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1. Inleiding 
Nederland is een echt handelsland. Al sinds lange tijd is er een gestage daling van de 
werkgelegenheid in de landbouw en de industrie, terwijl de werkgelegenheid in de 
sfeer van handel en dienstverlening trendmatig toeneemt. Deze trend heeft te maken 
met de toenemende specialisatie, zowel binnen de eigen economie als mondiaal 
gezien. Specialisatie betekent benutting van schaalvoordelen en gebruik maken van 
verschillen in bekwaamheden en beschikbaarheid van middelen bij het produceren 
van goederen en diensten. De productie vindt daar plaats waar deze relatief het 
goedkoopst is. Wereldwijde specialisatie impliceert ook dat de productieprocessen 
fysiek en qua locatie steeds verder worden opgesplitst. Dit is een trend die vooral in 
de afgelopen periode in het oog is gesprongen, namelijk de steeds verdergaande 
fragmentatie van de productie. Onderdelen van de productieketen worden via de 
markt aan anderen uitbesteed, of worden via eigen vestigingen in het buitenland 
geproduceerd. Deze voortgaande fragmentatie van de productie vormt een belangrijk 
onderdeel van de tendens tot globalisering. Het betekent dat steeds meer waarde 
wordt gecreëerd via de organisatie van het productieproces en dat de manier waarop 
het productieproces georganiseerd is, – dus in hoeveel schakels de productieketen 
moet worden gesplitst en wie wat waar gaat produceren – steeds meer bijdraagt aan de 
productiviteit en het concurrentievermogen. Tevens heeft deze trend tot gevolg dat 
waardecreatie steeds minder evenredig verloopt met het volume (en zeker het 
gewicht) van de productie. Dit is wat wordt verstaan onder de dematerialisatie van de 
productie: de waardecreatie per gewichtseenheid neemt toe.   
 
Benutting van schaalvoordelen, van specifieke bekwaamheden en van de 
beschikbaarheid van middelen houdt in dat door de opsplitsing van 
productieprocessen en wereldwijde specialisatie gebruik wordt gemaakt van 
comparatieve voordelen van landen en bedrijven. Volgens de traditionele theorie van 
de internationale handel zijn deze comparatieve voordelen de drijvende kracht achter 
de internationale handel. Daarbij wordt vooral gedacht aan de beschikbaarheid van 
productiefactoren en grondstoffen – de hulpbronnen of “factor endowments”. Toch 
levert deze traditionele verklaring van de internationale handelsstromen slechts een 
beperkt beeld op van de feitelijke determinanten die schuilgaan achter de moderne 
internationale handel. Trefler (1995) schrijft hierover: “factor endowments correctly 
predict the direction of the service trade about 50 percent of the time, a success rate 
that is matched by a coin toss.” Bij de trend van globalisering spelen andere aspecten. 

                                                
1 Hoogleraar Algemene Economie, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam Trade University 
(AmTU) en als voormalig lid van de WRR initiatiefnemer voor het rapport “Nederland handelsland”. 
Met dank aan Stefan Groot en Jan Möhlman voor onderzoeksassistentie, en aan Arjan Levinga 
(Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Rijkswaterstaat) voor opmerkingen bij een eerdere versie. 



 2 

Dit betreft het feit dat handel niet gratis is, maar allerhande kosten met zich 
meebrengt; ook wel transactiekosten genoemd. Deze transactiekosten kunnen zodanig 
hoog zijn dat hierdoor handelstransacties niet plaatsvinden. Verlaging van 
transactiekosten betekent zowel dat de bestaande handel goedkoper wordt, als dat 
nieuwe handelstransacties mogelijk worden gemaakt. In beide gevallen verhoogt deze 
reductie van transactiekosten de welvaart.  
 
Deze rol van de transactiekosten in de handel en in de waardecreatie via transacties 
staat centraal in het WRR rapport “Nederland handelsland” (WRR, 2003) en vormt 
het uitgangspunt voor dit essay over de betekenis van supply chain management 
(SCM) in dit verband. Een belangrijke redenering daarbij is dat een land of bedrijf 
niet alleen – via de “factor endowments”- comparatieve voordelen kan behalen door 
specialisatie op een bepaald onderdeel van de keten, maar ook door het laag houden 
van de transactiekosten tussen de schakels van de keten. Zo’n land of bedrijf richt 
zich dan niet zozeer op de productie zelf maar veeleer op de regievoering. De 
veronderstelling, die later wordt uitgewerkt, is dat Nederland, en de in Nederland 
gevestigde bedrijven –denk aan de multinationals – vanuit de handelstraditie juist op 
dit gebied in brede zin comparatieve voordelen hebben. In de trend van globalisering 
zal het betekenen dat de Nederlandse maakindustrie zich steeds meer tot regievoerder 
zal transformeren (Den Butter, 2006a). Overigens is ons land daarin niet uniek. Ook 
in andere open economieën zoals België, Ierland, en in andere zin Zwitserland, wordt 
de waardecreatie via de transacties en regievoering over de productie steeds 
belangrijker. In landen en regio’s zoals Singapore, Hong Kong en New York, is deze 
gerichtheid op handel en dienstverlening nog veel extremer. 
 
Dit essay bespreekt de betekenis van deze tendens voor het supply chain management 
vanuit het perspectief van de transactiekosten. In paragraaf 2 wordt verder op deze 
ontwikkelingen ingegaan. Zoals gezegd, betekent een verlaging van transactiekosten 
dat meer handelstransacties kunnen plaatsvinden en dat bestaande handelstransacties 
goedkoper worden. Beide gevallen zijn van groot belang voor SCM. Aan de ene kant 
kan SCM, via innovatieve oplossingen, zelf bijdragen tot verlaging van de 
transactiekosten. Aan de andere kant zal de toename van het aantal handelstransacties 
– en daardoor de toenemende goederen- en dienstenhandel – van invloed zijn op 
SCM. Er is “meer” SCM nodig. Verlaging van transactiekosten via SCM, in 
combinatie met verlaging van transactiekosten via andere innovaties en 
schaalvergroting, betekent dat Nederland zijn comparatieve voordelen op dit punt kan 
behouden of zelfs versterken. Dat is goed voor de concurrentiepositie. In paragraaf 3 
wordt SCM in dit brede kader geplaatst. Voor het beleid betekent het dat de 
samenhang tussen het specifiek op SCM gerichte beleid en het meer algemene beleid 
gericht op versterking van de concurrentiepositie, goed in het oog gehouden moet 
worden. Te denken valt aan de relatie met de zakelijke dienstverlening, zoals de 
banken en het verzekeringswezen, en met de juridische infrastructuur. Ook is bij de 
transitie van productie naar regievoering een proactief onderwijsbeleid nodig. 
Degenen die zelf produceren hebben namelijk (gedeeltelijk) andere competenties dan 
degenen die voornamelijk met de regievoering van de productie bezig zijn. Dit heeft 
evenzeer betekenis voor de competenties van degenen die in het SCM werkzaam zijn. 
 
Deze band van SCM met andere onderdelen uit de sfeer van de economie van de 
transacties komt in paragraaf 4 aan de orde. Naast goederen- en dienstenstromen 
brengt fragmentatie van productie ook meer, en andere, informatiestromen met zich 
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mee, zowel via ICT als via (fysieke) personenstromen. Daarbij is standaardisering van 
groot belang voor het verlagen van de transactiekosten, ook waar het SCM betreft 
(paragraaf 5). Het essay bespreekt vervolgens de rol van de overheid en gaat in op een 
aantal vragen die voor het overheidsbeleid op het gebied van SCM van belang zijn 
(paragraaf 6). Tenslotte sluit paragraaf 7 het essay met een aantal conclusies af. 
 
 

2. Fragmentatie van productie, transactiekosten en regievoering 
Zoals gezegd heeft de globalisering, mede dankzij de voortschrijdende 
handelsliberalisatie tot gevolg dat de feitelijk productie steeds meer daar plaats vindt 
waar dankzij schaalvoordelen en comparatieve voordelen met betrekking tot de 
“factor endowments”de kosten het laagst zijn. De productie wordt steeds verder 
gefragmenteerd. Tekenend hiervoor is dat de groei van de wereldhandel in de 
afgelopen decennia sterker is gestegen dan de economische groei, gemeten aan de 
groei van het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking. Zeker gezien de 
verdere mogelijkheden die informatisering en standaardisering nog bieden zal deze 
trend van verdere globalisering zich voortzetten. 
 
De trend van de voortgaande globalisering en daarmee samenhangende arbeidsdeling 
en specialisatie is overigens niet van vandaag of morgen. Adam Smith toonde al in 
zijn voorbeeld van de speldenfabriek dat arbeidsdeling de essentiële bron van 
welvaart vormt. Immers, des te meer specialisatie en (soms ook) schaalvergroting er 
in de productieketen plaatsvindt, des te hoger wordt de productiviteit en daarmee de 
mogelijkheid om die productiviteitsgroei in een welvaartsverbetering om te zetten. 
Natuurlijk betekent specialisatie een betere benutting van de technologische 
mogelijkheden en draagt een toegenomen technologisch vernuft bij tot verdere 
specialisatie en arbeidsdeling. Er is dus niets mis met kennisinvesteringen op 
technologisch gebied, en met technologiebeleid dat op internalisering van de externe 
effecten van zulke kennisinvesteringen is gericht. Maar uiteindelijk moeten al die 
schakels van de productieketen, die vanwege de specialisatie uit elkaar zijn gehaald, 
op elkaar afgestemd en aan elkaar gekoppeld worden. 
 
Fragmentatie van productie 
Deze fragmentatie van productie heeft tot gevolg dat het aan elkaar koppelen van de 
schakels in de keten steeds belangrijker wordt. Juist in dit koppelen valt waarde te 
creëren. In figuur 1 is deze overgang van een op productie gerichte bedrijfsvoering 
naar een op regievoering en handel gerichte bedrijfsvoering in beeld gebracht. De 
linkerkant van de figuur geeft de traditionele manier van op eigen productie gerichte 
bedrijfsvoering weer. De productiekosten maken het belangrijkste deel van de 
kostprijs uit. Alleen een deel van de input van de productie moet worden ingekocht en 
hiermee zijn transactiekosten gemoeid. De verkoop naar de productmarkt geschiedt 
door de verkoopafdeling binnen het bedrijf zelf. In deze organisatievorm van de 
bedrijfsvoering spelen de transactiekosten een betrekkelijk ondergeschikte rol, er van 
uit gaande dat binnen het bedrijf het management de verschillende fasen van de 
productie goed op elkaar weet af te stemmen. 
 
Het rechter deel van figuur 1 symboliseert een bedrijf waar de productie veel verder is 
gefragmenteerd en deels wordt uitbesteed via de markt aan andere bedrijven 
(outsourcing, onderaannemerschap), en deels plaats vindt in vestigingen van het 
bedrijf zelf, al dan niet als zelfstandige dochterondernemingen (offshoring, directe 
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buitenlandse investeringen). In deze industriële organisatie met een gefragmenteerde 
productie liggen de directe productiekosten veel lager dan in het eerste geval. Hierbij 
kan veel beter van de comparatieve voordelen en schaalvoordelen voor de 
afzonderlijke onderdelen van de productie worden geprofiteerd. De fragmentatie van 
de productie verzilvert op deze wijze de voordelen van de wereldwijde specialisatie. 
Dit is de vorm van waardecreatie, waar een meer en meer op regievoering en handel 
gericht bedrijfsleven in Nederland in de toekomst van zal kunnen en moeten 
profiteren. Het betekent niet alleen dat het industriebeleid – of liever het beleid voor 
nijverheid en handel – beter dan nu het geval is op deze waardecreatie via transacties 
en de regievoering moet worden gericht. Deze fragmentatie van productie vereist ook 
een proactief arbeidsmarktbeleid, waarbij de uitsluitend op productie gerichte 
werkzaamheden langzamerhand worden vervangen door werkzaamheden die vooral 
in de sfeer van coördinatie en controle op uitbesteding liggen. Dat neemt overigens 
niet weg dat goede technische kennis onontbeerlijk blijft. De productiviteitsgroei die 
optreedt in het gunstige toekomstscenario van Nederland als vooraanstaand 
regievoerend handelsland, is een combinatie van technologische innovatie en 
handelsinnovatie. In de moderne kenniseconomie kan het één niet zonder het ander. 
  
 
Figuur 1. Het belang van transactiekosten bij de fragmentatie van productie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1 illustreert het onderscheid tussen comparatieve voordelen binnen de 
verschillende schakels van de productieketen, en tussen de verschillende schakels van 
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de productieketen. Dit onderscheid kan als volgt worden begrepen. Schaalvergroting, 
technologische vernieuwing en proces- en productinnovatie binnen een schakel van de 
productieketen levert een voordeel in de productiekosten op. Daarmee wordt de 
productiviteit binnen de schakel verhoogd, hetgeen in een comparatief voordeel voor 
die productie-schakel resulteert. Dit zijn de comparatieve voordelen in traditionele zin 
die direct uit de “factor endowments”, of uit innovaties in de benutting van die 
beschikbare hulpbronnen voortvloeien. Innovaties die een betere koppeling tussen de 
verschillende schakels van de productieketen bewerkstelligen, de transactiekosten 
verlagen en daarmee waarde creëren, leiden tot meer productiviteit in de regiefunctie. 
Dit betekent een comparatief voordeel in de regievoering. Empirisch onderzoek 
suggereert dat de bijdrage van dit soort handelsinnovaties aan de productiviteitsgroei 
in Nederland minstens zo groot is als de bijdrage van investeringen in R&D (Den 
Butter en Wit, 2006).  
 
De toenemende oriëntatie van het Nederlandse bedrijfsleven op de regiefunctie is 
onvermijdelijk. Alleen die onderdelen van de productieketen blijven voor Nederland 
behouden waar zeer specifieke, veelal hoogwaardige kennis nodig is en waar de 
voordelen van splitsing niet opwegen tegen de coördinatiekosten bij splitsing. Veel 
van de feitelijke productie verdwijnt uit ons land omdat de voordelen van de splitsing 
wel steeds vaker tegen de coördinatiekosten opwegen. Het is bovendien een 
ontwikkeling die binnen vele traditionele bedrijfstakken plaatsvindt en waarbij de 
grenzen tussen de bedrijfstakken steeds verder vervagen. De benodigde kennis voor 
de regievoering heeft een algemene en een bedrijfsspecifieke component, maar het 
laat zich aanzien dat sectorspecifieke kennis daarbij aan belang inboet. Toegespitst op 
SCM betekent het dat de kennis op het gebied van SCM niet alleen tot de specifieke 
sectoren van logistiek, transport en dienstverlening aan de handel beperkt blijft, maar 
van belang is in alle sectoren waar fragmentatie van productie plaatsvindt. Dit geldt 
evenzeer voor de mogelijkheid om via innovaties via SCM de transactiekosten te 
verlagen, en voor het beleid dat op bevordering van dat soort innovaties is gericht.  
 
Transactiekosten 
In het voorgaande is reeds de cruciale rol van de transactiekosten voor de 
economische bedrijvigheid en het concurrentievermogen van ons land aan de orde 
gesteld. De vraag is wat met deze transactiekosten wordt bedoeld en welk type kosten 
er deel van uitmaken. Figuur 1 toont dat het vanuit analytisch oogpunt van belang is 
om te onderscheiden tussen productiekosten en transactiekosten. De productiekosten 
zijn alle kosten die binnen de schakels van de productieketen worden gemaakt. 
Inclusief de ontwikkelkosten. De transactiekosten – voor een belangrijk deel gaat het 
daarbij om coördinatiekosten – zijn de kosten die moeten worden gemaakt om de 
verschillende schakels in de productieketen op elkaar af te stemmen. De 
transactiekosten hebben zowel betrekking op afstemmings- en overdrachtskosten 
binnen bedrijven, waar de coördinatie via de hiërarchie verloopt, als op kosten bij 
uitbesteding en handel tussen bedrijven, waar de coördinatie via de markt plaatsvindt. 
In dit laatste geval gaat het om transacties met overdracht van eigendomsrechten. In 
zo’n echte handelssituatie bestaan de transactiekosten uit de kosten van het vinden 
van een geschikte handelspartner, het onderhandelen over en het afsluiten van een 
contract, het controleren van de naleving van het contract en het opleggen van 
sancties indien de afspraken worden geschonden. De transactiekosten worden voor 
een deel veroorzaakt door formele handelsbelemmeringen, zoals invoertarieven, maar 
voor een belangrijker deel door informele belemmeringen die het gevolg zijn van 
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verschillen in taal en cultuur, gebrek aan kennis en onvoldoende vertrouwen. Zo zijn 
er “harde” en “zachte” transactiekosten te onderscheiden. Het laat zich aanzien dat 
deze “zachte” transactiekosten, die overigens niet altijd goed meetbaar zijn, en waar 
een goede handelsgeest nodig is om ze te kunnen inschatten, een steeds belangrijker 
onderdeel van de totale kosten gaan uitmaken. Dit sluit aan bij de ontwikkeling in 
SCM waar de aandacht voor deze zachte transactiekosten ook toeneemt (zie b.v. 
Commissie Van Laarhoven, 2006). Immers, de (met horten en stoten verlopende) 
handelsliberalisatie die één van de drijvende krachten achter de globalisering vormt, 
heeft vooral betrekking op het wegnemen van de formele handelsbelemmeringen. Iets 
soortgelijks geldt voor het verzorgen van een betere marktwerking binnen het land en 
voor het openen van buitenlandse markten. Dit leidt vooral tot een verlaging van de 
“harde” transactiekosten. Het gevolg is dat ook binnen SCM de “zachte” 
transactiekosten, naast de transportkosten, relatief steeds belangrijker worden.  
 
Figuur 2: Het verband tussen exporterende en niet-exporterende bedrijven, 

ontleend aan Helpman (2006) 
 
 

 
Transactiekosten en handel 
In de internationale economische literatuur wordt recentelijk ruim aandacht besteed 
aan de relatie tussen transactiekosten en handel waarbij de specifieke rol van de 
“zachte” transactiekosten een plaats krijgt. Bij wijze van intermezzo wordt hier een 
korte samenvatting gegeven van het overzicht van deze theorievorming door Helpman 
(2006). Hij toont het verband tussen de relatieve productiviteit en internationaal 
succes van ondernemingen. Bedrijven verschillen ten opzichte van elkaar. De omvang 
van een onderneming is vaak doorslaggevend voor de relatieve productiviteit van die 
onderneming. Grote ondernemingen exporteren meer en naar meer landen 
tegelijkertijd. De grafiek van figuur 2, ontleend aan het werk van Helpman, geeft een 
beeld van het verband tussen productiviteit en internationale activiteiten. In deze 
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figuur is af te lezen dat bij een gelijk niveau van productiviteit, binnenlandse 
ondernemingen veel winstgevender zijn dan buitenlandse. Dit wordt veroorzaakt door 
toenemende transactiekosten die ontstaan wanneer productie naar het buitenland 
worden verplaatst. Het winstgevend verplaatsten van productie stelt dan ook hoge 
eisen aan ondernemingen met betrekking tot efficiëntie van de productie. 
 
Aan de hand figuur 2 kan een aantal zaken opgemerkt worden:  

1. Voor de internationale winstfunctie zijn de lasten voorafgaand aan handel of 
investering hoger dan bij de nationale variant. Dit is inzichtelijk gemaakt door 
de lagere afsnijding van de winstfunctie van de exportmarkt met de verticale 
as.  

2. De hellinghoek van de winstfunctie is kleiner in het geval van internationale 
handel. De kosten in het buitenland zijn dus hoger! Dit lijkt in eerste instantie 
contra-intuïtief. De reden om een investering te doen in een ontwikkelingsland 
is immers om de productie te verplaatsen naar een plek waar de 
productiekosten lager zijn. De winstfunctie is echter een beeld van een 
continuüm van ondernemingen die met elkaar in concurrentie zijn. De 
productiviteit van alle ondernemingen wordt derhalve hoger door dit 
kostenverschil. De relatieve productiviteit blijft ongewijzigd, mits men niet 
achterblijft op de concurrentie. De kosten zijn hoger dan bij de nationale 
situatie in verband met de transactiekosten verbonden aan contact met het 
buitenland.  

3. Tot slot vallen twee gerelateerde zaken op: te bedenken valt dat de nationale 
markt eerst betreden wordt voordat een onderneming internationaal gaat. Dit 
geeft in de meeste gevallen de onderneming de kans om kennis op te doen van 
zijn productiviteit en op basis van deze harde gegevens een keuze te maken. 
Onbekend blijft echter de afwijking in kosten van de internationale 
winstfunctie. Toch mag worden aangenomen dat verstand van de nationale 
productiviteit en winst inzicht geeft in de afwijking van de kosten van de 
internationale variant. Deze winstgevendheid bij gelijke productiviteit (kosten) 
verschilt bovendien per land zoals aangegeven door de toevoeging van het 
subscript “L” (voor land L) van de winstfunctie.  

 
Ondernemers komen kort gezegd voor de volgende keuze te staan: productie in eigen 
land laten plaatsvinden zodat transactiekosten laag blijven, maar de voordelen van een 
verdere arbeidsdeling niet kunnen worden gerealiseerd; óf productie naar het 
buitenland verplaatsen zodat deze voordelen wel kunnen worden gerealiseerd met 
daartegenover echter een toename van transactiekosten. Concluderend kan dus 
worden gesteld dat inschatting en beheersing van transactiekosten voorafgaand en 
tijdens handel cruciaal zijn voor het succes van een onderneming. Bovendien verschilt 
de omvang van de kosten per land. Een relatief grote onderneming binnen een 
specifiek segment van de productie kan een hogere productiviteit eenvoudiger 
realiseren dan een kleine. 
 
Wanneer transactiekosten dalen ontstaan nieuwe mogelijkheden om het bestaan van 
kostenverschillen bij verschillende delen van het productieproces te “oogsten”. Als 
een bepaald land een comparatief voordeel heeft bij de verlaging van transactiekosten, 
zullen de ondernemingen uit dit land eerder in staat zijn via deze weg hun 
winstgevendheid te verbeteren dan ondernemingen uit andere landen. Hiermee 
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verkrijgen de individuele ondernemingen uit dit land dus een competitief voordeel op 
het internationale speelveld. 
 
De transitie van de maakindustrie naar regievoering 
Figuur 1 brengt een van de belangrijkste uitdagingen in de toekomst van de 
Nederlandse economie in beeld. Het betreft de vraag hoe we de maakindustrie kunnen 
behouden, terwijl steeds meer feitelijk productiewerk aan het buitenland wordt 
uitbesteed. Het is zaak om niet in de fout uit het verleden te vervallen om koste wat 
kost ook de productie zelf in Nederland te willen beschermen. De teloorgang van de 
textielindustrie, RSM en Fokker tonen het failliet van een dergelijke strategie aan. Het 
behoud van het economisch belang van de maakindustrie, terwijl de daadwerkelijke 
productie uit Nederland verdwijnt, is mogelijk door tijdig de overgang in te zetten van 
“maken” naar “regievoeren”.  
 

 
 
De transitie naar meer regievoering betekent dat werkgelegenheid in de sfeer van de 
directe productie in Nederland deels komt te vervallen. Dat is niet erg wanneer we er 
maar voor zorgen dat er iets voor in de plaats komt. Immers, het verlagen van de 
transactiekosten, dat inherent is aan de regievoering, gaat niet vanzelf maar vereist 
evenzeer specialistische kennis en een innovatieve inspanning. Het levert daarmee 
ook extra werkgelegenheid op. Innovatie op het gebied van SCM, en een goede 
koppeling met vormen van economische bedrijvigheid die evenzeer van belang zijn 
voor het laag houden, of het omlaag brengen, van de “zachte” transactiekosten, is in 
dat verband essentieel. Aangezien Nederland traditioneel sterk is in deze handels- en 
regiefunctie is het zaak deze kennisvoorsprong te behouden en uit te bouwen. Het gaat 
daarbij als het ware om de kennisvoorsprong die ons een comparatief voordeel in de 
handel en regievoering verschaft. Het is van belang dat het kennis- en innovatiebeleid 
binnen SCM zich hier op richt.  
 
Wanneer een bepaalde locatie eenmaal een comparatief voordeel op het gebied van 
handel heeft verkregen zal dit als een magneet gaan werken op andere 
handelsondernemingen, ondernemingen die ondersteunende diensten aanbieden en 
mensen die in de handelssector werkzaam zijn. Een bekend voorbeeld van een 
dergelijke magneetfunctie is te zien in het Amerikaanse Silicon Valley. Het is 
daardoor niet aannemelijk dat na de productie ook de regie naar het buitenland 
verplaatst zal worden. Natuurlijk kan via snel internet en telefonie contact met andere 
handelaren blijven plaatsvinden, maar persoonlijk contact wordt veel lastiger. 
 
Het is dus zaak locaties die een dergelijke magneetfunctie kunnen hebben verder tot 
ontwikkeling te brengen. De ontwikkeling van kernlocaties zoals de Amsterdamse 
Zuid-as verdienen bijzondere aandacht. Een goed functionerende arbeidsmarkt is een 

Wat is een regievoerende onderneming? 
Een regievoerende onderneming is een bedrijf dat een fors deel van zijn omzet direct of 
indirect verdient door de verschillende transacties in de sector te orkestreren. Zijn kennis 
van het productieproces en positie in het netwerk van gerelateerde ondernemingen geeft 
een dergelijke organisatie de mogelijkheid omzet te genereren naast (of in plaats van) het 
fysieke product. De levering van diensten (i.p.v. goederen) binnen de sector in het kader 
van transactiekostenbeheersing is voor zo’n bedrijf van toenemend belang. Naarmate een 
bedrijf zich meer op regievoering richt, wint voor dat bedrijf ook het Supply Chain 
Management aan gewicht. 
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vereiste, met een pool van mensen met kennis op het gebied van handel, talen en 
sociale netwerken. Ook de aanwezigheid van een goed woon/werk klimaat is echter 
van essentieel belang, hiermee kunnen hoog opgeleide mensen worden aangetrokken. 
Infrastructuur speelt een centrale rol, niet alleen voor wat betreft vervoer over de weg, 
door de lucht en over het spoor, maar vooral ook op het gebied van kennis- en 
informatiestromen. Met de (nog) als open bekend staande Nederlandse cultuur 
alsmede de huidige positie als hub naar het Europese achterland heeft Nederland een 
voorsprong in handen. Door bedrijven met een regiefunctie te faciliteren kan de 
overheid er voor zorgen dat dergelijke bedrijven zich in Nederland blijven vestigen. 
 

3. Logistiek en supply chain management in de transactie-economie 
Uit het voorgaande blijkt dat de kunde om transactiekosten laag te houden en verder 
te verlagen van groot belang is in een economie waar regievoering en handel centraal 
staan. De vraag is dan welke rol SCM in een dergelijke transactie-economie speelt. 
Dit hangt samen met de wijze waarop SCM wordt gedefinieerd en welke activiteiten 
wel en niet tot de essentie van SCM worden gerekend. Uit de verschillende 
omschrijvingen van SCM blijkt  dat er geen eenduidigheid bestaat over deze precieze 
afbakening van SCM. Soms wordt SCM uitsluitend geassocieerd met de fysieke 
goederenstromen waartoe het aan- en verkopen in de productieprocessen leiden. In 
ieder geval is SCM meer dan uitsluitend de logistiek, die er toe bijdraagt dat 
goederenstromen tegen zo laag mogelijke kosten worden afgehandeld. In dat geval 
zou het alleen om “harde transactiekosten” in de vorm van transportkosten gaan. De 
commissie Van Laarhoven (2006) schrijft hierover:  
 
“Het uitvoeren en managen van de supply chain levert zeer veel werkgelegenheid: bijna 
600.000 Nederlanders zijn in de logistiek werkzaam.” 
 
Met de logistieke sector bedoelt de commissie “de ondernemingen die ‘de logistiek’ als 
hoofdactiviteit hebben, zoals logistieke dienstverleners, transportbedrijven, ketenregisseurs 
en logistieke adviseurs, product- en software-ontwikkelaars. Hun internationale 
concurrentiekracht hangt uiteraard direct samen met logistieke kwaliteit en kosteneffectiviteit.” 
 
“Een efficiënte supply chain is echter van veel groter belang dan ‘alleen’ de directe 
werkgelegenheid die ermee samenhangt. De besparingen die dankzij innovatie kunnen 
worden bereikt op de kosten van logistiek vertalen zich immers in een lagere kostprijs voor 
producten en versterkt zo onze concurrentiekracht op de wereldmarkt èn de koopkracht van 
de Nederlandse consument. Supply chain-activiteiten vertegenwoordigen ook een 
substantieel deel van de Nederlandse export, namelijk zo’n € 6 miljard aan toegevoegde 
waarde, wat 60% meer is dan de technologiesector. Bovendien trekken logistieke activiteiten 
weer andere industrieën aan (zoals de chemie rond de Rotterdamse haven). Tenslotte blijkt 
dat de helft van de buitenlandse bedrijven die hun Europese supply chain-activiteiten in 
Nederland plaatsen ook hun Europese hoofdkantoor hier vestigen.” (commissie Van 
Laarhoven, 2006)  
 
Deze citaten geven dus aan dat het bij SCM wel gaat om meer dan de 600 000 
Nederlanders die in de logistiek werkzaam zijn. Welke andere werkenden nu ook 
geacht worden een bijdrage aan SCM te leveren, blijft echter onbesproken. Dat SCM 
meer is dan uitsluitend logistiek blijkt ook uit de volgende passage uit de 
“Beleidsbrief Logistiek en Supply Chains” (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
2006): 
 
“Goederenvervoer [wordt] steeds meer onderdeel van productieproces… Steeds meer 
ondernemingen opereren wereldwijd: ze produceren, kopen in en zetten af op juist die 
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plekken waar het economisch gezien het meest aantrekkelijk is. Produceren is het managen 
van aanbodketens geworden. Dit zogeheten supply chain management (SCM) raakt zowel 
producenten, merkeigenaren, handelsbedrijven, kennisproducerende bedrijven als logistieke 
dienstverleners (die distributiecentra exploiteren) en zuivere transportbedrijven die in 
wegvervoer, spoorvervoer, binnenvaart of zeevaart actief zijn.  
 
Dit citaat geeft een zeer ruime opvatting weer over wat er allemaal tot SCM gerekend 
dient te worden. In deze omschrijving is er weinig verschil met het idee uit de 
voorgaande paragraaf dat het de regiefunctie in de productieketen is waarin Nederland 
een comparatief voordeel heeft; een voordeel dat verder kan worden uitgebouwd via 
een verlaging van de transactiekosten. De beleidsbrief komt vanuit dit perspectief tot 
de volgende aanbevelingen: 
 
“Wanneer Nederland kan uitblinken in SCM-competenties, biedt dat ons land vier voordelen:  
1. Het bedrijfsleven kan beter concurreren  
Dankzij SCM worden onze productiebedrijven efficiënter en effectiever. Voor de logistieke 
dienstverleners is het een kans hun productenpakket te verbreden en zo hogere winsten en 
hoogwaardigere werkgelegenheid te realiseren, ook misschien bij stromen die niet door 
Nederland gaan (door de ondersteunende diensten internationaal in de markt te zetten; 
‘logistiek in de kleine ruimte’ als exportartikel). De transportsector wordt een 
transitieperspectief geboden: door diensten te leveren die het transport aanvullen en 
ondersteunen is ze minder aangewezen op concurrentie op prijs.  
2. Nederland wordt aantrekkelijker als vestigingsplaats  
Een sterke SCM-dienstverlening biedt bedrijven die zich hier vestigen, extra mogelijkheden 
om hun mondiale productie- en transportstromen te sturen en zo nodig via onze mainports af 
te wikkelen. 
3. De sectoren waarin Nederland goed is, worden duurzaam sterker  
Deze sectoren zijn naast de mainports en het goederenvervoer: de distributie en logistiek, 
ICT en consultancy, en financiële en juridische dienstverlening. Met supply chain 
management kan Nederland een nieuwe invulling geven aan onze traditionele rol als 
handelsland.  
4. De leefomgeving wordt minder belast”  
 
Dit citaat illustreert dat ook de band tussen enerzijds distributie en logistiek, en 
anderzijds de juridische, financiële en bedrijfskundige dienstverlening een essentieel 
onderdeel van SCM vormt. Daarbij dient te worden gebruik gemaakt van innovatieve 
technieken op het gebied van de informatisering. Dit sluit naadloos aan bij het 
gedachtegoed van het WRR-rapport “Nederland handelsland”, en daarmee bij de 
focus van dit essay. Het is niet voldoende om uitsluitend de fysieke goederenstromen 
goed te organiseren; het hele proces van aankoop, doorvoer en verkoop in de 
productieketen behoort integraal op de transactiekosten in alle mogelijke schakels van 
de keten te worden bezien. Dan kan ook gerekend worden met het feit dat een 
geforceerde verlaging van de kosten in een bepaalde schakel van de keten, 
bijvoorbeeld door te strenge leveringseisen, onnodig hoge kosten in de volgende 
schakel van de keten kan opleveren. De aansluiting op het gedachtegoed van de 
WRR, en van dit essay, komt ook in het volgende citaat van de beleidsbrief naar 
voren:   
 
“De gunstige ligging van Nederland, de aanwezigheid van sterke mainports en goede 
achterlandverbindingen hebben ons land altijd een voorsprong gegeven in logistieke 
concurrentiekracht. Nu produceren meer het regisseren van aanbodketens is geworden zijn 
dat echter niet meer de enige doorslaggevende factoren. Onze logistieke concurrentiekracht 
wordt steeds meer bepaald door het aanbod van kwalitatief hoogwaardige diensten die het 
transport aanvullen en ondersteunen. Het is nu van belang om tracking en tracing aan te 
bieden, de kwaliteit te bewaken, op innovatieve wijze goederen te verzekeren, douane- en 
inspectieformaliteiten snel af te handelen, en de administratieve lasten binnen de perken te 
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houden. De WRR heeft in zijn rapport Nederland Handelsland
 

aangegeven dat concurreren 
op de zogenaamde ‘zachte transactiekosten’

 

van de handel steeds belangrijker wordt en dat 
Nederland daar traditioneel goed in is. Nu nemen deze ‘zachte transactiekosten’ vooral de 
vorm aan van SCM-competenties”.  
 
Opmerkelijk is hoe dit citaat het belang van de “zachte transactiekosten” benadrukt. 
De traditionele literatuur over internationale handel legt de nadruk namelijk nog 
vooral op de meer “harde transactiekosten”. Hier is echter de laatste jaren een 
verschuiving merkbaar, en verwacht kan worden dat deze door zal zetten. Het 
hanteren van een breder begrip van transactiekosten kan niet alleen het blikveld van 
de wetenschap vergroten, maar ook op beleidsmatig gebied van belang zijn. Ook de 
commissie Van Laarhoven blijkt uiteindelijk een ruime opvatting te hebben over wat 
er allemaal tot SCM gerekend dient te worden, zoals uit het volgende citaat blijkt: 
 
“De supply chain is de afgelopen jaren in hoog tempo internationaler en ingewikkelder 
geworden. Productie, assemblage en (eind)klanten liggen geografisch vaak ver uit elkaar en 
zijn over vele verschillende stappen en ondernemingen verspreid. Deze complexe supply 
chain is het resultaat van innovaties in (ICT-)systemen en de logistieke ‘manier van denken’. 
Succesvolle ondernemingen hebben de supply chain met behulp van de nieuwe ICT-
systemen getransformeerd van noodzakelijke kwaad tot cruciale ‘enabler’ van een efficiënt, 
flexibel productieproces, en daarmee van hun bedrijfseconomisch succes”. 
 
Al met al kan worden gesteld dat vanuit beleidsmatig oogpunt SCM meer omvat dan 
uitsluitend transport en logistiek. In andere woorden: SCM omvat al het economisch 
handelen van bedrijven dat tot doel heeft de verschillende schakels in de productie- 
en waardeketen aan elkaar te koppelen tegen zo laag mogelijke transactiekosten. 
Daarbij gaat het niet alleen om het handelen van de bedrijven zelf, maar ook om 
dienstverlening aan die bedrijven. In deze definitie (afbakening) van SCM blijft het 
handelen van de overheid weliswaar buiten beschouwing, maar de overheid kan er 
wel toe bijdragen dat bedrijven efficiënt, d.w.z. tegen lage transactiekosten, de 
koppeling van de schakels in de keten tot stand kunnen brengen. Probleem bij deze 
definitie is dat de betrokkenheid van SCM in de economie, en daarmee de mate 
waarin SCM op macro-niveau toegevoegde waarde oplevert, statistisch niet valt te 
bepalen. Al eerder is aangegeven dat de bijdrage van SCM aan de nationale productie 
niet beperkt blijft tot bepaalde, in de productiestatistieken te onderscheiden sectoren 
zoals handel, transport en logistiek, maar deel uitmaakt van de bedrijvigheid van 
vrijwel alle in de economische statistieken onderscheiden sectoren. Dit betekent dat 
de bijdrage van SCM aan de waardecreatie in ons land, en daarmee aan 
werkgelegenheid en welvaart, niet direct uit de beschikbare statistieken valt af te 
leiden.  
 
Natuurlijk valt wel te meten welke goederenstromen in ons land plaatsvinden en wat 
de bijdrage van de distributiefunctie van ons land is aan de toegevoegde waarde. 
Hierbij geldt echter het volgende beeld. De fysieke goederenstromen, en het beslag 
dat deze goederenstromen op de infrastructuur in ons land leggen, is slechts het 
zichtbare topje van de onderliggende ijsberg van economische bedrijvigheid die het 
hele complex van SCM, of nog ruimer, de regievoering in de productie, omvat. 
Naarmate de fragmentatie van productie voortschrijdt, en het aandeel van de “zachte 
transactiekosten” in de coördinerende regievoering toeneemt, verdwijnt meer van 
deze ijsberg onder water. Om het beeld wat verder op te rekken: het soortelijk gewicht 
van SCM neemt toe, hetgeen een toenemende waardecreatie in het niet-materiële deel 
van de productie betekent. Aldus draagt het bij tot een verdere dematerialisatie van 
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productie en handel. Vanwege het milieubeslag dat het fysieke deel van de 
distributiefunctie op ons land legt, is dat een gunstige ontwikkeling. Daarmee is 
overigens niet gezegd dat het milieubeslag van de fysieke distributiefunctie ook in 
absolute zin afneemt. Om weer terug te keren tot het beeld van de ijsberg: de 
toenemende fragmentatie van productie en daarmee het stijgende belang van de 
regiefunctie kan er weliswaar toe leiden dat “zachte transactiekosten” steeds 
belangrijker worden, maar de ijsberg van SCM kan daardoor zodanig veel groter 
worden dat ook het zichtbare deel ervan groter wordt. Dit aspect behoeft nader 
onderzoek en daarbij in het bijzonder de beantwoording van de vraag in hoeverre een 
toenemend belang van de regiefunctie kan samengaan met een daling van het beslag 
op de milieuruimte door de fysieke goederendistributie. 
 
De noodzaak van verdere ontwikkeling van de regiefunctie doet overigens niets af aan 
het belang dat de afhandeling van fysieke goederenstromen voor Nederland heeft. De 
regiefunctie kan hier juist aansluiting bij vinden. Met de aanwezigheid van 
belangrijke hubs als de haven van Rotterdam en de luchthaven Schiphol alsmede met 
een goede infrastructuur en een naam als handelsnatie heeft Nederland een stevige 
basis. Gezien het grote belang van deze fysieke stromen (naast dat een aanzienlijk 
deel van de Nederlandse beroepsbevolking hiermee zijn brood verdient levert het 
Nederland ook een centrumpositie op) is het niet direct gewenst deze functies in te 
perken. Het is veeleer nodig ook andere hoogwaardige sectoren (die een geringer 
beslag op de beschikbare ruimte en het milieu leggen) tot ontwikkeling te brengen. 
Wel kan verder worden gewerkt aan het tot ontwikkeling brengen van de relatief 
milieuvriendelijke vervoersinfrastructuur (over het water en het spoor). 
 

4.  Nederland als “distributieland plus” 
Het voorgaande geeft aan dat onderkenning van het belang van SCM en van 
Nederland als handelsland veel meer betekent dan het leggen van nadruk op de 
fysieke distributiefunctie van ons land. Vanuit dit brede perspectief is het gewenst om 
te bezien hoe de handelsstromen in ons land lopen. 
 
Figuur 3 geeft een beeld hoe de goederenhandelsstromen uit en naar de verschillende 
continenten voor ons land verlopen. Opmerkelijk daarbij is de belangrijke rol van 
Europa. Verreweg het grootste deel van de handel van Nederland vindt via Europa 
plaats. Daarbij voert Nederland veel meer uit naar de andere Europese landen dan dat 
het er uit invoert. Het omgekeerde geldt voor de handel met Amerika en met Azië en 
Oceanië. Met deze continenten heeft Nederland een handelstekort hetgeen impliceert 
dat ons land er meer inkoopt dan dat het er aan verkoopt. Dit alles tekent de positie 
van Nederland als poort voor Europa. Het koopt in de rest van de wereld in en 
verkoopt dit door aan het Europese achterland. Uit de figuur blijkt dat de handel met 
Afrika naar verhouding uitermate gering is. Het tekent de moeilijke positie van dit 
continent in de wereld.  
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Figuur 3 : Aandeel continenten in de invoerwaarde en uitvoerwaarde in 2005 
 
 

 
 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (2006a)  
 
In figuur 4 zijn de goederenhandelsstromen binnen Europa verder uitgesplitst (waarbij 
de uitvoer tot 83% en de invoer tot 62% optelt). Uit deze figuur blijkt het grote belang 
van de handel met Duitsland. Maar liefst 24% van de totale Nederlandse export gaat 
naar Duitsland en 19% van de import komt uit Duitsland. In het bijzonder handelt 
Nederland veel met de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Het aandeel van deze 
deelstaat is 8.5% voor de Nederlandse export en 4.6% voor de Nederlandse import.  
 
Tabel 1 geeft een beeld van de samenstelling van de Nederlandse handel. Hieruit 
blijkt dat ons land een belangrijk uitvoeroverschot heeft in de agrarische sector, in de 
aardolie en chemie, en in het vervoer, de opslag en de communicatie. Delfstoffen 
moeten daarentegen voor een belangrijk deel worden ingevoerd. Opmerkelijk is dat 
ook veel invoer in de financiële en zakelijke dienstverlening plaatsvindt. Opgemerkt 
zij dat uit deze statistische gegevens niet blijkt in welke mate de toegevoegde waarde, 
en daarmee het verschil tussen invoer en uitvoer, verkregen is uit bedrijvigheid in de 
zuivere productiesfeer, en welk deel in de transactiesfeer. Voor een goede meting van 
de bijdrage van de handelstransacties en de regievoering is een andere opstelling van 
de statistieken uit de nationale rekeningen nodig. 
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Figuur 4  Aandeel van verschillende Europese landen in de invoerwaarde en 
uitvoerwaarde in 2005 

 

 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (2006a) 
 
Tabel 1. Samenstelling van de Nederlandse handel in miljarden Euro’s, 2005 
 

 Invoer Uitvoer 

Saldo 
(uitvoer -  
invoer) 

Saldo in  
% van 
invoer 

Landbouw, bosbouw en visserijproducten 10,4 17,0 6,6 64% 
Delfstofwinningproducten 26,7 11,3 -15,4 -58% 
Voedings- en genotsmiddelen 16,6 32,2 15,5 93% 
Aardolie en chemische producten 49,9 77,4 27,5 55% 
Metaalproducten, machines en apparaten 114,3 116,0 1,7 1% 
Overige producten 27,3 20,9 -6,5 -24% 
Producten bouwnijverheid 1,3 2,1 0,9 69% 
Handel, horeca en reparatie 0,0 0,0 0,0 0% 
Vervoer, opslag en communicatie 8,2 20,9 12,7 156% 
Financiële en zakelijke dienstverlening 37,1 35,0 -2,0 -6% 
Overige diensten 1,9 1,8 -0,1 -6% 
Overige 21,0 19,1 -1,9 -9% 
Totaal 314,6 353,6 39,0 12% 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (2006b) 
 
In veel gevallen bestaat de toegevoegde waarde in Nederland uit bewerking van uit 
het buitenland ingevoerde goederen, die na bewerking weer aan het buitenland 
worden doorverkocht. Wanneer die bewerking niet al te groot is, wordt gesproken van 
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doorvoer, dan wel van wederuitvoer. In de statistieken wordt als doorvoer aangemerkt 
de goederen die Nederland passeren zonder dat er een Nederlandse eigenaar bij 
betrokken is. Bij de wederuitvoer komen de goederen in het distributieproces wel in 
Nederlandse handen. Belangrijk daarbij is in welke mate de bewerking hoogwaardige 
technische kennis, logistieke kennis dan wel kennis van marketing vereist, en hoeveel 
waarde er aan de producten wordt toegevoegd.  
 
Om een beeld te geven van het belang van de distributiefunctie van ons land in de 
meer enge zin, is enig inzicht in de omvang van doorvoer en wederuitvoer nodig. De 
omvang van de doorvoer wordt niet in de Nederlandse handelsstatistieken 
opgenomen. Wel zijn uit andere bron hierover gegevens bekend (Kuipers et al., 2003). 
Hieruit blijkt dat de zuivere doorvoer in 2001 een waarde van 150 miljard euro had. 
Met een toegevoegde waarde van 2,1 miljard euro (1,5 % van de doorvoer) leverde de 
doorvoerstromen een werkgelegenheid van 29.700 arbeidsjaren op. De waarde van de 
zuivere doorvoer is in de periode 1987 - 2001 per jaar met gemiddeld 4,2% 
gestegen. In de periode 1987 - 1992 was de groei gemiddeld 7,4% en na 1992 was de 
groei gemiddeld 2,4% per jaar. De lagere groei na 1992 is deels een 
verdringingseffect, waarbij een deel van de doorvoer is verschoven is naar de 
wederuitvoer. 
 
De omvang van de wederuitvoer wordt wel in de officiële betalingsbalansstatistieken 
geregistreerd. De ontwikkeling hiervan is weergegeven in tabel 2. Uit deze tabel blijkt 
dat het aandeel van de wederuitvoer in de totale uitvoer toeneemt, wat doet 
vermoeden dat deze waardetoevoeging voor Nederland winstgevend is en dat er 
vanuit dat oogpunt geen bezwaar tegen deze ontwikkeling kan worden gemaakt. 
 
 
Tabel 2 Uitvoer, wederuitvoer en wederuitvoer in % van totale goederenuitvoer 
 

Jaar Uitvoer 
Weder- 
uitvoer 

Weder- 
uitvoer 
in % 

1995 144366 47376 33% 
1996 150899 50247 33% 
1997 170935 61945 36% 
1998 177540 67010 38% 
1999 188543 75130 40% 
2000 232334 97638 42% 
2001 236721 101257 43% 
2002 232123 96141 41% 
2003 233263 100329 43% 
2004 255845 112430 44% 
2005 281050 125424 45% 
 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (2006c) 
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Tabel 3 Marges op wederuitvoer van goederen 
 

Jaar 
Inkoop 
waarde 

Verkoop 
waarde 

Marge 
in % 

1995 42674 47376 11,02% 
1996 44696 50247 12,42% 
1997 54725 61945 13,19% 
1998 59703 67010 12,24% 
1999 66485 75130 13,00% 
2000 87528 97638 11,55% 
2001 90738 101257 11,59% 
2002 85072 96141 13,01% 
2003 89145 100329 12,55% 
2004 100413 112430 11,97% 
2005 112107 125424 11,88% 
 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (2006c) 
 
Wanneer de activiteiten in Nederland distributieland nogal laatdunkend als “dozen 
schuiven” worden afgedaan, wordt daarbij veelal gedacht aan de distributie van 
goederen die in ons land verder geen bewerking ondergaan, maar die gewoonweg 
vanuit ons land verder worden getransporteerd (zie ook de maatschappelijke 
kosten/baten analyse in Kuipers et al., 2003). Het idee daarbij is dat deze activiteiten 
lage marges opleveren maar wel veel beslag op het milieu leggen. Een dergelijk, 
negatief, oordeel is echter niet zonder meer te rechtvaardigen. Zelfs in de gouden 
eeuw stond Nederland, en in het bijzonder Amsterdam, al bekend om zijn 
stapelmarkt. Deze vormde voor de Nederlandse handel een belangrijke bron van 
inkomsten, en de huidige positie van ons land als doorvoerland kan worden 
beschouwd als een voortzetting daarvan. Uit cijfers van het CBS (2006c) kunnen de 
marges op de wederuitvoer van goederen worden afgeleid. Deze zijn in tabel 3 voor 
1995 tot 2005 te zien. Het oordeel over de omvang van deze marges hangt natuurlijk 
samen met wat nog als wederuitvoer wordt gezien en wat als Nederlandse productie 
waarbij van ingevoerde basisgrondstoffen gebruik wordt gemaakt. (bijvoorbeeld de 
chemie). Voor een echte beoordeling of de toename van de wederuitvoer goed of 
slecht voor de economie is, moet worden bezien welke input van arbeid deze 
waardetoevoeging vraagt, en welke welvaartseffecten deze bedrijvigheid heeft.  
   
Al met al blijkt uit de kwantificering van de handelsstromen naar en van ons land hoe 
belangrijk de distributiefunctie voor Nederland is. Helaas is daarmee nog weinig zicht 
verkregen op de omvang van de transactiekosten en dus op de mogelijke competitieve 
voordelen die ons land op dit gebied heeft. Wel is het mogelijk om te kwantificeren 
wat de toegevoegde waarde van de sectoren logistiek en transport is, maar dit betreft 
slechts het zichtbare gedeelte van de ijsberg waarover eerder is gesproken. Nogmaals 
zij aangegeven dat het onzichtbare deel van de ijsberg, de “zachte transactiekosten” 
moeilijk kwantificeerbaar zijn omdat hier allerlei veronderstellingen nodig zijn en er 
soms ook geen transacties plaatsvinden omdat de  kosten gewoonweg te hoog zijn. 
Om een voorbeeld te noemen: de kosten die het zakelijk wegvervoer extra dient te 
maken vanwege de fileproblematiek valt te berekenen door de wachttijd in de files te 
vermenigvuldigen met de kosten van het wachten (zie bijvoorbeeld Dewees, 1979). 
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Daarmee zijn echter nog niet de (transactie)kosten gemeten vanwege het feit dat 
mensen anticiperen op de file en een ruimere reistijd plannen dan wellicht achteraf 
nodig was geweest. Ook kan het zijn dat andere kosten worden gemaakt om files te 
vermijden (andere, meer kostbare reistijden), zodat daardoor de files weer wat minder 
lang worden. Eigenlijk zou dan met het netto-effect van deze extra kosten moeten 
worden gerekend. Bovendien kan van nuttig transport, of een nuttig bezoek, worden 
afgezien omdat de reistijd vanwege files te lang is, of, anders gezegd, wanneer er geen 
files zouden zijn zou er weer meer gereisd worden. Ook dit soort kosten zou eigenlijk 
moeten worden meegerekend. 
  
Kortom de functie van Nederland als distributieland heeft niet alleen betrekking op de 
eigenlijke kosten en waardecreatie in de distributie, maar op een veel ruimer complex 
van kosten en kostenbeheersing rond de distributie. Dat is wat in dit essay met 
“distributieland plus”wordt bedoeld. 
 

5. Standaards en innovatie2 
Een belangrijke manier om in het kader van SCM, de transactiekosten aanmerkelijk te 
doen verlagen, is het invoeren van standaards. Het bevorderen van een dergelijke 
standaardisatie kan zowel een taak van de bedrijfsgroep als van de overheid zijn. Een 
mooi voorbeeld van zo’n standaard is de container. De eerste proef met containers 
dateert uit 1956. Sindsdien heeft de container de wereld veroverd (zie Levinson, 
2006). Dankzij de standaardmaten passen de containers op alle daarvoor toegeruste 
zeeschepen, binnenvaartschepen, treinen en vrachtwagens ter wereld. In feite is zo’n 
container niets meer dan een lege bak van staal of aluminium, met een houten vloer en 
aan één kant een grote deur, zo’n 2m30 breed en hoog, en ruim 6½ of 13 meter lang. 
Het is geen technologisch hoogwaardige vernieuwing waar men bij een zo wezenlijke 
innovatie geneigd is aan te denken. Toch heeft de container een enorme 
productiviteitswinst in handel en transport opgeleverd. De container heeft een 
wereldwijde omwenteling teweeg gebracht in de manier waarop stukgoederen worden 
verscheept en vervoerd. Zonder de container was globalisering op een schaal zoals die 
de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden onwaarschijnlijk geweest. Het is een 
schoolvoorbeeld van hoe een standaard de transactiekosten kan doen verminderen, en 
dankzij die verlaging van transactiekosten de handel en daarmee de welvaart 
bevordert. Door de container is het aangezicht van havens radicaal veranderd. De 
Rotterdamse haven vormt daar een voorbeeld van: de overslag van bulkgoederen 
vindt er nog vrijwel uitsluitend via containers plaats. De hele infrastructuur van het 
goederenvervoer is op containers ingesteld.  
 
Een ander voorbeeld uit de wereld van de distributie vormen de pallets. Via een 
standaard is voorgeschreven hoe deze eruit zien. Zo moeten pallets aan alle vier de 
kanten openingen hebben, moeten ze 120 centimeter bij 100 centimeter meten en 
moeten ze minimaal 1000 kilo aan goederen kunnen vervoeren. De specificatie van 
de karakteristieken van de pallet leiden ertoe dat de pallet, in het ideale geval, van de 
producent naar distributeur naar eindhandelaar kan, zonder dat de goederen 
handmatig hoeven worden omgepakt. De keten bespaart op deze wijze dus tijd en 
kan efficiënter werken. De keerzijde van de standaardisatie is in dit geval dat niet 
elke afzonderlijke distributeur zijn eigen maten meer kan voeren, ook al zou dit voor 
de individuele distributeur soms efficiënter zijn. Het is echter aannemelijk dat dit 

                                                
2 Deze paragraaf is in hoofdzaak ontleend aan Den Butter, Groot en Lazrak (2007).  
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nadeel voor ondernemers die aan de standaard meedoen minder zwaar weegt dan de 
(kosten)voordelen van de standaard, anders zou de ondernemer er immers voor 
hebben gekozen het eigen systeem te houden. 
 
Vormen van standaards 
Verschillende vormen van standaards spelen in de economie een rol bij de verlaging 
van transactiekosten. Een brede definitie van het begrip standaard is: “een cultuur, 
gebruik, gewoonte of afspraak die zorg draagt voor een soepele afwikkeling van 
interacties en transacties tussen volkeren, samenwerkingsverbanden, individuen en 
systemen”. Een meer economische omschrijving in enge zin van een standaard is: 
“een specificatie van de karakteristieken van goederen en diensten waarbij deze ook 
een nadere specificatie van het productieproces kan omvatten”. 

Standaarden kunnen op verschillende manieren tot stand komen. Een private 
standaard is een standaard die door marktpartijen is ontwikkeld, waarbij in eerste 
instantie het deelbelang van de desbetreffende marktpartij voorop staat: op een 
efficiënte wijze opstarten, afwikkelen en analyseren van transacties zonder veel 
inspanning. Private standaards kunnen langs verschillende wegen tot stand komen. Zo 
kan er op individueel bedrijfsniveau besloten worden om bepaalde karakteristieken te 
delen met andere bedrijven om zo netwerkexternaliteiten tot stand te brengen. Te 
denken valt aan een bedrijfsinterne standaard (zie later) die door andere marktpartijen 
wordt overgenomen. Veelal zal het daarbij gaan om een dominante marktpartij die het 
voortouw neemt bij de implementatie van een standaard. Een voorbeeld vormt de 
introductie en de standaardisering van het gebruik van de streepjescode in Nederland. 
Het was Albert Heijn die hier samen met collega’s en leveranciers alle zakenrelaties 
verplichtte om gebruik te maken van de code in een gestandaardiseerde 
verschijningsvorm. 

In de tweede plaats kan een groep bedrijven gezamenlijk besluiten om een standaard 
te ontwikkelen. Indien de standaard vrij ter beschikking aan derden wordt gesteld, 
wordt er gesproken over “open standaards”. Belangrijk is hier (in tegenstelling tot wat 
soms wordt gedacht) niet zozeer dát de standaard geen eigenaar kent, maar dat van de 
standaard vrij gebruik kan worden gemaakt. Wanneer Microsoft zijn 
besturingsprogramma kosteloos ter beschikking zou stellen aan alle gebruikers, zou er 
sprake zijn van een open standaard. Hier treedt wel eens verwarring op met het begrip 
“open source”, waarbij niet alleen vrijelijk gebruik kan worden gemaakt van de 
standaard, maar waarbij de standaard (of delen daarvan) ook naar believen kan 
worden aangepast door de gebruikers. Een open source standaard is door deze 
flexibiliteit minder “standaard”, waardoor een betere afstemming op specifieke 
wensen van klanten mogelijk is. Dit kan echter wel ten koste gaan van aan de 
standaard gerelateerde voordelen. Het wekt dan ook geen verbazing dat Linux met 
name door meer professionele gebruikers gebruikt wordt, waar deze afstemming op 
specifieke wensen zeer zwaar weegt. Open standaards, maar ook open sources, 
worden in vele gevallen ontwikkeld door gebruikers van die standaards zelf. Een 
vraag die economen daarbij intrigeert is welke prikkels degenen hebben die aan het 
ontwikkelen en uitbouwen van deze vrij beschikbare standaards bijdragen (Lerner en 
Tirole, 2000, 2004; Von Krogh en Von Hippel, 2003; Gutsche, 2005; Maurer en 
Scotchmer, 2006). Immers, free riderschap ligt bij zulke open standaards en 
ontwikkeling van source codes op de loer, en directe revenuen ontvangen degenen die 
bijdragen aan de standaards niet. Het blijkt dat tussen de ontwikkelaars informele 
hiërarchische structuren ontstaan, waarbij de toelating van uitbreidingen en 
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aanpassingen aan de standaard in handen van een klein aantal kern-ontwikkelaars ligt. 
Toetreding tot zo’n groep van echte deskundigen verhoogt de kans om in de sfeer van 
de ontwikkelde open standaard een (goed) betaalde baan te vinden. Daarnaast is er 
een zekere mate van intrinsieke motivatie om bij te dragen aan open standaards. 
Bovendien is ervaring in het ontwikkelen van de standaard en kennis van de 
netwerken van deskundigen rond de standaard vrijwel onontbeerlijk om een open 
standaard met vrucht te kunnen gebruiken en te begrijpen welke aanvullingen voor 
eigen doeleinden mogelijk zij 

In andere gevallen, wanneer een standaard het eigendom is van een collectief van 
private organisaties, kan men spreken over een “club goed”. Een voorbeeld van een 
clubgoed is SWIFT. SWIFT is een vereniging van financiële instellingen die 
producten ontwikkeld voor haar leden op het gebied van financiële communicatie. 
Om te zorgen dat financiële instellingen met elkaar kunnen communiceren en 
transacties op een veilige wijze kunnen uitvoeren heeft SWIFT verschillende 
standaards ontwikkeld.  

Ook op het gebied van SCM kunnen standaards helpen processen efficiënter te laten 
verlopen. Een voorbeeld van een standaard op dit gebied betreft de GS1 Data 
Alignment Service, van standaardenorganisatie GS1. Met dit systeem kunnen 
databases met artikelgegevens tussen leveranciers en detail handelaars worden 
uitgewisseld, via een centrale database. Belangrijk is dat het gaat om de gehele 
artikelhiërarchie; niet alleen om de gegevens van de consumenteneenheden, maar juist 
ook om die van de verpakkingen en pallets. Dergelijke standaarden maken 
bijvoorbeeld de invoering van just-in-time pricipes veel gemakkelijker, en goedkoper. 
Juist ook doordat de “zachte” transactiekosten wegvallen. Wanneer een dergelijke 
standaard eenmaal is ingevoerd, en in het gebruik een bepaalde kritische massa heeft 
bereikt, kunnen nieuwe gebruikers zich er eenvoudig bij aansluiten. De technische 
specificaties zijn vrijwel kosteloos toegankelijk, en het is niet noodzakelijk een lang 
proces van onderhandeling te starten om met een groep bedrijven tot een 
gezamenlijke standaard te komen. In bepaalde sectoren is te zien dat dergelijke 
standaards zich al hebben ontwikkeld. Wat opvalt is dat dit vaak om sectoren gaat met 
enkele grote spelers. Deze grote spelers, bijvoorbeeld autofabrikanten, kunnen een 
dergelijke standaard als het ware “opleggen” aan hun leveranciers, omdat het vinden 
van een nieuwe leverancier voor een dergelijke speler met marktmacht doorgaans 
tegen veel geringere kosten mogelijk is dan de kosten voor een leverancier wanneer 
hij op zoek moet gaan naar een nieuwe klant. Dit wil echter geenszins zeggen dat de 
invoering van dergelijke standaards in andere markten, dus markten zonder grote 
spelers die een coördinerende taak op zich kunnen nemen, minder profijtelijk is. 
Overheidsingrijpen, bij voorkeur gedelegeerd naar een standaardenorganisatie, kan 
hier wenselijk zijn. 

Een ander voorbeeld van een standaard die in de toekomst een rol kan gaan spelen 
voor het SCM is RFID ( = Radiofrequentie Identificatie, een mogelijke opvolger van 
de streepjescode). Door een tag met de grootte van een rijstkorrel in stukgoederen te 
verwerken kunnen deze gemakkelijk door elektronische systemen worden 
geïdentificeerd, en zo worden gekoppeld aan in databases opgeslagen informatie. 
Hierdoor kunnen goederenstromen beter gevolgd worden, en wordt ook de 
geautomatiseerde afhandeling van goederen vergemakkelijkt. Ook kan de veiligheid 
van goederen beter worden gewaarborgd, doordat precies kan worden bijgehouden 
waar en wanneer het goed is geproduceerd, en welke route het daarna gevolgd heeft. 
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Er zijn tal van redenen waarom private standaards soms niet tot stand komen, of 
waarom er soms meerdere standaards tegelijk ontstaan, terwijl het vanuit 
maatschappelijk oogpunt doorgaans wenselijk is dat er één standaard tot stand komt 
(die bij voorkeur open is). Indien er enkele grote partijen zijn, bestaat de kans dat deze 
elk afzonderlijk een standaard ontwikkelen (dit was bij de chipknip en de chipper het 
geval), waardoor er onzekerheid ontstaat bij de gebruikers en de typische voordelen 
van een standaard niet kunnen worden benut. Als er heel erg veel kleine partijen zijn 
bestaat de kans dat deze niet in staat zijn om de organisatie van een standaard alleen 
of met een groep tot stand te brengen. In beide gevallen kan de overheid overleg en 
coördinatie faciliteren, bij voorkeur via een standaardenorganisatie. Deze heeft als 
taak partijen bij elkaar te brengen en de exacte definitie van de standaard te 
formaliseren en te verspreiden.  

Ook bij de RFID kan dit een rol spelen. De overheid kan zorgen voor een standaard 
waarin is vastgelegd hoe RFID tags dienen te functioneren, en voor een infrastructuur 
waarlangs aangesloten organisaties gegevens die betrekking hebben op de specifieke 
RFID tags kunnen opvragen. De overheid kan dan tegelijkertijd toezicht houden op de 
privacy van burgers, doordat zij niet voor alle gebruikers alle beschikbare informatie 
opvraagbaar houdt. Bijvoorbeeld een RFID tag in elke fiets kan er voor zorgen dat de 
fabrikant en de distributeur eenvoudig kan aflezen wat het adres is van de verkoper 
waar de fiets naar toe moet. De verkoper weet vervolgens ogenblikkelijk voor welke 
klant de fiets bedoeld is en wat hiervan de inkoop- en de verkoopprijs is. Ook andere 
diensten kunnen echter van dezelfde tag bebruik maken. Zo kan de douane eenvoudig 
vaststellen dat het om een partij fietsen bestemd voor de Nederlandse markt gaat en 
niet om wapens bestemd voor export naar de een of andere dictatuur. Ook het werk 
van de belastingdienst kan ermee worden vereenvoudigd. In een later stadium kan de 
politie met een scanapparaat eenvoudig achterhalen of de fiets gestolen is of niet. Dit 
kan allemaal bovendien op een zodanige manier worden georganiseerd dat de politie 
(na inachtneming van voorschriften ten aanzien van de privacy) wel kan zien van wie 
die gestolen fiets is, maar dat een niet-geautoriseerde persoon met een scanapparaat 
het adres van een willekeurige fietser niet kan achterhalen. Op deze wijze kunnen 
informatiestromen veel efficiënter worden verwerkt, en kunnen transactiekosten 
zowel bij de overheid als bij de deelnemende bedrijven verder worden verlaagd 
zonder dat het ten koste van de privacy van de burger hoeft te gaan. 

Naast private standaards zijn er publieke standaards. Dit zijn standaards die door de 
overheid worden opgelegd aan de markt. Publieke standaards trachten een 
maatschappelijk belang dat als publiek belang wordt aangemerkt te borgen. In het 
kader van SCM kan hierbij aan allerlei veiligheidseisen in en rond het transport en 
verkeer worden gedacht. Naarmate publieke standaards op hoger niveau worden 
ontwikkeld, is het complexer om aan alle wensen van de verschillende actoren te 
kunnen voldoen. Daarmee wordt het eveneens lastiger om een belangenafweging te 
maken, zeker in geval van tegengestelde belangen. Welk belang weegt immers 
zwaarder? Denk hierbij aan (veiligheids)standaards die op Europees of zelfs op 
mondiaal niveau ontstaan. Moet een land dat de veiligheidsrisico’s voor zijn 
bevolking minder van belang vindt dan economische groei gedwongen worden om 
aan standaards te voldoen die juist de risico’s zwaarder laat wegen dan economische 
groei? Publieke standaards zijn op deze wijze een politieke keuze waarbij de 
deelbelangen van verschillende marktpartijen tegen elkaar worden afgewogen.  
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Standaards en transactiekosten 
Een belangrijke reden waarom standaardisatie voor SCM in ruime zin belangrijk is, 
betreft het feit dat het de zoekkosten en informatiekosten vermindert. Beiden maken 
deel uit van de transactiekosten. Wanneer de productspecificaties gestandaardiseerd 
zijn en vastliggen, blijft de onderhandeling tussen leveranciers en afnemers in de 
productieketen beperkt tot de prijs en de leveringsvoorwaarden. Indien het product niet 
gestandaardiseerd is zal er ook over de specificaties moeten worden onderhandeld. 
Hier kunnen weer informatieproblemen ontstaan, omdat de afnemer niet alle 
informatie bezit met betrekking tot het product. Neem het voorbeeld van technische 
specificatie van onderdelen in de auto-industrie. Doordat er standaards ontstonden 
konden autofabrikanten hun onderdelen goedkoper betrekken van leveranciers. Ze 
hoefden niet te zoeken naar een leverancier die voldeed aan hun specifieke 
specificatie. De zoekkosten daalden en het werd goedkoper om onderdelen extern te 
betrekken. Naast de zoekkosten daalden ook de contractkosten. De contracten tussen 
leverancier en fabrikant hoefden nu niet meer uitgebreid gespecificeerd te worden. Dat 
daarmee ook de nalevingskosten dalen, is duidelijk. In de vroege auto-industrie 
hadden individuele fabrikanten geen marktmacht, zodat het voordeel dat er ontstond 
door standaardisering volledig werd doorgegeven aan de consument. 

Dankzij het feit dat bij pallets er niet omgepakt hoeft te worden dalen bij het gebruik 
ervan de handelingskosten en daarmee de directe transportkosten als onderdeel van de 
transactiekosten. Dankzij één uniforme standaard ontstaat de mogelijkheid om pallets 
te leasen, in plaats van ze zelf te laten maken. Doordat ze niet alleen voor het eigen 
bedrijf worden gebruikt, kunnen er schaalvoordelen optreden. Het logistieke proces in 
zijn geheel wordt efficiënter. De voordelen worden verdeeld over producent, 
tussenhandelaar en detailhandelaar. In elke schakel van de logistieke keten dalen 
immers de kosten. Bij containers doet zich ook een daling van de directe 
transportkosten voor. Er zijn minder mensen nodig om het transport van A naar B te 
organiseren. Zo moest een vrachtwagenchauffeur in het verleden wachten bij het laden 
en lossen. Door de container is het nu aankoppelen en wegrijden met de aan de 
standaard aangepaste oplegger. 

Het bestaan van een standaard binnen een bepaalde markt heeft over het algemeen een 
positieve invloed op de aanwezigheid van concurrentie binnen deze markt (de 
aanwezigheid van een standaard leidt tot meer concurrentie), omdat inter-
compatibiliteit van halfproducten een verlaging van omschakelingskosten (als 
onderdeel van de transactiekosten) teweeg brengt. Enerzijds is het voor producenten 
gunstig om zich aan te sluiten bij een bepaalde bestaande standaard omdat dit hen 
minder afhankelijk maakt van één specifieke leverancier, anderzijds zorgt dit voor 
meer concurrentie waar uiteindelijk ook de consument van profiteert. Indien andere 
producenten echter geen gebruik kunnen maken van de standaard, kan dat leiden tot 
een markt waar één monopolist de markt domineert. 

Standaarden en (netwerk)externaliteiten 

In een aantal gevallen zullen standaarden samen gaan met netwerkexternaliteiten. Des 
te meer mensen, of bedrijven van een standaard gebruik maken, des te meer 
mogelijkheden biedt dit gebruik van de standaard en des te minder aanpassingskosten 
zijn er met het gebruik verbonden. In feite zijn deze netwerkexternaliteiten een vorm 
van positieve externe effecten zodat overheidsbemoeienis met de standaard in de rede 
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ligt. Wanneer er externe effecten aanwezig zijn is er namelijk sprake van marktfalen. 
De overheid kan deze vorm van marktfalen oplossen door bijvoorbeeld een subsidie 
(bij positieve externe effecten) of een belasting (bij negatieve externe effecten). 
Bekende vormen van netwerkexternaliteiten zijn de aansluitingen op internet: niet 
alleen de nieuw aangeslotene profiteert hiervan maar ook al degenen die al 
aangesloten zijn krijgen meer communicatiemogelijkheden. In dergelijke gevallen 
bestaat voor ondernemingen een sterke economische prikkel om samen te gaan werken 
via dezelfde standaard. Overigens leidt het bestaan van netwerkexternaliteiten in 
sommige gevallen ook tot een afwachtende houding bij zowel producenten als 
consumenten. Het is mogelijk dat zij wachten tot de markt voor een bepaalde 
standaard heeft gekozen, voordat zij deze implementeren. In het bijzonder in de ICT 
en in de elektronica speelt inter-compatibiliteit een zeer belangrijke rol. Wanneer een 
bepaalde kritieke massa de keuze voor een standaard heeft gemaakt, zullen andere 
potentiële gebruikers een sterke prikkel hebben om ook voor deze standaard te kiezen. 
Dit op elkaar wachten kan ook bij standaarden op het gebied van SCM een hinderpaal 
vormen. Dit probleem kan ook als een variant op het free rider probleem worden 
gezien: het meedoen aan het ontwikkelen van de standaard is kostbaar, en wanneer de 
standaard er eenmaal is en men kan niet van het gebruik van de standaard worden 
buitengesloten, kan men zonder verdere investeringskosten meeliften met de 
standaard. Een dergelijk probleem geldt bij wereldwijde interbancaire systemen voor 
de garantie van de betrouwbaarheid van afnemer en/of leverancier (zie Douma, 2003). 

Producenten worden in dit geval ook geprikkeld door de mogelijke aanwezigheid van 
“ first-mover advantages”. De ontwikkelaar van een bepaalde standaard heeft een 
tijdsvoorsprong op zijn concurrenten bij het betreden van de markt, en zal daardoor 
doorgaans ook op de lange termijn een groter marktaandeel verwerven. Hij ziet 
bovendien zijn eigen standaard geïmplementeerd als de standaard voor alle 
producenten, wat nog meer kostenvoordelen kan opleveren. Er zitten echter ook 
nadelen aan het als eerste ontwikkelen en implementeren van een standaard. First-
movers lopen namelijk het risico dat hun standaard niet algemeen geaccepteerd wordt 
en dat er voor een andere standaard wordt gekozen. De first-mover heeft dan niet 
alleen last van de kosten van het ontwikkelen van de standaard, maar ook van de 
kosten om over te stappen op de nieuwe standaard.  

De aanwezigheid van netwerkexternaliteiten wordt in veel gevallen versterkt door het 
niet-rivaliserende karakter van standaards. Elke additionele gebruiker brengt wel 
voordelen met zich mee, maar niet de nadelen die bijvoorbeeld worden veroorzaakt 
door een toenemende aanspraak op resources of door congestieproblemen. Dit 
voordeel van het zelf in de hand houden van de standaard kan opwegen tegen het 
nadeel meelifters met de standaard in de zin dat degene die de spelregels vaststelt ook 
het spel weet te winnen. 

Netwerkexternaliteiten, tezamen met de schaalvoordelen van een standaard, maken 
een voorkeur voor internationale standaards boven nationale standaards aannemelijk. 
Zo kunnen immers nóg meer schaalvoordelen worden gerealiseerd, en is er niet alleen 
het voordeel van nationale, maar ook van internationale compatibiliteit. Deze 
internationale compatibiliteit wordt steeds belangrijker in de globaliserende wereld 
met toenemende fragmentatie van productie. Dit betekent dat ook standaards binnen 
SCM steeds meer een internationaal karakter dienen te krijgen. Dit geldt zowel voor 
standaards die via de private sector ontstaan (denk aan de container) als voor door de 
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overheid gehanteerde standaards (veiligheidsvoorschriften, afhandeling van 
douaneformaliteiten). In beginsel is de invoering van dezelfde valuta voor een groot 
aantal landen, zoals de euro, als een vorm van internationale standaardisatie op te 
vatten. In ieder geval heeft de euro, door een verlaging van de transactiekosten, een 
gunstige uitwerking op de handel gehad. 

 
Enkele economische implicaties van standaards 
Zoals eerder aan de orde is gekomen, hebben standaards in algemene zin een positieve 
invloed op de economie, en dragen ze via een verlaging van de transactiekosten bij 
aan meer specialisatie en handel en daarmee aan de maatschappelijke welvaart. Dit 
geldt in het bijzonder wanneer ze vrijwillig zijn en (bijna) kosteloos door alle spelers 
op de markt kunnen worden gebruikt. Dit geldt in het bijzonder voor de eerder 
genoemde “open standaards".  
 
Standaards brengen ook nadelen met zich mee, vooral wanneer deze wereldwijd 
gebruikt worden en er een hele infrastructuur met grote verzonken (leer) kosten rond 
het gebruik van de standaard is ontstaan. In zulke gevallen kan een bestaande 
standaard verdere innovatie in de weg zitten. Dit heeft te maken met de hoge 
transitiekosten (als vorm van transactiekosten) voor overschakeling op een andere 
standaard. Een voorbeeld dat in deze context vaak wordt genoemd is het QWERTY 
toetsenbord. Dit typesysteem werd eind 19e eeuw geïntroduceerd om het vastlopen 
van typemachines te voorkomen. Inmiddels gebruikt men computers en speelt deze 
overweging al lang geen rol meer. Er zou dan ook kunnen worden overgeschakeld op 
andere toetsenborden, die een betere standaard vertegenwoordigen doordat ze een 
hogere typesnelheid mogelijk maken. De kosten van een dergelijke omschakeling zijn 
echter zeer hoog, omdat iedereen opnieuw zou moeten leren typen.  
 
Dergelijke “lock-in” effecten treden in het bijzonder op als er sprake is van 
netwerkexternaliteiten. Hier zijn de kosten van het als eerste op de markt brengen van 
een product dat aan een nieuwe standaard voldoet én niet meer compatibel is met de 
bestaande standaard namelijk erg hoog. Hierdoor zal een beschikbare innovatie 
waarvoor een verandering van een standaard nodig is pas worden doorgevoerd  
wanneer de opbrengsten na implementatie van de nieuwe standaard sterk toenemen. 
In de praktijk zou dat kunnen betekenen dat kleine innovaties die toepasbaar zijn 
binnen de oude standaard geleidelijk worden doorgevoerd, terwijl kleine innovaties 
waarmee dat niet mogelijk is worden opgespaard totdat de voordelen van al deze 
innovaties tezamen zo groot zijn dat het vervangen van de standaard profijtelijk 
wordt. In gevallen waarbij de kosten van het vervangen van de standaard zeer hoog 
zijn in verhouding met de opbrengsten die door vervanging van de standaard 
gerealiseerd kunnen worden, zullen innovaties mogelijk helemaal geen doorgang 
kunnen vinden. 
 
De overheid kan met helpen dergelijke lock-in effecten te verminderen door zelf 
instituties in het leven te roepen die de vinger aan de pols houden bij de ontwikkeling 
en toepassing van nieuwe technologieën die bestaande standaard moeten gaan 
vervangen. Universiteiten en standaardenorganisaties kunnen een dergelijke rol (het 
liefst in samenspraak) vervullen. Zo wordt in elk geval voorkomen dat een nieuwe 
betere standaard in het geheel niet wordt ontwikkeld door lock-in effecten. Ook kan 
de overheid proberen het gebruik van de betere standaard te promoten (zodat een 
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kritische massa wordt bereikt en ook andere gebruikers gaan overschakelen), onder 
andere door deze zelf te gaan gebruiken.  
 
Een bekend voorbeeld van een technologische lock-in die verwant is aan de lock-in 
van standaardisatie, is het gebruik van verbrandingsmotoren. De infrastructuur is 
hierop zodanig sterk gericht, met een wegennet, automobielindustrie, benzinestations, 
en iedereen die in een auto met verbrandingsmotor heeft leren rijden, dat ontsnapping 
uit deze technologie welhaast ondenkbaar is. Vanuit de optiek van SCM, en meer in 
enge zin logistiek en vervoer, voegt zich hier het probleem bij dat in samenhang met 
die lock-in situatie, en het geïntegreerde karakter van het wegvervoer, koppeling aan 
andere vervoersmodaliteiten moeilijk blijkt en gepaard gaat met hoge 
transactiekosten. Alleen de container als eigenstandige standaard heeft ervoor gezorgd 
dat voor vervoer van een bepaald type goederen, vervoer per schip, rails en vliegtuig 
enigermate aan elkaar gekoppeld is.  
 
Anderszins lukt het nog niet erg op koppeling tussen de verschillende 
vervoersmodaliteiten te standaardiseren. Dit geldt bijvoorbeeld voor de koppeling 
tussen privé wegvervoer en openbaar vervoer, alle welgemeende pogingen met 
transferpunten, pendelbussen, P&R spoorstations en treintaxi’s ten spijt. Het is 
opmerkelijk dat vanuit de politiek de keuze tussen wegvervoer en openbaar vervoer 
nog steeds als een of/of keuze wordt gezien terwijl het beter zou zijn om via een 
goede standaardisatie en facilitering van de koppeling een zo efficiënt mogelijke 
combinatie van de vervoersmodaliteiten te bewerkstelligen. Kennelijk is de 
aansluiting van de verschillende vervoersmodaliteiten nog niet voldoende 
gestandaardiseerd zodat de transactiekosten te hoog zijn. Een vingerwijzing biedt het 
gebruik van de fiets voor het vervoer naar treinstation of bushalte. Openbare 
stallingen voor deze fietsen zijn vaak overvol en zeer onveilig. Kennelijk bestaat er te 
weinig aandacht voor de positieve welvaartseffecten die standaardisatie en 
vergemakkelijking van de voorzieningen op dit gebied opleveren. Een zelfde gebrek 
aan aandacht voor de transactiekosten geldt bij de aansluiting van de verschillende 
vormen van openbaar vervoer. Het kost vaak heel wat moeite om na een treinreis in 
een onbekende plaats de juiste stads- of streekbus te vinden. Het laat zich aanzien dat 
een goede toepassing van geïntegreerde informatiesystemen op dit punt 
transactiekosten kunnen doen verlagen. De overheid kan daarbij een belangrijke rol 
spelen. In de volgende paragraaf worden suggesties daartoe uitgewerkt. 
 
Een dergelijke versoepeling van de koppeling van vervoersmodaliteiten door beter 
gebruik van ICT en standaardisering ligt ook bij het goederenvervoer in het verschiet. 
Ook hier zal de overheid een coördinerende rol moeten spelen, zeker waar een snelle 
afhandeling van de overslag van de ene naar de andere vervoersmodaliteit door 
regelgeving van de overheid wordt bemoeilijkt.   
 

6. Samenhangend overheidsbeleid 
Deze paragraaf bespreekt wat, volgens de moderne inzichten van de leer van de 
economie van de collectieve sector, in algemene zin de taken van de overheid zijn (zie 
Den Butter, 2006b). Dit vormt de opmaat voor de vraagstelling welke rol de overheid 
kan spelen bij een verlaging van de transactiekosten bij SCM, zodat Nederland zijn 
rol als vestigingsplaats voor op regiefunctie gerichte bedrijfsactiviteiten kan behouden 
en zelfs versterken. 
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Bij de argumentatie of overheidsingrijpen vanuit een economisch gezichtspunt 
gerechtvaardigd is moet men zich altijd de vraag stellen waarom de markt niet 
automatisch in de gestelde taak kan voorzien. Anders gezegd is er een antwoord nodig 
op de vraag waarom het ingrijpen van de overheid een hogere maatschappelijke 
welvaart oplevert dan wanneer men de voorziening van de desbetreffende goederen 
en diensten volledig aan de markt had overgelaten. Overheidsbeleid vereist in dat 
opzicht een grondige argumentatie. 
 
Vanuit de economische leer worden verschillende argumenten aangevoerd waarom de 
markt niet (volledig) werkt en overheidsingrijpen dus op zijn plaats kan zijn. Met 
nadruk staat hier “op zijn plaats kán zijn” want het is niet noodzakelijkerwijs zo dat 
de overheid altijd moet ingrijpen bij onvolledige marktwerking. Soms is 
overheidsingrijpen vanwege efficiencyverlies, transactiekosten of foutieve inschatting 
van maatschappelijke preferenties zodanig kostbaar dat de welvaartswinst vanwege 
het ingrijpen in de markt niet opweegt tegen het welvaartsverlies dat het 
overheidsbeleid met zich meebrengt. In zo’n geval van omvangrijk overheidsfalen is 
geen beleid beter dan een beleid dat zich richt op aanpassing van onvolledige 
marktwerking. 
 
Herverdeling 
Een eerste valide argument voor overheidsingrijpen is het herverdelingsargument. In 
dit geval levert de werking van de markt een verdeling van de welvaart op die vanuit 
maatschappelijk oogpunt kan worden verbeterd. Dit is het geval bij een “te” scheve 
verdeling tussen arm en rijk, waarbij te weinig recht wordt gedaan aan 
maatschappelijke opvattingen over solidariteit en rechtvaardigheid. Ten principale 
worden de opvattingen over maatschappelijke welvaart, en dus ook over de mate van 
herverdeling, bepaald door politieke preferenties.  
 
Collectieve goederen 
Naast herverdeling is de voorziening van collectieve goederen een volgend argument 
voor overheidsingrijpen. Men spreekt ook wel van publieke goederen (public goods). 
Dit zijn goederen en diensten waarin de markt niet voorziet omdat ze niet-rivaliserend 
en niet-uitsluitbaar (non-rival en zijn non-excludable) zijn. In de voorgaande 
paragraaf over standaards zijn hiervan al voorbeelden gegeven. Bekende andere 
voorbeelden zijn defensie, de juridische infrastructuur en verschillende vormen van 
fysieke infrastructuur zoals zeeweringen en polderdijken. Bij een private voorziening 
van deze goederen en diensten speelt, zoals in het voorgaande vermeld, het probleem 
van “free riderschap”. Economische actoren zijn geneigd af te wachten totdat anderen 
de voorzieningen treffen en liften dan gratis mee. Wanneer iedereen dat doet, en het 
dilemma van de gevangen laat zien dat dit bij rationeel niet-coöperatief gedrag 
gebeurt, komen die voorzieningen er niet. De overheid is ervoor om dit dilemma te 
doorbreken. Wel is er in dit verband een voortdurende discussie hoe ver de 
bemoeienis van de overheid met de voorziening van publieke goederen moet gaan. 
Dit wordt wel de kerntaken discussie van de overheid genoemd. Ten dele heeft deze 
discussie een politiek karakter en hangt dus samen met politieke preferenties. In die 
zin ligt deze beantwoording van de “wat”-vraag, zoals dit in het  WRR rapport 
“Borgen van Publiek belang” (WRR, 1999), in het verlengde van de bovengenoemde 
verdelingskwestie. Pas nadat de “wat”-vraag is behandeld komt de “hoe”-vraag aan de 
orde, die meer via een technocratische oplossing kan worden beantwoord. Deze 
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procedurele splitsing is relevant voor de manier waarop de overheid via regulering en 
eigen initiatieven een goede infrastructuur voor SCM kan bevorderen.  
 
Marktfalen 
Een derde argument voor overheidsingrijpen dat aan het voorgaande verwant is, en 
dat vanuit het oogpunt van innovatiebeleid zeer relevant is, betreft het marktfalen.  Dit 
betreft het optreden van externe effecten, zoals de genoemde netwerkexternaliteiten. 
Daarnaast kan een situatie van schaalvoordelen en monopolie aanleiding geven tot 
marktfalen. Externe effecten kunnen zowel positief als negatief zijn. Van positieve 
externe effecten is sprake wanneer inspanningen van private actoren voordelen voor 
andere actoren opleveren waarbij zij geen vergoeding van die voordelen kunnen 
krijgen. Ten dele krijgen daardoor de resultaten van die inspanningen het karakter van 
een collectief goed. Overheidsbemoeienis om dit soort marktfalen op te heffen kan de 
vorm hebben van aanvullende financiering (subsidies) of van fiscale tegemoetkoming. 
Bij negatieve externe effecten ondervinden andere actoren schade van de activiteiten 
van private actoren, zonder dat die private actoren daarmee rekening houden. 
Standaard veiligheidseisen vervullen een dergelijke rol. 
  
Marktwerking 
Een laatste argument voor overheidsingrijpen biedt een situatie dat de markt niet 
goed, of zelfs helemaal niet werkt. In dat geval moet de overheid niet proberen de rol 
van de markt (structureel) over te nemen, maar moet zij juist alles in het werk stellen 
om de markt wel zijn werk te laten doen. Dit is het beleid ter bevordering van de 
marktwerking. Overigens heeft dit beleid veelal betrekking op het tegengaan van 
kartels en monopolieposities en sluit in die gevallen aan op het mededingingsbeleid.  
 
Overheidsbeleid en SCM 
Welke van deze argumenten voor overheidsbemoeienis zijn nu van belang voor het 
beleid ten aanzien van SCM? Het laat zich aanzien dat het argument van herverdeling 
in dit opzicht een ondergeschikte rol speelt. Enige relevantie ligt hier uitsluitend bij de 
vraag in hoeverre de revenuen van de overheidsbemoeienis, bijvoorbeeld het 
bijdragen aan internationale standaards, voor het eigen land behouden kunnen blijven, 
dan wel hoe de kosten voor het tot stand brengen van dergelijke standaards “eerlijk” 
over de verschillende landen verdeeld kunnen worden. Dit vormt een punt van zorg 
voor het beleid.  
 
De belangrijkste argumenten voor overheidsbemoeienis bij SCM zijn de voorziening 
van collectieve voorzieningen en het opheffen van marktfalen bij externe effecten. 
Zoals in de voorgaande paragraaf is getoond vervult standaardisering hierbij een 
belangrijke rol. Essentieel voor de wijze waarop standaards via SCM de economie 
beïnvloeden is de mate waarin de standaard het karakter heeft van een collectief goed. 
Vaak ontstaat een standaard, of liever gezegd, wordt een standaard algemeen 
geïmplementeerd en geaccepteerd, door de bemoeienis van een dominante speler of 
een club in de private sfeer. Om free riderschap te voorkomen, en om de investerings- 
en implementatiekosten van de standaard terug te verdienen, wordt het dan wenselijk 
geacht derden van benutting van de standaard uit te sluiten. Wanneer er vanwege 
netwerkexternaliteiten sprake is van positieve externe effecten, is echter het 
uitsluitbaar maken van standaards maatschappelijk ongewenst. In dit geval van 
marktfalen komen standaards niet automatisch tot stand en is overheidsbemoeienis 
met standaardisering vanuit economisch perspectief op zijn plaats. Iets dergelijks 
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geldt ook voor het doorbreken van een lock-in situatie en het bevorderen van de 
transitie naar een nieuwe standaard, zij het dat de precieze vormgeving van de 
overheidsbemoeienis op dit punt zeer moeilijk is. 
 
Bij internationale standaardisatie kan evenzeer sprake zijn van free ridersgedrag. Dit 
dreigt wanneer het niet lukt om de kosten van standaardisatie eerlijk te verdelen 
terwijl alle landen daar wel de vruchten van plukken. Indien er op multilateraal niveau 
geen goede afspraken worden gemaakt kan dit probleem gemakkelijk ontstaan: ieder 
land heeft namelijk geen prikkel om zelf bij te dragen aan de totstandkoming van de 
standaards. Een land dat niet meebetaalt krijgt toch vrijwel dezelfde voordelen als de 
andere landen. Wanneer de meeste andere landen echter besluiten niet bij te dragen 
zal het veelal nog steeds het gunstigste zijn zelf ook niet bij te dragen, omdat het 
eigen land anders een zeer groot deel van de kosten moet dragen. Dit werkt het 
“prisoners dilemma” in de hand, en leidt er toe dat uiteindelijk iedereen collectief 
slechter af is dan wanneer tot samenwerking zou zijn overgegaan. Een dergelijke 
(gevaarlijke) ontwikkeling is op het ogenblik ook waarneembaar op het gebied van 
wegenvignetten. Hier hebben overheden als het ware de mogelijkheid om belastingen 
op te leggen aan de burgers van andere landen. Wanneer dat bijvoorbeeld in ieder 
land in Europa afzonderlijk en ongecoördineerd gebeurt, leidt dit tot een situatie die 
wat lijkt op de middeleeuwen, waarbij men bij elke grens die men tegenkomt moet 
betalen om verder te mogen. Dit werkt het vrij verkeer van personen en goederen 
tegen. Het betekent hogere transactiekosten en maakt dat Europa uiteindelijk 
collectief slechter af is. Samenwerking bij de totstandkoming van standaards, en het 
maken van goede overeenkomsten over het delen van de kosten daarvan, is dus erg 
belangrijk. In feite is een Europa breed gecoördineerde infrastructuur op te vatten als 
een collectief goed. 
 
Het argument van marktwerking is in dit kader in zoverre van belang dat het 
gezamenlijk ontwikkelen van technologieën en standaards die de transactiekosten 
doen verminderen, aanleiding kan zijn tot samenwerking en kennistransfers tussen 
bedrijven. Wanneer het mededingingsbeleid dermate stringent is dat een dergelijke 
samenwerking wordt gefrustreerd zouden deze kostenvoordelen worden misgelopen. 
Aan de andere kant moet worden voorkomen dat dankzij deze samenwerking kartels 
gaan ontstaan met onderlinge prijsafspraken die de concurrentie dusdanig verstoren 
dat dit per saldo nadelig voor de maatschappelijke welvaart is. Evenzeer kan het 
nadelig zijn wanneer deze samenwerkingsverbanden tot uitsluiting van andere 
bedrijven leidt waarbij dit vanuit het perspectief van de netwerkexternaliteiten 
suboptimaal is. In dat geval kan de overheid de maatschappelijke welvaart verhogen 
door bij te dragen aan de vorming van voldoende grote “clubs” van betrokkenen.  
 
Aldus zijn er verschillende manieren waarop de overheid betrokken kan zijn in de 
voorziening van een infrastructuur die er toe bijdraagt dat de transactiekosten bij SCM  
verlaagd worden. Dit kan (i) via steun aan initiatieven van een club van bedrijven; (ii) 
via het bevorderen dat een privaat ontwikkelde standaard algemene geldigheid krijgt; 
(iii) via een eigen bijdrage aan het ontwikkelen van een standaard en andere vormen 
van infrastructuur, of zelfs het initiatief daartoe nemen, voorkomen dat er een situatie 
van free riderschap ontstaat en een te afwachtende houding van de betrokkenen; (iv) 
via het bieden van een niche en bescherming aan nieuwe technologieën en 
standaarden die potentieel een lock-in in een bestaande dominante technologie of 
standaard kunnen doorbreken. Meer specifiek voor SCM betekent het dat de 
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voorzieningen niet in enge zin uitsluitend op logistiek en transport gericht moeten 
zijn, maar dat die voorzieningen beschikbaar worden gesteld die de hele keten 
koppelen. Het is van belang daarbij de grote betekenis van de “zachte” 
transactiekosten te onderkennen. Voor de hand ligt dat vooral via ICT dergelijke 
koppelingen tot stand kunnen worden gebracht, waarbij goed rekening moet worden 
gehouden met het feit dat niet alle kennis die tot verlaging van transactiekosten leidt 
codificeerbaar is en dus met standaardregels valt te besturen. Voor een deel blijft het 
management van de keten afhankelijk van taciete kennis. Het betekent dat 
standaarden en procedurele regels voldoende flexibel moeten zijn om deze taciete 
kennis te benutten. In die zin verdient ook de bijdrage aan open standaarden en open 
vormen van innovatie bij het verder omlaag brengen van de transactiekosten in de 
productieketen de voorkeur. 
 
Een voorbeeld van het samengaan van externe effecten en het collectieve goed 
karakter van kennis ligt bij het wegvervoer. Hier wordt steeds meer gebruik gemaakt 
van navigatiesystemen om de route te bepalen. Het laat zicht aanzien dat bij het 
invoeren van vormen van rekening rijden, de navigatiesystemen ook de 
desbetreffende kosten mede bepalend zullen laten zijn voor de te kiezen route, en 
wellicht ook voor het tijdstip dat het transport plaatsvindt. Kennis van de te kiezen 
routes, en tijdstippen van vervoer, is niet alleen van belang voor de individuele 
weggebruikers zelf maar ook voor de medegebruikers van de weg. Hiermee krijgt 
deze kennis het karakter van een publiek goed en zou het een overheidstaak zijn (of 
de taak van een club van vervoerders) om de gegevens over de te kiezen routes 
centraal te verzamelen en naar de individuele weggebruikers terug te koppelen. Zo 
kan een optimale benutting van de capaciteit van het wegennet worden verkregen. 
Opvallend zijn op dit gebied de problemen in sommige dorpskernen, recentelijk in de 
media op de voorgrond getreden, waar navigatieapparatuur chauffeurs niet over 
doorgaande wegen, maar over daarvoor eigenlijk ongeschikte bestemmingswegen 
leidt. Door een geïntegreerde aanpak kunnen dergelijke problemen worden 
voorkomen. Natuurlijk is het voor een dergelijk informatie- en communicatiesysteem 
essentieel dat alle gegevens in dezelfde standaards worden aangeleverd en verwerkt. 
Uiteindelijk zouden dit wereldwijde standaards kunnen worden. In de verdere 
toekomst is het zelfs voorstelbaar dat de gegevens over weggebruik worden 
gekoppeld aan een centraal informatiesysteem voor het openbaar vervoer, zodat de 
optimale route in een combinatie van eigen vervoer en openbaar vervoer in real time 
kan worden berekend. 
 
Dit soort wereldwijde kennissystemen zou ook voor het goederenvervoer tot een 
aanmerkelijke verdere verlaging van de transactiekosten kunnen leiden. Te denken 
valt aan informatie over de inhoud van bijvoorbeeld containers die wereldwijd via 
bepaalde veiligheidscodes opvraagbaar is voor belanghebbenden, zodat de douane 
afhandeling snel kan plaatsvinden en kostbare conflicten over de inhoud van de 
containers en leveringseisen kunnen worden vermeden. Toch zal het nooit zo zijn dat 
er in deze koppeling van de schakels van de keten in het geheel geen conflicten zullen 
optreden. Altijd zullen er discretionaire beslissingen moeten worden genomen. Zeker 
geldt dit ten aanzien van de geschreven en ongeschreven regels waarmee de overheid 
bedrijven die goederen kopen en verkopen confronteert. Buitenlandse (maar ook 
Nederlandse) bedrijven klagen over de verschillende regels waarmee zij door de 
Nederlandse overheid worden geconfronteerd en die elkaar soms zelfs tegenspreken. 
Vanuit dat oogpunt zou het aanbeveling verdienen om, wanneer buitenlandse 
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bedrijven zich in Nederland willen vestigen, hen van overheidswege een intermediair 
(“buddy”) toe te wijzen die de gang van de bedrijven langs alle overheidsloketten en 
regelgeving vergemakkelijkt. Dat zou de transactiekosten voor die bedrijven sterk 
doen verminderen en zou bijdragen tot een beter vestigingsklimaat in Nederland voor 
regievoerende en handeldrijvende bedrijven. Bovendien voorziet de kennis die de 
“buddies”op deze wijze opdoen de overheid van informatie over waar werkelijk de 
knelpunten liggen. 
 
Kortom, voor een verlaging van transactiekosten is een goede infrastructuur en 
inrichting van instituties nodig. Uit een analyse van Dollar en Kraay (2003) blijkt dat 
op de lange termijn de omvang van de handel in een land in samenhang met 
dergelijke goede instituties een belangrijke determinant van de economische groei, en 
daarmee van de welvaart is. 
  
Dit essay is bedoeld om speciale aandacht te besteden aan de volgende vragen die het 
overheidsbeleid raken:  

1. Wat is de invloed van dematerialisatie van de handel op de functie van 
Nederland als distributieknooppunt? 

2. In hoeverre zijn omvangrijke transport- of distributieactiviteiten voor 
Nederland nodig om een sterke of mogelijke zelfs coördinerende rol te 
kunnen spelen in de internationale handel? 

3. Hoe verhoudt een coördinerende rol van Nederland in de internationale 
handel zich tot Supply Chain Management? 

4. Hoe verhouden de baten van distributieactiviteiten voor welvaartsgroei in 
Nederland zich tot de mogelijke lasten van die activiteiten? 

5. Wat is de rolverdeling tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap om 
SCM-competenties en -mogelijkheden te ontwikkelen en te benutten voor 
welvaarts- en productiviteitsgroei in Nederland?  

6. Hoe grijpt, in het licht van internationale specialisatie in productie en de 
dematerialisatie van de handel, de doelstelling van het bevorderen van 
SCM aan op het beleid ten aanzien van de vervoersmodaliteiten? 

7. Op welke overheidsniveau’s kan het beste inzet worden gepleegd en op 
welke wijzen? (mondiaal, Europees, nationaal, lokaal)? 

 
Op de meeste van deze vragen bevat dit essay een eerste antwoord. Voor een meer 
grondige beantwoording is per vraag een aparte studie nodig, waarbij in de meeste 
gevallen de uiteindelijke kwantificering in de afweging van kosten en baten veel 
stelposten en moeilijk te waarderen elementen zal bevatten. Vanuit deze argumentatie 
in dit essay kan het volgende worden opgemerkt. 
Ad 1. De fragmentatie van de productie en de globalisering hebben tot gevolg dat 
bedrijven in Nederland, waaronder vestigingen van buitenlandse bedrijven, steeds 
minder zelf zullen produceren en daarom steeds meer de regie over de productieketen 
zullen moeten verzorgen om te overleven. Dit versterkt niet alleen de functie van 
Nederland als distributieknooppunt maar verbreedt deze functie ook naar alle schakels 
van de keten. Beheersing van de “zachte” transactiekosten wint aan belang, hetgeen 
betekent dat het aandeel van de waardecreatie in de fysieke distributie zal afnemen. 
Ad 2. Omvangrijke distributie en transportactiviteiten blijven nodig voor de 
coördinerende rol van Nederland in de handel en voor het regievoerend karakter van 
de economische bedrijvigheid in Nederland. Dit vanwege de complementariteit tussen 
de fysieke distributie en de andere aspecten van de regievoering over de keten. De 
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mate waarin hier van complementariteit sprake is verdient overigens nog nader 
onderzoek. Aandacht voor de distributie- en transportfunctie is daarom noodzakelijk, 
maar niet voldoende. De steeds verdergaande fragmentatie vergroot het aantal 
schakels in de keten en maakt een geïntegreerde benadering noodzakelijk. Dus de 
“distributiefunctie plus”. 
Ad 3. Supply chain management vormt een essentieel onderdeel van de regievoering 
van bedrijven: het is zelfs de vraag of SCM niet de hele regievoering zou moeten 
betreffen. Dit is een afbakeningskwestie waarbij men een enge, en een ruime definitie 
van SCM kan hanteren. Hoe dit ook zij, SCM dient in het hele regievoeringsproces te 
worden geïntegreerd. Ook het overheidsbeleid dient er mee te rekenen dat het 
geïntegreerde processen zijn en dat bij de koppeling alle schakels van de keten 
meedoen. In dit verband geldt wel de aanbeveling dat nader onderzoek nodig is naar 
de beste manier om het begrip “supply chain management” af te bakenen. Een 
inventarisatie en categorisering van de verschillende vormen van transactiekosten die 
hier een rol spelen, kan bij zo’n afbakeningsstudie van wat wel en wat niet tot SCM 
gerekend wordt, van dienst zijn.   
Ad 4.. Dematerialisatie van productie betekent dat per eenheid productvolume de 
toegevoegde waarde toeneemt, zodat deze trend, ceteris paribus, tot een minder zware 
belasting van het milieu kan leiden. Toch is het niet gezegd dat de belasting ook in 
absolute waarde zal afnemen. Daarom verdienen de negatieve externe effecten die de 
distributiefunctie met zich meebrengt een voortdurende aandacht van het 
overheidsbeleid. Technologische vernieuwing, uitgelokt door strenge regelgeving, 
maar ook via creatieve oplossingen in de distributiemethoden, kan een 
voorbeeldfunctie vervullen. Zo’n functie kan een “first mover advantage” betekenen 
en hoeft vanuit dat perspectief niet tot een verslechtering van de vestigingskwaliteit te 
leiden (zie de discussie over de “Porter hypothese”;. Folmer, Van der Veen en 
Withagen, 2005; Van der Vlist, Folmer en Withagen, 2007). 
Ad 5. De rolverdeling tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschap wordt bepaald 
door de verschillende functies die deze instituties in de economie vervullen. Deze 
argumenten voor overheidsbemoeienis worden in dit geval met name gevonden bij het 
collectieve goed karakter van infrastructuur en de standaarden die de transactiekosten 
verlagen, en bij het internaliseren van externe effecten en voorkomen van ongewenste 
technologische lock-ins. Zoveel mogelijk dienen bedrijfsleven, overheid en 
wetenschap vanuit hun eigen verantwoordelijkheden samen te werken. De overheid 
moet de wetenschap goede prikkels geven, om met behoud van de onafhankelijkheid, 
deze samenwerking gestalte te doen geven. 
Ad 6. De samenhang tussen SCM en vervoersmodaliteiten dient in kennisnetwerken 
tot stand te worden gebracht. Wereldwijde standaardisatie van deze kennis en 
kennisverzameling over vervoerkeuze is daarbij een te verwezenlijken ideaal. 
Nederland kan hierbij het voortouw nemen, maar kan het niet alleen. 
Ad 7. Nederland kan op dit gebied op internationaal niveau een voortrekkersfunctie 
vervullen, maar vanuit praktische overwegingen geldt hier wel het 
subsidiariteitsbeginsel: op een zo laag mogelijk niveau beginnen, maar houd de 
mogelijkheid tot coördinatie op een hoger niveau in het oog. 
 
 

7. Besluit 
De wereldwijde fragmentatie van productie, waarbij de productieketen steeds verder 
wordt opgesplitst en productie daar plaatsvindt waar dat het goedkoopst is, betekent 
dat de regiefunctie voor het Nederlandse bedrijfsleven steeds belangrijker wordt. 
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Voor een belangrijk deel valt deze regiefunctie samen met het Supply Chain 
Management (SCM), waarbij SCM dan wel in ruime zin wordt gedefinieerd. 
Waardecreatie wordt in deze vorm van economische bedrijvigheid vooral verkregen 
door het koppelen van de verschillende schakels van de keten en in het benutten van 
de kennis waar de verschillende onderdelen van de productie kunnen plaatsvinden. 
Hoe lager de transactiekosten bij het koppelen, des te winstgevender wordt de 
regiefunctie en des te beter weet ons land zich in dit opzicht te profileren als een 
goede vestigingsplaats voor regievoerende bedrijven. Dit biedt een 
concurrentievoordeel voor het binnenhalen van hoofdkantoren, in- en 
verkoopafdelingen en centra van waaruit de internationale logistiek en assemblage 
wordt geregeld. Hiertoe zijn geïntegreerde kennissystemen nodig die alle schakels van 
de productieketen omvatten. Vanuit de overheidsfuncties van de voorziening van 
collectieve goederen en opheffen van marktfalen heeft de overheid een rol bij het tot 
stand komen van deze kennissystemen. Dit essay geeft hiervan een aantal voorbeelden 
die in de sfeer van de distributiefunctie voor ons land van belang kunnen zijn. Het 
gaat hierbij nadrukkelijk niet alleen om aspecten die te maken hebben met de 
(fysieke) distributiesector zelf, maar evenzeer met de hieraan gerelateerde sectoren. 
Als “distributieland plus” zal Nederland ook aandacht moeten besteden aan 
kostenbesparingen voor alle hieraan gerelateerde sectoren. Voor een beter begrip hoe 
de overheid kan bijdragen om in dit opzicht de concurrentiekracht van ons land te 
verhogen, is echter meer inzicht nodig welke transactiekosten hierbij van essentieel 
belang zijn en hoe de kosten en baten van het beslag op milieu en ruimte zich tot 
elkaar verhouden. 
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