%

0,0

10%

42,6
56,9

48%

0%

-

0%

18%

95^

28%

16%

Bron: Statistiek van de aan-, af- en doorvoer, CBS, 1996; bewerking NEI

Tabel b.2

Cijfermateriaal bij figuur 2.2: Doorvoer en entrepot naar herkomst en bestemming, 1996 (in min tonnen)

Herkomst/bestemming

Doorvoer- Aandeel in Entrepot- Aandeel in Doorvoer- Aandeel in
totaal
inkomend
opslag
totaal uitgaand
totaal

Entrepot- Aandeel in
uitslag
totaal

Europese Unie

25,1

26%

8,6

12%

82,0

86%

523

92%

Overig Europa

6,6

7%

28,9

41%

3,6

4%

3%

7,7

8%

33

5%

0,9

1%

13
0,4

Noord-Amerika

13,4

14%

2,9

4%

2,1

2%

0,7

1%

Midden/Zuid-Amerika

3,1

4%

03
0,6

0%

Afrika

28,4

30%

Zuidoost-Azië

23

2%

Overig Azië

43

5%

Oceanië & Overige geb.

7,9

8%

953

100%

Totaal

0,6

1%

2%

1,7

2%

223

32%

4,6

5%

03

1%

0,2

0%

0,4

0%

0,0

0%

71,2

100%

95,8

100%

56,9

100%

Bron: Statistiek van de aan-, af- en doorvoer, CBS, 1996; bewerking NEI
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Tabel b.3

Cijfermateriaal bij figuur 2.3: Tien herkomst-bestemmingsrelaties met de grootste doorvoerstroom, 1996
(excl. intra-EU doorvoer; in min tonnen)

Relatie

Doorvoer

Waarvan bulkgoederen

Brazilië-Duitsland

19,2

18,6

Australië - Duitsland

5,6

5,6

Canada - Duitsland

4,9

4,5

Zuid-Afrika - Duitsland

3,4

3,2

Verenigde Staten - Duitsland

3,0

1,9

Noorwegen - Duitsland

2,4

1,9

Brazilië - België/Luxemburg

1,8

Verenigde Staten - Verenigd Koninkrijk

1,6

13
1,2

Australië - België/Luxemburg

1,4

1,4

Brazilië - Frankrijk

13

U

Bron: Statistiek van de doorvoer, CBS, 1996; bewerking NEI

Tabel b.4

Cijfermateriaal bij figuur 2.4: Doorvoer en entrepot naar NSTR-goederenhoofdstuk, 1996 (excl intra-EU
doorvoer; in min tonnen)

NSTR-goederenhoofdstuk
Landbouwproducten
Voedingsproducten en veevoeder
Vaste minerale brandstoffen
Aardolie en aardolieproducten
Ertsen en metaalresiduen
Metalen, metalen halffabrikaten
Ruwe mineralen; bouwmaterialen
Meststoffen
Chemische producten
Overige goederen en fabrikaten
Totaal

Doorvoer
(inkomend en uitgaand)
3%
23
9%
7,0
16%
123
1%
0,9
46%
373
3,7
5%
4%
33
1%
03
8%
6,2
8%
6,2
81,1

100%

Bron: Statistiek van de aan-, af- en doorvoer, CBS, 1996; bewerking NEI
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Entrepot-opslag
0,2
23
61,0
0,1
2,6
0,1
0,0
4,0
1,0
71,2

Entrepot-uitslag
0%
3%
0%
86%
0%
4%
0%
0%
6%
1%
100%

0,1
13
48,2

0%
3%
0%

23
0,2
03
3,1
0,7

85%
0%
4%
0%
1%
6%
1%

56,9

100%

0,1
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Tabel b.5

Cijfermateriaal bij figuur 2.5: Mate van containerisatie per modaliteit, 19% (excl. intra-EU doorvoer)
Doorvoer inkomend

Entrepot-opslag

Doorvoer uitgaand

Entrepot-uitslag

Zeevaart

13%

2%

47%

8%

Binnenvaart

60%

8%

4%

0%
4%
4%

Spoorvervoer

68%

26%

25%

Wegvervoer

84%

2%

55%

Luchtvaart

0%

1%

0%

7%

Pijpleiding

0%

0%

0%

0%

19%

2%

19%

1%

Totaal

Bron: Statistiek van de aan-, af- en doorvoer, CBS, 1996; bewerking NEI

Tabel b.6

Cijfermateriaal bij figuur 2.6: De tien herkomst-bestemmingsrelaties met de grootste doorvoerstroom per
container, 1996 (excl. intra-EU doorvoer; in 1.000 tonnen)

Relatie

Doorvoer

Verenigde Staten - België/Luxemburg

527

Duitsland - Verenigde Staten

430

Duitsland - Japan

297

Duitsland - Taiwan

266

Japan - België/Luxemburg

247

Hong Kong - België/Luxemburg

222

België/Luxemburg - Japan

213

China - Duitsland

212

Verenigde Staten - Duitsland

206

Japan - Duitsland

190

Bron: Statistiek van de doorvoer, CBS, 1996; bewerking NEI
Tabel b.7

Cijfermateriaal bij figuur 2.7: Aandeel Nederlandse vlag in de doorvoer en entrepot via Nederland, 1996

Zeevaart

Inkomend

Uitgaand

3%

9%

Binnenvaart

74%

66%

Spoorvervoer

100%

100%

Wegvervoer

67%

53%

Luchtvaart

63%

63%

Pijpleiding

100%

100%

10%

62%

Totaal

Bron: Raming NEI o.b.v. Statistiek van de aan-, af- en doorvoer, CBS, 1996; Statistiek van de zeevaart, CBS, 1996; Statistieken binnenvaart, CBS, 1996; Maandstatistiek Verkeer en Vervoer, CBS, 1998
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