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Abstract ‘The emperor is naked’ 

Francke and Visser give in their paper a comment on the Dutch policy regarding the strengthening of 

its Logistics Sector. They argue that this policy is only partly in line with the general policy of 

achieving a better competitive position for the Dutch economy, the accessibility and the quality of life 

in the Netherlands and that many effects of this policy are still unknown and difficult to investigate. 

In this discussion paper I give some evidence that most of the effects, especially those on accessibility 

and quality of life will be negligible, and that its impact on the competitivety of the Netherlands  will 

be much less than targeted for. 

 

  



Inleiding 

Jan Franke en Johan Visser (F&V) beginnen hun bijdrage aan deze Vervoerslogistieke Werkdagen met 

een sprookje. De tekst van deze bijdrage riep bij mij de associatie op van een ander sprookje, dat van 

de Kleren van de Keizer, van Hans Christiaan Andersen (1837). 

Er wordt in Nederland al jaren geroepen dat we goed zijn in logistiek en dat we veel moeten 

investeren om die relatieve voorsprongpositie te behouden.  

Ik wil in deze bijdrage aangeven dat we inderdaad blij mogen zijn met onze goede ligging en kwaliteit 

van de infrastructuur, maar dat het twijfelachtig is of we een voorsprongpositie hebben, laat staan 

deze zullen kunnen uitbouwen. 

De ambities van het Topteam Logistiek, ook door F&V aangehaald (Topteam Logistiek 2011, 2012):  

1. “Nederland is in 2020 nummer één van alle Europese landen in de World Logistic Performance 

Index (momenteel is Nederland nummer drie in Europa en nummer vier wereldwijd na 

Duitsland, Zweden en Singapore); 

2. De bijdrage van ketenregiediensten aan het BBP is gestegen tot € 10 miljard in 2020 

(momenteel ruim € 3 miljard); 

3. Het aantal bedrijven dat zich in Nederland vestigt met logistieke activiteiten is in 2020 

toegenomen met 30%; 

4. De beladingsgraad van vervoersmiddelen stijgt van 45% (nu) naar 65% in 2020; 

5. Verhoging van instroom van gekwalificeerde professionals met een logistieke opleiding in de 

arbeidsmarkt in 2020 met 50%.” 

lijken voor een groot deel onhaalbaar en onwaarschijnlijk, en daar wil ik in dit paper wat argumenten 

voor aanhalen en aandragen.  

 

Hoofdaccent van het Nederlandse Overheidsbeleid inzake logistiek 

Het beleid van de Nederlandse overheid op het gebied van versterking van de Nederlandse logistieke 

sector is door Buck Consultants in opdracht van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in 

kaart gebracht (BCI, 2012) en zij constateren dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van beleid 

gericht op versterking van de transportsector en op aanleg van infrastructuur, naar een beleid gericht 

op innovatie en netwerk-denken. Maar zij concluderen ook dat de effectiviteit van dat beleid met 

name op het laatstgenoemde terrein nog niet bijster effectief is gebleken. Een groot deel van de 

uitgevoerde maatregelen zijn of nog niet tot stand gekomen of hebben voor een belangrijk deel (nog) 

niet het gewenste effect geresulteerd, met uitzondering van maatregelen gericht op het uitbreiden 

van de infrastructuur (wegen, vaarwegen, railinfrastructuur en overslagterminals). 

 

F&V geven aan dat het Beleid van de Nederlandse overheid (LNI en I&M) op dit gebied gericht is op 

het bereiken van de volgende doelen: 

 



1. Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland (‘concurrerend’) 

2. Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid (‘bereikbaar’) 

3. Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving (‘leefbaar en veilig’) 

Bij het Topteam Logistiek staat daarbij met name de eerste doelstelling voorop terwijl het Ministerie 

van I&M met name de tweede en de derde doelstelling in het vaandel voert.  

 

De hoofdteneur van het paper van F&V is dat het erg moeilijk is om de potentiele effectiviteit van het 

huidige Nederlandse overheidsbeleid op dit gebied te kunnen inschatten, gedeeltelijk omdat het 

afhankelijk is van moeilijk in te schatten omstandigheden, gedeeltelijk omdat de effectiviteit van het 

voorgestane beleid afhankelijk is van de acceptatie en medewerkingsbereidheid van de betrokken 

actoren en dat ook die nog moeilijk is in te schatten. Ook is er soms sprake van tegengestelde 

effecten en is het moeilijk aan te geven of het positieve effect dat uitgaat van economische groei niet 

opgeheven wordt door het negatieve effect dat daarvan uitgaat op bereikbaarheid en leefbaarheid. 

 

Hoewel ik de redenatie van F&V goed kan volgen, vind  ik dit een onbevredigende conclusie en zou 

meer overtuigingskracht, zekerheid en vertrouwen willen zien bij degenen die zo’n majeure 

stimuleringsactie van de Nederlandse economie in een specifieke sector voorstaan. Daarom wil ik in 

het navolgende gedeelte van deze discussiebijdrage zelf proberen een inschatting te maken van de 

haalbaarheid van de ambities en de effectiviteit van het voorgestane beleid.  

 

Omstandigheden die de haalbaarheid van de ambities beïnvloeden 

Er is een aantal omstandigheden die de haalbaarheid van het voorgestane beleid beïnvloeden, zoals: 

1. De groei van de wereldeconomie in het algemeen en die van Europa en Nederland in het 

bijzonder; 

2. De samenwerkingsbereidheid en het innovatievermogen (de intrinsieke logistieke kracht) van 

de Nederlandse logistieke sector; 

3. De noodzaak om bij te sturen vanwege de geaccepteerde noodzaak de uitkomst van het 

proces te beïnvloeden door de geaccepteerde erkenning dat de de problemen op het gebied 

van bereikbaarheid en leefbaarheid om een oplossing vragen vanuit de logistieke sector. 

Ik loop deze achtereenvolgens na: 

Economische groei 

- De groei van de wereldeconomie is sinds 2008 aanzienlijk afgezwakt en de algemene 

verwachting is dat zelfs na herstel van de economie het oude groeitempo zich niet volledig zal 

herstellen en dat daarmee ook de oorspronkelijke groeiverwachting in absolute termen niet 

zal worden gehaald (Rothengatter, 2010); 



- De groei in Europa is behalve conjunctureel ook structureel afgezwakt en voorzover deze 

groei plaats vindt, vindt deze meer plaats in landen als Polen en Turkije dan in de West-

Europese invloedssfeer; 

- De ‘port of entry’ van de Europese Unie zal voor een aantal stromen qua volume en 

zwaartepunt verplaatsen naar Oost-Europa; 

- De groei in West-Europa wordt ook structureel beïnvloed door de veranderende structuur van 

de economie en de verwachte verminderde afhankelijkheid van aardgas en kolen als primaire 

energiebron: daarmee wordt een structurele omslag in de aard van de aanvoer van de haven 

van Rotterdam verwacht (Port of Rotterdam, 2010); 

- Maar niet alleen bij bulkproducten, ook bij de aanvoer en afvoer van containers wordt een 

afvlakking van de groei verwacht, o.m. door trends als boven aangeduid: het proces dat ECT 

heeft aangespannen tegen het Havenbedrijf Rotterdam, ivm de verwachte overcapaciteit in de 

containeroverslag als gevolg van de aanstaande openstelling van de 2e Maasvlakte is hierbij 

tekenend. 

Logistieke kracht 

- Van de dominante logistiek spelers (zoals DHL, Schenker DB, Mearsk, UPS) zijn er vrijwel 

geen meer die hun thuisbasis in Nederland en de lijst van de top Logistieke dienstverleners 

die wel hun thuisbasis in Nederland hebben, horen de meeste tot de MKB categorie, zie ook 

Ruijgrok (2012); 

- De grootste nog overgebleven relevante speler met potentiele impact in en vanuit Nederland 

op wereldwijde stromen is TNT Express. De reactie van de Europese Commissie op de 

voorgenomen overname van TNT door UPS wijst ook in de richting van erkenning van de 

netwerkmacht die TNT samen met anderen kan of zou hebben kunnen uitoefenen. Na 

overname door UPS wordt de kans dat daarop natuurlijk veel minder; 

- Ook de supply chain strategieën van dominante verladers (natuurlijk die van bedrijven met 

thuisbasis elders zoals Apple, maar ook bedrijven die wel hun hoofdkantoor in Nederland 

hebben, zoals Unilever) worden bepaald vanuit supply chain centra die niet in Nederland 

gelokaliseerd zijn;  

- De initiatieven die door de Topsector Logistiek, in navolging van de Commissie Laarhoven, zijn 

genomen hebben niet kunnen rekenen op een grote weerklank bij het potentieel betrokken 

Nederlandse bedrijfsleven. Dinalog is totnutoe een speeltuin van hoogleraren en AIO’s 

geweest, maar er zijn nog weinig of geen succesvolle pilots of innovatieve doorbraken te 

melden geweest. Bedrijven zijn al zeer lang zeer huiverig om concurrentiegevoelige informatie 

met derden te delen (zie Ruijgrok, 2012), en zelfs als dit wel het geval zou zijn geweest, is 

het de vraag of bij een succes van de douane-gerelateerde projecten op wereldschaal daaruit 

een duurzaam concurrentievoordeel zou zijn af te leiden; 



- Het succes van potentieel succesvolle innovaties als de invoering van synchromodaliteit stuit 

vooralsnog op onvoldoende durf van de betrokken bedrijven om de daarvoor benodigde 

innovatieve business modellen op te zetten. De samenwerkingsbereidheid in de logistiek, 

zowel horizontaal als verticaal, is daarvoor nu nog onvoldoende (TNO (2012b), Ruijgrok 

(2012)); 

- De inrichting van de Logistieke Campus in Breda, 1 van de hoofddoelen van Dinalog,  is 

voorlopig onder verwijzing naar de economische malaise uitgesteld, maar vanaf de aanvang 

was het al twijfelachtig of de locatie van deze campus voldoende aantrekkingskracht zou 

kunnen uitoefenen om grote hoeveelheden innovatieve logistieke activiteiten te kunnen 

aantrekken; 

- De beroepsvereniging van Logistici de vLm voert een noodlijdend bestaan en heeft de door 

Dinalog meegefinancierde EMLog opleiding moeten afblazen, na een periode van 30 jaar 

jaarlijks met 1 of meer leergangen te zijn gestart; 

Duurzaamheid  

- Er is slechts een geringe overlap tussen de meest veelbelovende maatregelen gericht op 

verbetering van de duurzaamheid in de transportsector en die welke in het kader van het 

topsector beleid van de Nederland worden voorgestaan, zie bv A. McKinnon (2009): het 

topsector beleid legt, zoals door F&V aangegeven het accent op het concurrentievermogen 

van in Nederland gevestigde bedrijven, en niet op duurzaamheid en leefbaarheid. De enige 

stimulans voor verbetering van de duurzaamheid is die door verhoging van de 

transportefficiency, maar daarvan geven F&V terecht aan dat dit effect zowel op het gebied 

van duurzaamheid als van bereikbaarheid, beperkt zal zijn en dat daarvoor andere 

beleidsinstrumenten dienen te worden ingezet. 

Bereikbaarheid 

- Het grootste knelpunt van de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven wordt gevormd door 

de bijna dagelijkse congestie op de A15. De in uitvoering zijnde verbreding ervan en de 

aanleg van de Blankenbergtunnel moeten hierin verbetering brengen: het is opmerkelijk dat in 

de afgelopen tijd, waar door de wegwerkzaamheden de verkeershinder nog groter is dan 

voorheen er nauwelijks van een modal shift naar binnenvaart en railvervoer van- en naar de 

Rotterdamse haven sprake is, ondanks de grote overcapaciteit en lage transpoortprijzen van 

de binnenvaart en ruime transport capaciteit en nog steeds gesubsidieerde 

infrastructuurkosten van de Betuwelijn. 

- Als tegenhanger van deze bewering zou kunnen worden gesteld dat het meerjarig beleid van 

de Nederlandse overheid om de sector Logistiek en Transport te stimuleren, effect heeft 

gehad, maar dat de huidige goede kwaliteit van de infrastructuur geen aanvullende 

verbetering van de goede concurrentiepositie meer zal opleveren. Behoud ervan, en 



gebruikmaken van de goede ligging aan het Rijn-Schelde bekken is prima, substantieel 

versterken onwaarschijnlijk. 

 

Conclusies tav impact van het gevoerde beleid 

Uit bovenstaande constateringen kan volgens mij een stelliger conclusie worden getrokken dan door 

F&V wordt gedaan: zij stellen als hoofdconclusies dat het beleid gericht op het versterken van de 

concurrentiepositie grotendeels de goede kant op werkt, maar dat harde gegevens omtrent de mate 

van invloed van dit effect, ontbreken. Ik zou daartegenover willen stellen dat noch de potentiele 

impact van de voorgestelde maatregelen, noch de kans van slagen ervan (en zeker niet de combinatie 

ervan) een grote impact op de nagestreefde beleidsdoelen zal hebben. Ik heb daartoe een 

vingeroefening uitgevoerd op de 13 voorgestelde maatregelen die door F&V in hun bijlage 1 zijn 

vermeld en heb daar zelf een inschatting gemaakt van de potentiele invloed en de kans op succes 

ervan (zie bijlage bij deze discussiebijdrage). Bij de bepaling van de potentiele invloed heb ik 

nagegaan welke andere krachten er spelen en heb rekening gehouden met de aard en samenstelling 

van de Nederlandse economie en de afhankelijkheid van een goed en vloeiend logistiek systeem. Bij 

de kans op succes heb ik proberen rekening te houden met de werkelijke logistieke kracht van het 

Nederlandse bedrijfsleven. 

De conclusie van deze opstelling is dat de verwachte impact op bereikbaarheid en leefbaarheid 

verwaarloosbaar zal zijn, en de impact op de positieve concurrentiepositie, en zeker de omvang 

daarvan, twijfelachtig. 

Dit betekent niet dat ik onderzoek naar innovatieve-  en duurzaamheidsverbeteringen in de logistiek 

niet zou toejuichen. Niets is minder waar. Echter een voorschot nemen op het verwachte rendement 

ervan voor de Nederlandse economie, dat vind ik voorbarig. 

Ik nodig iedereen uit dezelfde vingeroefening die ik heb gedaan voor zich zelf te doen en mijn 

hypothese is dat velen daarvan, met name uit de praktijk en uit de wetenschap, tot een zelfde 

inschatting zullen komen.  

Mogelijk ben ik dus als het jongetje van het sprookje van Andersen die als eerste zei dat de keizer is 

zijn blootje liep. 
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Bijlage  Inschatting van Effectiviteit van acties uit de Partituur 

Elk van de acties van elk van de thema’s is beoordeeld op de mate van potentiele impact P , de kans 

op succes S en de verwachte impact (de resultante van potentie en kans op succes) op elk van de 

ambitiegebieden: concurrentiekracht c, bereikbaarheid b en leefbaarheid l. De scores op elk van deze 

elementen varieert tussen: 

0 – geen invloed of zeer onwaarschijnlijk 

1 – lage impact of onwaarschijnlijk 

2 – verwachte impact in de richting van de ambitie en enigszins waarschijnlijk dat het gaat slagen 
(50%) 

3 – impact conform doelstelling en zeer grote waarschijnlijkheid dat dat gaat lukken.   

Thema/Actie Omschrijving Potentiele 
Impact P 

Kans op 
succes S 

Verwacht 
Impact 
P x S/4 

c b l c b l c b l 
Thema 1: 
Nederland als één 
samenhangend 
logistiek systeem 

Acties die nodig zijn om van 
Nederland één kwalitatief 
hoogwaardig logistiek netwerk te 
maken waarin goederenstromen 
duurzaam, betrouwbaar, snel, 
tijdig en tegen lage kosten door 
Nederland stromen. 

 

1. Naadloze 
informatievoorziening 
in het logistieke 
systeem (open ICT 
Platform) 

Een gezamelijke ICT-Platform van 
overheid (waaronder douane) en 
bedrijfsleven met open standaarden 
wordt ontwikkeld.   

2 1 1 1 0 0 <
1 

0 0 

2. Synchromodaal 
transportsysteem 
(flexibele en duurzame 
inzet van 
vervoerswijzen) 

In een synchromodaal 
transportsysteem worden alle 
vervoerswijzen flexibel ingezet op basis 
van samenwerking tussen modaliteiten.  
 

1 1 1 0 1 0 0 <
1 

0 

3. Samenwerking 
Nederlandse 
zeehavens 

Na verzelfstandiging van de havens zal 
iedere haven specifieke segmenten en 
delen van het achterland gaan 
bedienen waardoor aan marktpartijen 
een aansluitend en compleet 
economisch-logistiek systeem wordt 
aangeboden.  

1 1 1 1 0 0 1 0 0 

4. Kernnetwerk van 
(inter)nationale 
verbindingen en 
multimodale 
knooppunten 

Voor de ontwikkeling van mainports en 
greenports is een multimodaal 
kernnetwerk nodig.  

1 2 1 2 2 2 <
1 

1 <
1 

5. Terugwinnen en 
behouden van de 
leidende positie van 
douane en inspecties 

De douane en andere inspectiediensten 
heroveren hun koppositie waar het 
gaat om de goede samenwerking met 
het bedrijfsleven.  

2 1 1 1 0 0 <
1 

0 0 



Thema/Actie Omschrijving Potentiele 
Impact P 

Kans op 
succes S 

Verwacht 
Impact 
P x S/4 

c b l c b l c b l 
door stroomlijning en 
vereenvoudiging 

 
 

Thema 2: 
Ketenregie 

Het gaat om het coördineren en 
regisseren van goederenstromen 
(en bijbehorende informatie- en 
financiële stromen) van 
grondstofleverancier tot klant, 
inclusief retourstromen en 
hergebruik.  

 

6. Cross Chain Control 
Centers en Service 
Logistiek 

Cross Chain Control Centers zijn 
ketenregiecenters die meerdere ketens 
gezamenlijk coördineren en regisseren 
met behulp van de modernste 
technologie, geavanceerde software en 
logistieke topprofessionals.  

1 1 1 1 0 0 <
1 

0 0 

7. Supply Chain 
Finance 

Supply chain finance speelt in op het 
feit dat een inkopende partij in veel 
gevallen tegen een lagere risicopremie 
zijn werkkapitaal kan financieren dan 
een toeleverancier.  

1 0 0 1 0 0 <
1 

0 0 

8. Internationale 
allianties en 
buitenlandpromotie 

Betreft het aangaan van strategische 
allianties met andere wereldwijde 
mainports en economische centra van 
groot belang.  

1 0 0 1 0 0 <
1 

0 0 

Thema 3: 
Innovatie- en 
vestigingsklimaat 

Nederland is aantrekkelijk voor 
logistieke en verladende bedrijven 
om zich te vestigen  

 

9. Vereenvoudigen 
wet- en regelgeving 

Vereenvoudiging en onderlinge 
afstemming van wet- en regelgeving 
betreft wet- en regelgeving rondom de 
vestiging van bedrijven, de afhandeling 
van logistieke processen en de 
besluitvorming om het kernnetwerk 
van fysieke infrastructuur te realiseren 

1 1 0 1 1 0 <
1 

<
1 

0 

10. Verkleinen van de 
kloof tussen kennis en 
bedrijfsleven (vooral 
MKB) met een 
substantiële rol voor 
de innovatiecampus 

Betreft een nauwere, meer directe 
band bestaan tussen kennis en het 
bedrijfsleven.  

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Betere 
wisselwerking tussen 
onderwijs en 
arbeidsmarkt (zowel 
kwantitatief als 
kwalitatief) 

de kloof tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt te dichten  

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. Eén nationale 
kennis- en 
innovatieagenda 
logistiek 

één nationale kennis- en 
innovatieagenda logistiek  

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

   



Thema/Actie Omschrijving Potentiele 
Impact P 

Kans op 
succes S 

Verwacht 
Impact 
P x S/4 

c b l c b l c b l 
Thema 4: 
Governance 

  

13. Het Strategisch 
Platform Logistiek 
geeft leiding aan de 
uitvoering van de 
actieagenda 

Om de voortgang van onze ambitie te 
monitoren en te regisseren, krijgt het 
Strategisch Platform Logistiek de 
leiding in het oppakken en uitvoeren 
van de actielijnen in dit advies.  

1 0 1 0 0 0 0 0 0 

 Σ effect bij inzet op effectieve acties  1 0 0 
 


