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Deze beoordeling van het TNO rapport is een antwoord op de uitnodiging van het RLI om 

commentaar te leveren op het TNO rapport dat is gemaakt ter onderbouwing van het RLI advies 

betreffende de Logistieke Kracht van Nederland. Zelf heb ik voor datzelfde advies in 2012 een essay 

geschreven dat inhoudelijk aansluit in die zin dat ik er voor gepleit heb bij streven naar duurzaamheid 

in de logistiek uit te gaan van het principe dat de externe kosten zouden worden geïnternaliseerd
1
. Ik 

zag daarbij de implementatie van dit principe als een ’steuntje in de rug’, dus meer als een 

noodzakelijk voorwaarde voor het bereiken van duurzaamheid dan als een voldoende voorwaarde 

daarvoor. Ik ga er in de rest van de reactie vanuit dat de RLI niet alleen geïnteresseerd in het middel 

‘internalisering van externe kosten’, maar dat het er in eerste instantie omgaat om het doel te 

bereiken: een beter inzicht in de consequenties die het streven naar een grotere mate van 

duurzaamheid kan hebben voor de concurrentiepositie van Nederland in ruimere zin en de logistieke 

kracht van Nederland in het bijzonder. 

Bij de beoordeling van het rapport heb ik mij de volgende vragen gesteld: 

1. Levert het rapport een goed antwoord op de gestelde onderzoeksvraag? 

2. Is de beantwoording van deze onderzoeksvraag nuttig om het gestelde doel te bereiken? 

3. Zijn de uitkomsten van het rapport geloofwaardig? 

4. Is de gehanteerde methodiek logisch, goed onderbouwd en consistent? 

5. Wat is de relevantie van de uitkomsten van dit onderzoek voor de probleemstelling van de 

RLI bij het opstellen van het advies? 

Ik zal deze hieronder zo goed mogelijk trachten te beantwoorden. Ik geef daarbij mijn persoonlijke 

opinie en probeer zo objectief mogelijk te zijn. 

1. Levert het rapport een goed antwoord op de gestelde onderzoeksvraag? 

De opdracht van de RLI aan TNO geeft aan dat de effecten van internalisering van de externe kosten 

op goederenstromen dient te worden onderzocht in een aantal sectoren, en dat is dan ook hetgene 

dat TNO heeft proberen te doen. Anders dan de titel van het rapport suggereert is daarbij niet alleen 

gekeken naar de effecten van internalisering van de externe kosten van het goederenvervoer sec: de 

probleemstelling en de uitwerking is breder. Er wordt naar de effecten van de internalisering van de 

externe kosten van de bij de productie en logistieke organisatie van in Nederland en elders 

geproduceerde en geconsumeerde producten gekeken. Dat is een logische en goede interpretatie 

van de onderzoekvraag omdat zowel vanuit maatschappelijk perspectief als vanuit Supply Chain 

perspectief gesteld kan worden dat goederenvervoer geen doel op zich is maar een noodzakelijk 

element van voortbrengings- en distributieketens, en dat het dan ook goed is het effect van 
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kostenminimalisatie (en de effecten van een internalisering van externe kosten) in een ruimere 

(integrale) context te bezien.  

Terecht constateert TNO dat de beantwoording van deze onderzoeksvraag zowel op het de micro 

economische organisatie en besluitvorming in voortbrengings- en distributie ketens in de 

betreffende sectoren betrekking heeft, als op de integrale doorwerking van ervan in het evenwicht 

van vraag- en aanbod van goederen en diensten in een ruimtelijke context en dat de uitkomst van 

deze besluitvormingsprocessen en ruimtelijke evenwichten van invloed kan zijn op de organisatie van 

(wereldwijde) goederenstromen en daarmee van invloed kan zijn op de logistieke positie van 

Nederland.  

Ook is het logisch daarbij scenario’s op te stellen waarbij veronderstellingen worden gedaan over het 

al dan niet overal volledig internaliseren van deze externe kosten.  

De driedeling van het onderzoek in een microeconomische ketenanalyse, een macroeconomische 

ruimtelijke evenwichtsbenadering en een goederenvervoerscenario is begrijpelijk, want op deze 

wijze wordt het onderzoeksobject opgeknipt in een aantal aparte behapbare brokken. Op elk van 

deze onderdelen wordt gebruik gemaakt van state of the art inzichten en methodieken. Wel is het 

van belang dat deze onderzoeksonderdelen intern en onderling consistent wordt onderzocht. Zie ook 

de paragraaf 4 hieronder. 

Mijn conclusie op vraag 1 is dat TNO een goed antwoord levert op de onderzoeksvraag. 

2. Is deze onderzoeksvraag nuttig om het gestelde doel te bereiken? 

Hierover ben ik wat minder positief. Zoals als in de inleiding is aangegeven is internalisering van 

externe kosten niet meer dan een hulpmiddel om duurzaamheidsdoelen (zoals door de Europese 

commissie zijn verwoord en in het TNO rapport als aanleiding voor dit onderzoek worden genoemd) 

te kunnen bereiken. Het Nederlandse kabinet heeft vorig jaar in zijn Klimaatbrief aangegeven deze 

doelstellingen te onderschrijven en zelfs nog voor 2050 nog een hoger ambitieniveau (80% ipv 60% 

reductie van CO2 emissies tov 1990, conform de inmiddels aangescherpte doelstellingen van de 

Europese Commissie) te willen nastreven
2
 en in het Regeerakkoord van het nieuwe kabinet staan 

soortgelijke zinsneden. Indien de conclusies van dit rapport juist zijn (zie vraag 3 hieronder) moet 

Nederland dus veel meer uit de kast halen dan alleen maar internalisering van externe kosten en dat 

is dan ook de context waarin de onderzoeksvraag beantwoord moet worden. Internalisering van 

externe kosten als onderdeel van een samenhangend pakket van maatregelen om de 

duurzaamheidsdoelen te bereiken. 

Mijn conclusie is dat de onderzoeksvraagstelling van het rapport te beperkt is om de door de 

overheid gestelde Klimaatdoelen te bereiken. Deze inperking is echter door de opdrachtgever zelf 

gekozen en mijn conclusie is dat als men de duurzaamheidsdoelen werkelijk serieus neemt, dat dan 

een andere onderzoeksvraag had kunnen worden gesteld. Bv: ‘’Op welke wijze kunnen de 

geformuleerde klimaatdoelen worden bereikt en wat zijn daarvan de consequenties voor de 

logistieke organisatie van een aantal relevante sectoren en voor de logistiek positie van Nederland?”. 

Dit zou een vraagstelling zijn geweest die wel de goede antwoorden had kunnen opleveren voor een 

op het huidig kabinetsbeleid afgestemd advies.  
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3. Zijn de uitkomsten van het rapport geloofwaardig? 

De uitkomsten van het onderzoek lijken op het eerste gezicht of teleurstellend, of niet erg relevant. 

De effecten die worden aangegeven zijn nogal beperkt en er wordt heel veel uit de kast gehaald om 

dat aannemelijk te maken. Dat is echter een te gemakkelijke conclusie.  

Door de relatief beperkte omvang van de externe kosten van veel productie- en transportactiviteiten 

en de daarmee samenhangende beperkte relatieve effect op de prijzen van (consumenten)producten 

is het effect van een internalisering van de interne kosten beperkt. Voor die producten en sectoren 

met relatief hoge externe kosten, zoals de intensieve varkenshouderij, is het effect groter, maar ook 

daar geldt dat de omvang van de sector een relatief kleine bijdrage geeft aan het totaal van de 

externe effecten zodat ook daar de internalisering uiteindelijk leidt tot een relatief beperkt effect op 

de Nederlandse economie en de Nederlandse concurrentiepositie.  

De uitkomsten van deze studie zijn in lijn met eerder onderzoek van het KIM
3
, maar de wijze waarop 

de effecten zijn berekend is anders dan die van het KIM (zie vraag 4 hieronder). De studie van het 

KIM heeft als voordeel dat daar meer expliciet is ingegaan over de wijze waarop de externe kosten 

worden geïnternaliseerd. Er worden in de KIM studie diverse heffingsvarianten met elkaar 

vergeleken en deze worden bij de TNO studie niet als zodanig geëxpliciteerd. De richting en de orde 

van grootte van de aangegeven effecten is vergelijkbaar met die van het KIM, dus wat dat betreft zijn 

de onderzoeksresultaten geen verrassing en kan de differentiatie in heffingsvarianten nu nog 

achterwege blijven.  

De relevantie van de onderzoeksresultaten moet dus eigenlijk als wel relevant worden beoordeeld 

omdat aangetoond is dat er meer nodig is dan alleen een verdere internalisering van de externe 

kosten om de doelen te bereiken. 

4. Is de gehanteerde methodiek logisch, goed onderbouwd en consistent? 

Ik ga ervan uit, maar kan dat uit het rapport zelf niet helemaal halen of verifiëren, dat wanneer 

gesproken wordt over de effecten van ‘volledige’ internalisering van de externe kosten wordt 

gesproken, t.o.v. de huidige situatie waarin een gedeelte van die kosten zijn geïnternaliseerd, alleen 

de extra kosten in de effectberekening worden meegenomen, en ook dat voor de toekomst alleen de 

extra effecten t.o.v. het nu geformuleerde EU beleid worden aangegeven. Zo zit in de accijns op 

brandstof al een gedeelte van die externe kosten verwerkt. Als iets anders dan alleen de extra 

externe kosten worden geïnternaliseerd, dan zou de methodiek niet intern consistent zijn. Over 

internalisering van externe effecten wordt al lang gesproken en ze zijn onderdeel van het huidige EU 

beleid
4
. Ook hierdoor is het geen verrassing dat de internalisering van deze extra effecten geen groot 

gewicht in de schaal legt. 

De onderzoeksmethodiek is origineel omdat de effecten allemaal modelmatig worden uitgerekend 

en niet zoals bij andere studies via prijselasticiteiten worden ingeschat (zie bv KIM, 2009) . De in de 

TNO studie gehanteerde modellen zijn de state of the art op het gebied van regionaal economische 

evenwichtsmodellen en goederenvervoer modellen en wat dat betreft is dat een betere garantie 
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voor consistentie en het meenemen van hogere orde effecten dan een simpele elasticiteits-

berekening. De regionaal economische evenwichtsmodellen zijn in het begin van de 80-er jaren van 

de vorige geïntroduceerd, o.m. door de latere Nobelprijswinnaar Paul Krugman
5
. Zij zijn sinds kort 

ook geoperationaliseerd voor de Nederlandse economie. Zij hebben een voordeel t.o.v. eerder 

modelsystemen dat diverse ruimtelijk gekoppelde markten onderling gekoppeld worden en dat de 

uiteindelijke evenwichten op die markten kunnen worden aangegeven op een betere manier dan 

eerdere comparatief statische modellen dat deden.  Een probleem bij het toepassen van deze 

evenwichtsmodellen is wel dat het moeilijk is een expliciet tijdstip aan de verwachte effecten te 

koppelen (wanneer worden de evenwichten gerealiseerd). Ook wordt als kritiekpunt vaak 

aangegeven dat besteding van door de internalisering te verwachte toename van de 

belastinginkomsten beter moeten worden geëxpliciteerd (deze zijn afhankelijk van het door de 

overheid gevoerde investerings- en uitgavenbeleid).  

De goederenvervoermodellen die door TNO zijn gebruikt zijn consistent qua definities met de 

algemene evenwichtsmodellen en maken gebruik van de meest recente handels- en transport 

statistieken, dus ook wat dat betreft is de TNO aanpak logisch. 

De scenario’s die door TNO zijn opgesteld zijn wat beperkt in opzet omdat onduidelijk is hoe de 

internalisering is ingebed in een klimaatbeleid van de Nederlandse en andere overheden. Niet 

duidelijk of de voorgestelde internalisering losstaat of bovenop de door het vorige kabinet 

verwoorde aanpak van het klimaatbeleid komt. In dat beleid verplicht de Nederlandse regering zich 

tot een vermindering van de hoeveelheid CO2 in 2020 met 20% en in 2050 met 80% (zie hiervoor). 

Ook wordt niet duidelijk hoe bij deze scenario’s wordt omgegaan met in het verleden zwaar door de 

overheid gesubsidieerde sectoren, waarvan bekend is dat ze milieuvervuilend zijn. De verwachte 

aanpassingen in het EU beleid op het gebied van subsidiering van de productie van 

milieuonvriendelijke producten zijn niet in het rapport terug te vinden (iets wat met name op de 

ontwikkeling in de intensieve melkvee en varkenssector zeker is te verwachten). 

Een ander punt dat in scenario’s niet wordt uitgewerkt zijn de te verwachten innovaties in de 

technologie die gebruikt wordt in de onderzochte sectoren en ook die welke verwacht kunnen 

worden in de transportsector zelf. Bv de ontwikkeling van hybride transportnetwerken of synchro-

modaliteitsconcepten zitten niet in de gehanteerde modellen verwerkt. 

De  externe kosten worden berekend als de impact van de economische activiteiten op de 

maatschappij,  en zijn niet gekoppeld aan de prijs om deze externe effecten te voorkomen (c.q. aan 

de emissiereductiedoelstellingen te voldoen), als dat zou gebeuren (betalen voor emissierechten) 

dan zijn de effecten van deze prijsverhogingen meer in lijn te maken met de nagestreefde 

doelstellingen. Op dit moment is het systeem van emissiehandel nog niet erg effectief, maar als de 

overheid wel ernst gaat maken met het realiseren van klimaatdoelstellingen kan verwacht worden 

dat de prijzen van emissierechten aanzienlijk gaan stijgen. 

                                                           
5
 Zie o.m.: 

1995) (with AJ Venables). "Globalization and the inequality of nations". Quarterly Journal of Economics 110 (4): 

857–880. doi:10.2307/2946642. 

  (1980) 'Scale economies, product differentiation, and the pattern of trade'. American Economic Review 70, pp. 

950–59. 



Mijn conclusie is dat voor zover ik kan nagaan de gehanteerde methoden logisch consistent en goed 

zijn toegepast, maar dat wat betreft de definitie van extra externe effecten  dat eigenlijk nog zo 

moeten worden gecheckt en dat ik wat twijfels heb of de het beleid t.a.v. vervuilende sectoren (die 

ook op een andere manier dan via internaliseren van externe effecten worden aangepakt) wel 

correct in de scenario’s is verwerkt. 

5. Wat is de relevantie van de uitkomsten van dit onderzoek voor de probleemstelling van de 

RLI bij het opstellen van het advies? 

Het is echter gevaarlijk om uit deze studie te concluderen dat het onderwerp internalisering niet van 

belang is: het maakt een wezenlijk onderdeel uit van een op duurzaamheid gericht maatregelen 

pakket, maar het geeft niet een voldoende invulling daarvan. 

Indien RLI zich in haar rapport baseert op de uitgangspunten van het klimaatbeleid van het huidige 

en vorige kabinet, dan lijkt mij dat met deze TNO studie daar nuttige bouwstenen voor zijn 

aangereikt, maar dat eigenlijk nog niet de consequenties van een zodanig beleid op de betreffende 

sectoren nog niet volledig is doorgerekend in de huidige scenario’s.  

Mijn advies aan de RLI zou zijn de opdracht aan TNO te verruimen zoals hierboven in par 2. 

verwoord.  Ik verwacht dat een dergelijke vervolgstudie relatief beperkt van omvang kan zijn en dat 

de conclusies van een dergelijke studie zeker niet zijn dat de consequenties van een dergelijk beleid 

op de logistieke sector en de internationale positie van Nederland even beperkt zullen zijn als die van 

het internaliseren van de nog niet geïnternaliseerde externe kosten. Er zou wel meer aandacht 

besteed moeten worden aan de verschillende heffingsvarianten die bij de internalisering van externe 

kosten aan de orde zijn. 

Ook zou ik het aantrekkelijk vinden als er behalve aandacht te besteden aan de effecten van 

duurzaamheidsmaatregelen ook expliciet aandacht zou kunnen worden gegeven aan 

innovatiemaatregelen die gericht zijn op het bereiken van een meer effectieve en efficiënte 

logistieke organisatie conform de aanbevelingen uit mijn eerdere essay. Daarvoor kunnen de door 

TNO gehanteerde goederenvervoermodellen als basis worden gebruikt, maar ik verwacht dat ze wel 

nog wat aanpassing behoeven om alle genoemde innovatieve concepten adequaat door te kunnen 

rekenen. 

 


