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Samenvatting









Nederlandstaaterombekendeenhandelslandtezijn:eenplekwaargoederenstromen
van over de hele wereld samenkomen en waarvandaan goederen over Europa en de
wereld worden gedistribueerd. De kracht van Nederland als handelsland wordt
regelmatiggeïllustreerdaandehandvanhethogeengroeiendewederuitvoercijfervan
Nederland(ESBDossier,2003,WRR,2003,KustersandVerbruggen,2001,Mellensetal.,
2007).Bijwederuitvoerwordengoederenuitgevoerddieeerderzijningevoerd.Zonder
enige noemenswaardige industriële bewerking verlaten deze ingevoerde goederen ons
land. Het enige wat er werkelijk met deze goederen gebeurt in Nederland is
eigendomsoverdracht: de goederen komen in het bezit van een Nederlands ingezetene
en vervolgens in dat van iemand in het buitenland. Wederuitvoer is daarmee iets
wezenlijksandersdandoorvoer,waarbijgeensprakeisvaneigendomsoverdracht.


De groeiende wederuitvoer heeft, zoals gezegd, de aandacht van veel

onderzoekers en beleidsmakers getrokken. Om het hoge percentage wederuitvoer –
ondertussen al meer dan de helft van onze totale uitvoer – te verklaren, wordt vaak
gewezen op onze gunstige ligging aan zee, onze havens, achterlandverbindingen en
onze handelsgeest. Hoewel dit allemaal relevante aspecten ter verklaring van
wederuitvoer lijken, ontbreekt in deze verklaringen een helder zicht op de werkelijke
activiteitendieschuilgaanachterwederuitvoerendaardoorgevenzeonsonvoldoende
houvastbijhetinterpreterenvandewederuitvoercijfers.Metnameishetonduidelijkin
hoeverre we in Nederland als handelsland afhankelijk zijn van beslissingen die elders
worden genomen of dat we ook coördinatie en bestuursfuncties uitvoeren die andere
gebieden juist afhankelijk maken van ons. Zonder kennis van de activiteiten die
schuilgaan achter wederuitvoer is het lastig het hoge wederuitvoercijfer in specifieke
gevallenteverklarenen,methetoogopbeleid,tebegrijpenhoediewederuitvoermet
Nederland is verbonden en die verbondenheid of inbedding mogelijk door beleid is te
stimuleren.
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Onderzoeksvragen

In dit onderzoek is geprobeerd om meer zicht te krijgen op de aan wederuitvoer
gerelateerdehandelsactiviteitenenhuninbeddinginNederland.Uitgangspuntvanhet
onderzoek was de gedachte dat verschillende typen goederen en verschillende typen
handelsactiviteitenopeenverschillendemaniermetNederlandzoudenzijnverbonden.
Meerconcreetisuitgegaanvandriebasistypenvanhandelsactiviteitenendaarmeedrie
typen handelsknoopunten die voor wederuitvoer kunnen zorgen. Ten eerste kan een
handelsknooppunt een plek zijn waar vraag en aanbod door distributieve activiteiten
samenkomen. Dit is het geval wanneer door bijvoorbeeld Europese distributiecentra
goederen worden geïmporteerd en vervolgens worden geëxporteerd naar markten in
Europa. De distributiecentra zijn puur logistieke schakels, koop en verkoopafspraken
worden elders gemaakt. Een heel ander type handelsknooppunt ontstaat als vrager en
aanbiederendeteverhandelengoederenelkaarfysiektreffeninhethandelsknooppunt.
Dit is bijvoorbeeld het geval in de bloemenhandel waar in Aalsmeer handelaren en
bloemen van over de hele wereld bij elkaar komen. Er is sprake van een fysieke
marktplaats. Een derde vorm van een handelsknooppunt is een knooppunt waar
handelaren geconcentreerd zijn: een knooppunt in handelsnetwerken. Handelaren
organiseren de verbinding tussen markten en importeren en exporteren daarbij
goederenviahunhandelsnetwerk.


Ditonderzoekbeantwoordtdrievragenmetbetrekkingtotdewederuitvoeren

concentratievanhandelinNederland.

(1) Welkehandelsactiviteitenenhandelsrolligterachterdewederuivoercijfersvan
Nederland en in hoeverre speelt Nederland een rol van coördinatie en
bestuurscentrumvanhandelininternationalewaardeketens?
(2) Door welke processen zijn deze handelsactiviteiten met Nederlandverbonden
eninhoeverrezijnzedatopzo’nmanierdatzelastigzijnteverplaatsen?
(3) Watzijn,inhetlichtvandeantwoordenopdeeerstetweevragen,desterkten
enzwaktenvanNederlandalsinternationaalhandelsland?

Ditonderzoeklaatdeveelvormigheidzienvandeinbeddingvanhandelsactiviteitenen
wederuitvoer in Nederland in de drie hiervoor genoemde typen handelsknooppunten.
Hetlaatookziendatlangnietelktypeactiviteitdatwederuitvoergenereertevensterk
met Nederland is verbonden: sommige activiteiten lijken veel eenvoudiger te
verplaatstendananderen.Erzijndusverschillendesterktenenzwaktenaantewijzenin
de rol van Nederland als internationaal handelsknooppunt. Omdat handel zo
verschillend met Nederland is verbonden en er zulke verschillende redenen voor het
ontstaan van een knooppunt in Nederland zijn, is een veel nauwkeuriger en case
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specifiekere bestudering van Nederland als internationaal handelsland nodig. Pas dan
kunnen wederuitvoercijfers en veranderingen daarin goed geïnterpreteerd worden en
kan veel gerichter beleid geformuleerd worden ter bevordering van één of meer
specifiekehandelsrollenininternationalewaardeketens.

Theorieenmethodologie

In dit onderzoek is wederuitvoer gezien als een activiteit in langere waardeketens die
lopen van het ontwerp en grondstoffen van producten tot eindproducten bij de
consument.Dewaardeketenisinditonderzoeknietstriktlineairopgevat:alleschakels
indeketenkennenverschillendehorizontaleenverticaleverbandenmetactorenuitde
eigen keten en uit andere ketens zodat eigenlijk sprake is van netwerken. Deze
waardeketensomspannenvaakverschillendelanden.Zokanontwerpvaneenproduct
indeVerenigdeStatenplaatsvinden,terwijlinChinawordtgeproduceerd,inNederland
de logistiek en voorraadbeheer worden uitgevoerd, en in heel Europa geconsumeerd.
Het gaat dus om wereldwijde ketens of netwerken van activiteiten die met elkaar zijn
verbonden.
De termen waarin globalisering over het algemeen wordt neergezet –
deterritorialisering en wereldwijde concurrentie tussen gebieden – lijkt te
veronderstellen dat elke schakel in een keten of netwerk, dus ook die van handel en
wederuitvoer,slechts lichtofin het geheel niet isverbonden met het gebied waarin zij
plaatsvindt. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. Centraal in dit onderzoek staat het
begrip territorialization van Storper (1997). Volgens Storper zijn activiteiten die
afhankelijk zijn van gebiedsspecifieke bronnen (territorially specific resources) niet zo
eenvoudig naar elders te verplaatsen. Gebiedsspecifieke bronnen kunnen gerelateerd
zijn aan unieke lokaal aanwezige kennis, of aan niet meer in te halen schaalvoordelen,
infrastructuren, of unieke, met de lokale geschiedenis verbonden (complementaire)
instituties.


Hoewellocatiespecifiekefactorenbelangrijkzijnomtebegrijpenhoesterkeen

handelsactiviteit op een plek is ingebed, is het nog niet per se zo dat een activiteit die
niet is gebaseerd op unieke, moeilijk te imiteren kenmerken heel eenvoudig is te
verplaatsen. Om dit te begrijpen is naar de relaties in de waardeketen gekeken waarin
handelsactiviteiten plaatsvinden. Wanneer er door een buitenlands bedrijf grote
investeringen zijn gepleegd in een locatie om bijvoorbeeld logistieke activiteiten
mogelijktemaken,zullendieinvesteringeniniedergevaltijdelijkdeactiviteitenaaneen
plek binden. Ook investeringen in persoonlijke relaties die het mogelijk maken om
handeltedrijven,kunnenervoorzorgendathetergkostbaarisomhandelsactiviteitente
verplaatsenenopanderehandelspartnersovertestappen.Behalvenaarlocatiespecifieke
kennis en productiefactoren, is dus ook naar de relaties tussen partners in de
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waardeketen gekeken om te begrijpen door welke processen handelsactiviteiten met
Nederlandzijnverbondenenerzijningebed.


Op basis van Storper’s (1997) werk is ook een onderscheid te maken in

verschillende productiewerelden die elk eigen kenmerken hebben wat betreft de input
die nodig is om het product te maken (gespecialiseerde middelen versus
gestandaardiseerde inputs) en de markten waarop een product zich richt (specifieke,
onzekere versus generieke,voorspelbaremarkten). Ditonderscheid is in ditonderzoek
gebruikt om te begrijpen welke rol handel in verschillende gevallen speelt en welke
activiteiten er daarom mee zijn verbonden. Er werd verondersteld dat in elke
productiewereldzoalsStorperdieonderscheidt–InterpersoonlijkeWereld,Wereldvan
Markten,IndustriëleWereld,IntellectueleWereld–anderefactorenbelangrijkzijnvoor
handelenomhetvoorkomenvaneenhandelsknooppuntteverklaren.
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is een literatuur en
documentenstudie gedaan naar de rol van internationale handel in het Nederlandse
economische beleid en zijn drie cases onderzocht van internationale handel en
wederuitvoer

door

Nederland:

kleding,

snijbloemen

en

hightech

consumentenproducten. Ruim zeventig personen die werkzaam zijn in de handel in
deze producten zijn geïnterviewd over de organisatie van de waardeketen, de
handelsactiviteitenvanhunbedrijf/voorditproductinNederland,enhunrelatiemeten
locatieinNederland(personeel,kennis,andereorganisaties).Naastdeinterviewsvond
er

ook

voor

de

casestudies

een

uitgebreide

literatuurstudie

en

(beleids)documentenanalyse plaats. Het onderzoek is, waar mogelijk, met statistische
gegevensondersteund.

DekrachtvanhetNederlandsehandelsknooppunt

UiteenanalysevanhetNederlandsebeleidophetgebiedvanhandelendistributieblijkt
dat handel, verrassend genoeg, niet heel veel aandacht heeft gehad als een op zichzelf
staande sector. Handel is vooral gestimuleerd door de promotie van Nederland als
distributieland. Recentelijk heeft in dat kader vooral de ontwikkeling van logistieke
kennis in Nederland de aandacht gekregen. De casestudies van de handel in hightech
producten en kleding door Europese distributiecentra in Nederland, laten zien dat het
nog maar de vraag is of de ontwikkeling van kennis op het gebied van logistiek en
distributieookleidttothetaantrekkenvanfysiekestromen.

Kleding:snelheidenflexibiliteit
De casestudy van kleding is vooral gericht geweest op privatlabelbedrijven. Dat zijn
bedrijven die in opdracht van andere bedrijven, bijvoorbeeld winkelketens,
postorderbedrijven of kledingmerken, de productie van kleding in het buitenland
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organisereneninmeerdereofminderemateookhetontwerpprocesvandezebedrijven
overnemen. De private label bedrijven spelen de klassieke rol van de handelaar als
verbindingtussenwerelden.Dehandeldoordezebedrijvenisdanookgekozenalseen
voorbeeldvaneenknooppuntineenhandelsnetwerk.
Handelaren in deze keten brengen snelheid, flexibiliteit en zekerheid in de
waardeketenvankleding.Ditisnodigomdatproductieinhetbuitenlandvaaklastigis
te organiseren door culturele verschillen en communicatieproblemen. Ze coördineren
dusdelenvandewaardeketen,maarzijntegelijkertijdsterkafhankelijkvanbeslissingen
die elders in de waardeketen of het netwerk worden genomen: namelijk om te werken
meteenprivatelabelinplaatsvandeorganisatievanproductiezelfterhandtenemen.
Anders dan gedacht spelen lokale kennisuitwisseling en positieve externe
effecten van clustering eigenlijk geen rol voor het functioneren van private labels. De
krachtvandeNederlandseprivatelabelskanvooraldoorhistorischeontwikkelingenen
kenmerken van de Nederlandse vraagmarkt worden verklaard. De gebondenheid aan
Nederlandvandezehandellijktzwakenmoeilijktebeïnvloeden,vooraldoordatergeen
beslissingsmacht zit bij de handelaren in Nederland. Veranderingen in de organisatie
vandewaardeketenvankleding,zoalseentoenemendeintegratievanactiviteitendoor
bedrijven,beïnvloedensterkhetbestaansrechtvandezebedrijveninNederland.

Snijbloemen:grotekeuze,efficiëntelogistiekensuperieurekennis
Decasusvansnijbloemenisinditonderzoekgekozenalshétvoorbeeldvanhandeldoor
eengecentraliseerdemarktplaats:opdeNederlandseveilingenkomenvraagenaanbod
iedere dag letterlijk bij elkaar. Exporteurs en importeurs kopen er een rijk assortiment
bloemenvanduizendenkwekersdiemeestalmaareenpaarvariëteitenkweken.
Opdecentralemarktplaatsdiedeveilingenzijn,geldenheelsterkalleexterne
schaalvoordelen die ontstaan door clustering: het maakt de logistiek efficiënt van een
product dat veelal in monoculturen wordt geproduceerd, maar in een rijk assortiment
wordt verkocht aan de eindconsument. Ook lokale kennisvoordelen blijken hier een
belangrijkeverklaringvoordevoortdurendekrachtvandezecentralemarktplaats,zelfs
ineentijdvantoenemendebuitenlandseproductieenintegratieindeketen:inenrond
deNederlandseveilingenontmoetenhandelarenenproducentenelkaarenkanhetbest
wordenopgevangenhoehetmetproductenprijsontwikkelingenstaat.Debuitenlandse
handelisdussterkafhankelijkvanhetassortimentdataanwezigisopdeNederlandse
veilingenendekennisdiedeNederlandsehandelarenhebben.Dehandelinsnijbloemen
wordtdaarmeesterkdoorNederlandbeheerstengecontroleerdenkanzeerlastigdoor
eenanderlandwordenovergenomen.Desterkeverbondenheidvandehandelindeze
sector kan worden verklaard door de veelvormigheid van de verbondenheid: hij is
zowel op schaalvoordelen als kennisvoordelen gebaseerd en op een lange historische
ontwikkeling van infrastructuur en instituties die ervoor hebben gezorgd dat de
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veilingen zo’n breed en diep assortiment tot op de dag van vandaag hebben weten
samentebrengen.

Hightechconsumentenproducten:kostentellen
De wederuitvoer van hightech producten door Nederland is voor dit onderzoek
gekozenalseenvoorbeeldvaneendistributieknooppunt:wederuitvoervoorditproduct
verloopt eigenlijk uitsluitend via Europese distributiecentra van grote, internationale
producenten.Erzijnmaareenpaarinternationaalopererendedistributeursdiealsechte
handelaar in deze producten kunnen worden gezien. Over het algemeen is de handel
dusgeorganiseerddoornationaalopererendedistributeursenisEuropesedistributiein
handenvangroteproducenten.
Deze casus laat zien dat het vooral infrastructuur, fiscale voordelen en een
efficiënte douane zijn die distributiefuncties aantrekken: ze verlagen de kosten en
vergrotendesnelheidindeketen.Decasuslaatookziendatdezefunctiesnietheelsterk
aan Nederland zijn gebonden en sterk vanuit het buitenland worden aangestuurd:
verplaatsing van deze activiteiten uit Nederland wordt continu overwogen. Gezien de
manier waarop de distributie zowel door verladers als logistiek dienstverleners vanuit
het buitenland wordt aangestuurd, is het nog maar de vraag of door logistieke
kennisontwikkeling ook logistieke stromen zelf aan Nederland gebonden kunnen
worden.

Eenveelvormigehandel,wederuitvoereninbedding

Het onderzoek toont dat het zeer relevant is onderscheid te maken naar verschillende
typen handelsknooppunten die achter de ogenschijnlijk eenduidige wederuitvoercijfers
schuilgaan: verschillende typen knooppunten blijken anders in Nederland te zijn
ingebed.Ooklaathetonderzoekziendathetinterpreterenvanderolvaneenbepaald
type knooppunt eigenlijk alleen goed kan als rekening wordt gehouden met het soort
product dat wordt verhandeld en de manier waarop de keten is georganiseerd: we
moeten dus kijken naar de langere keten of het netwerk waarin de handelsactiviteit
plaatsvindt om te begrijpen aan welke krachten een bepaalde handelsactiviteit
onderhevig isen welke ruimte er is om derol diedie activiteitspeelten de inbedding
van die activiteit te versterken. Ten slotte leiden de inzichten uit dit onderzoek tot
relativering van de waarde die gehecht moet worden aan stijgende of dalende
wederuitvoercijfers: ze kunnen net zo goed een sterk aanpassingsvermogen laten zien
van de handel als een sterker of zwakker wordende positie van Nederland als
handelsland.Verderbetekenteentoenamevanwederuitvoernietnoodzakelijkerwijsdat
ook de macht om internationale handel te controleren toeneemt, net zo min als een
verlies van wederuitvoer per se zwakte uitdrukt. Het kan evengoed betekenen dat de
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concurrentiekracht verschuift van fysieke afhandeling naar coördinatie en regie van
handelsstromenenderhalveeentekenzijnvan eensterkaanpassingsvermogenvande
economieaaninternationaleontwikkelingenindewaardeketensvanproducten.
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