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 Managementsamenvatting  

In dit onderzoek zijn de effecten in kaart gebracht van het internaliseren van 

externe kosten voor vier topsectoren, te weten agrofood, tuinbouw, chemie en high 

tech. Aanleiding van dit onderzoek is dat de Raad voor de leefomgeving en infra-

structuur (Rli) de verwachting heeft dat in de toekomst de externe kosten van de 

gehele keten in steeds verdergaande mate zullen worden geïnternaliseerd. In de 

huidige beleidsdoelstellingen is reeds het internaliseren van de externe kosten van 

transport voorzien, maar mogelijk zal dit worden uitgebreid naar andere schakels 

van de productieketen. De Rli stelde TNO de vraag hoe een wereldwijde inter-

nalisatie van externe kosten in de vier topsectoren zou doorwerken en wat 

daarnaast het effect zou zijn van deze internalisatie op de internationale positie van 

Nederland; enerzijds als handelspartner, anderzijds als knooppunt voor het trans-

port van goederen. 

 

Externe kosten ontstaan wanneer iemands individuele acties het welzijn van een 

andere actor beïnvloeden op een manier waarvoor niet betaald hoeft te worden in 

overeenkomst met bestaande definities van eigendom in de maatschappij.  

In deze studie worden de volgende externe kosten onderscheiden: 

a) Externe milieueffecten gerelateerd aan verschillende broeikasgassen en 

niet-broeikasgassen, zoals klimaatverandering en gezondheidseffecten. 

b) Externe transporteffecten anders dan externe milieueffecten, zoals ver-

keersveiligheid, congestie en geluid. 

c) Sociale externaliteiten, waaronder de kosten van kinderarbeid en slechte 

werkomstandigheden. 

d) Ecologische kosten van overexploitatie van niet-hernieuwbare natuurlijke 

bronnen. 

 

In dit onderzoek zijn de eerste twee benoemde effecten kwantitatief ingeschat aan 

de hand van modelberekeningen. De andere effecten zijn geschat op basis van een 

gevoeligheidsanalyse. 

 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is dit onderzoek in een aantal 

stappen onderverdeeld:  

1. Selectie van een aantal voorbeeldketens per topsector; 

2. Beschrijving van de functionele ketens in 2012; 

3. Definitie van toekomstscenario’s voor 2040; 

4. Doorrekening van de scenario’s en bepalen van de externe kosten; 

5. In kaart brengen van de economische implicaties voor Nederland. 

 

Daarnaast is in een vervolg aan TNO gevraagd om de effecten in kaart te brengen 

voor drie aanvullende scenario’s, waarbij alleen in landen binnen de Europese Unie 

wordt geïnternaliseerd (stap 6). 

 

Hieronder worden de uitkomsten van deze onderdelen kort toegelicht. 
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 1. Selectie van een aantal voorbeeldketens per topsector 

 

Binnen de drie onderzochte topsectoren zijn elf voorbeeldketens geselecteerd op 

basis van vijf selectiecriteria, namelijk de aandacht binnen de betreffende topsector, 

de bijdrage aan de Nederlandse economie, duurzaamheidsaspecten, onderling 

(logistiek) uiteenlopende ketens binnen de topsectoren en overleg met Rli.  

 

De geselecteerde ketens zijn:  

 Melkveehouderij, cacao en varkenshouderij (in de topsector Agrofood); 

 Sierteelt en voedingstuinbouw (in de topsector Tuinbouw en uitgangs-

materialen); 

 Olie, bio-ethanol en kunststofproductie (in de topsector Chemie); 

 Automotive, machinebouw en elektronica (in de topsector High tech). 
 

2. Beschrijving van de functionele ketens in 2012 

 

Per keten is vervolgens op microniveau een beschrijving van de keten gegeven.  

In deze beschrijving zijn de volgende elementen opgenomen: 

 Beschrijving van het verloop van de logistieke keten van grondstof tot 

consument; 

 Beschrijving van de verwachte ontwikkelingen in de keten; 

 Beschrijving van de externe kosten per keten. 

Ter onderbouwing van bovenstaand verhaal is per keten een case van een 

representatief bedrijf uitgewerkt. 
 

Deze stap laat een divers pallet aan uitkomsten zien tussen de verschillende ke-

tens. Met name in de toekomstverwachting die door bedrijven wordt uitgesproken 

komen wel gezamenlijke elementen naar voren: 

 Er is een toenemende aandacht voor duurzaamheid bij consumenten, waardoor 

bedrijven dit element meer in hun bedrijfsvoering inlijven. Naar verwachting van 

verschillende actoren zal deze trend doorzetten. 

 De opkomst van een middenklasse in de BRIC-landen leidt tot een toenemende 

vraag naar goederen. Daarnaast zou de economische ontwikkeling in deze 

landen kunnen leiden tot verschuiving van de productie, bijvoorbeeld door 

toenemende loonkosten. 

 Stijging naar de vraag van goederen resulteert in grondstoffen schaarste. Dit 

geldt zowel voor agrarische producten als voor fossiele brandstoffen. 

 

3. Definitie van toekomstscenario’s voor 2040 

 

Aan de hand van de beschreven ketens en algemene bronnen over bijvoorbeeld de 

verwachte ontwikkelingen van de economische groei zijn twee scenario’s ontwik-

keld: 

 Een baseline scenario die de meest waarschijnlijke situatie geeft in het geval er 

slechts een gedeeltelijke internalisatie van externe kosten plaats vindt. In het 

scenario wordt uitgegaan van bestaand beleid, in dit geval de White Paper van 

de Europese Commissie. Verondersteld wordt dat alleen de externe kosten van 

wegtransport worden geïnternaliseerd. 

 Een internalisatie scenario waarbij de volledige externe kosten van het pro-

ductieproces worden geïnternaliseerd in de productiekosten. Dit betekent dat 

per productiestap de externe kosten in de totale kostprijs wordt geïnternali-

seerd. 
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Basis voor beide scenario’s is de economische ontwikkeling van alle landen in de 

wereld tot 2040, gebaseerd op o.a. prognoses van de Wereldbank en de Europese 

Commissie. Hierin wordt een gematigde economische groei verondersteld.  

 

4. Doorrekening van de scenario’s en bepalen van de externe kosten 

 

In de vierde stap is vervolgens een doorrekening gemaakt van de scenario’s met 

een wereldwijd handelsmodel: EXIOMOD. Daarnaast zijn de transporteffecten van 

de wijzigende handelsstromen in kaart gebracht met een transportmodel: het 

Wereld Container Model. Deze laatste geeft de verandering in positie weer in het 

wereldwijde netwerk van de haven van Rotterdam. De modellen rekenen de 

effecten op macroniveau uit. Vanwege het gebruik van internationale statistieken 

gaat hierbij uiteraard enig detail verloren ten opzichte van de ketenbeschrijving uit 

stap 2. De conclusies gelden daarentegen voor alle sectoren tezamen, en niet 

alleen voor de voorbeeldketens. 

 

Uit de analyse komt naar voren dat het effect van internalisatie op de economische 

omvang van de ketens zeer beperkt is. De afname in de Nederlandse toegevoegde 

waarde van de sector verschilt tussen de 0% en de 5% voor het zichtjaar 2040. Het 

grootste effect op de internationale handelsstromen komt voort uit de verandering in 

gebruikte energiebronnen. Deze veranderingen in de handel en de verhoging in de 

kosten van transport hebben, echter, een nauwelijks meetbaar effect op de inter-

nationale positie van Nederland als internationale doorvoerhaven. Het effect op de 

externe kosten volgt de verandering in energiemix en is iets groter, nl. in de orde 

van een afname van 5% ten opzichte van het basisscenario. Hoewel significant, 

levert het maar een beperkte bijdrage aan het halen van de milieudoelen in 2040.  

 

De berekeningen leiden tot de volgende bevindingen 

- De verandering in kosten door internalisatie van externe kosten is beperkt 

ten opzichte van de totale kosten.  

- De doorwerking is niet gelijk voor alle sectoren; relatief sterk getroffen 

sectoren zijn de landbouw en de oliesector; hier zijn de externe kosten 

relatief hoog.  

Mede doordat internalisatie door alle landen tegelijk en gezamenlijk wordt door-

gevoerd, blijven concurrentie-effecten beperkt.  

 

5. In kaart brengen van de economische implicaties voor Nederland 

 

Een globale effectanalyse leidt tot de voorzichtige conclusie dat het internaliseren 

van externe kosten een positief effect heeft op de Nederlandse welvaart. Dit blijkt 

uit onderstaande tabel, waarbij de jaarlijkse effecten voor de periode 2012 tot en 

met 2040 netto contant zijn gemaakt. Door het internaliseren van externe kosten 

neemt de omvang van deze externe kosten af. Dit effect compenseert de afname in 

toegevoegde waarde ruim. De analyse is beperkt in de zin dat geen rekening is 

gehouden met de kosten van invoering van het beleid, met internationale weglek- of 

verdieneffecten, of met de effecten van herinvestering van de belastinginkomsten. 

Er is wel rekening gehouden met indirecte welvaartseffecten.   
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 Tabel 0.1: Overzicht kosten en baten van internaliseren (in mln. Euro, netto contante waarde 

2012 - 2040, prijspeil 2012) 

 
NCW 2012-2040 

Verandering BBP -12.833 

Systeemkosten internalisatie - 

Externe kosten emissies 
 - Kankerverwekkende effecten 161 

- Niet-kankerverwekkende effecten 1 

- Respiratoire effecten 15.978 

- Ecotoxiciteit water 8 

- Ecotoxiciteit land 1.189 

- Landverzuring en vermesting 2.064 

- Klimaatverandering 14.576 

Subtotaal kosten emissies 33.978 

Externe verkeerskosten 
 - Geluid 5 

- Congestie 91 

- Verkeersveiligheid 47 

Subtotaal verkeerskosten 143 

Sociale externaliteiten 0 

Overexploitatie grondstoffen 0 

Saldo Kosten en baten 21.288 

Saldo kwalitatieve effecten -, 0, 0 

Baten-kosten ratio 2,7 
 
 

6.  In kaart brengen effecten regionale internalisatie 
 
In stap 6 zijn drie aanvullende scenario’s doorgerekend: 

 Het internaliseren van de externe kosten in Nederland alleen. 

 Het internaliseren van de externe kosten in de Europese Unie (EU27). 

 Het internaliseren van de externe kosten in de Europese Unie (EU27), met 

uitzondering van Nederland. 

 

Internalisatie betreft de activiteiten die op het grondgebied van landen vallen. Als 

voorbeeld: wanneer een varkenshouder in Nederland soja uit Brazilië als veevoer 

gebruikt, dan wordt in het geval van internaliseren in Nederland ervan uitgegaan 

dat op de geïmporteerde soja geen internalisatie van externe kosten plaatsvindt, 

maar op de varkensproductie in Nederland wel. Voor de rest is bij de scenario’s zo 

veel mogelijk aangesloten bij de uitgangspunten in de hoofdanalyse. 

 

Voor de aanvullende scenario’s zijn dezelfde modelberekeningen met EXIOMOD 

en het Wereld Container Model uitgevoerd als in de hoofdanalyse. 

De uitkomsten van de analyse laten voor de eerste twee scenario’s een zelfde 

beeld zien als de hoofdanalyse. Internalisatie van externe kosten in Nederland of in 

de gehele Europese Unie leidt tot een afname van de toegevoegde waarde en van 

de externe emissies binnen de Topsector Agrofood. Opvallend is dat de afname in 
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 de twee scenario’s (Europa of Nederland) redelijk gelijk is. Ook wanneer Nederland 

als enige land binnen de EU de externe kosten niet internaliseert is er sprake van 

een lichte afname van de toegevoegde waarde van de sectoren. De verbetering 

van de concurrentiepositie wordt hierbij gecompenseerd door de afname van de 

vraag in de rest van Europa. 

  

Een regionale internalisatie van de externe kosten heeft slechts een zeer beperkt 

effect op de overslag in de Rotterdamse haven. Het effect op de overslag ligt 

tussen de -0,2% en -0,4%. 

 

Het internaliseren van externe kosten in Nederland of in de gehele EU leidt tot een 

verbetering van de Nederlandse welvaart. Dit effect is echter veel kleiner dan bij 

een wereldwijde internalisatie. Het scenario waarbij Nederland als enige EU-land 

niet internaliseert laat een (lichte) afname van de welvaart zien. De daling van de 

BBP wordt in dit scenario niet gecompenseerd door een afname van de externe 

emissie-kosten. 

 
 
Conclusies 
 

Op basis van het onderzoek kunnen vier hoofdconclusies getrokken worden. 

 

Ten eerste heeft het internaliseren van externe kosten weinig invloed op de 

handelsstromen. De positie van Rotterdam blijft voor alle vier onderzochte 

scenario’s gehandhaafd. Deze uitkomst is vooral ingegeven door de relatief 

beperkte omvang van externe kosten ten opzichte van de totale kosten, en het feit 

dat meerdere landen tegelijk en gezamenlijk overgaan tot internalisatie. Het al dan 

niet meedoen van Nederland heeft weinig effect op deze uitkomst. Ten tweede 

heeft de internalisatie van externe kosten slechts een licht negatief effect op de 

toegevoegde waarde van de Nederlandse economie. Dit effect wordt 

gecompenseerd door een afname van emissies, die voornamelijk wordt veroorzaakt 

door een andere (schonere) energiemix en minder gebruik van fossiele 

brandstoffen. Wanneer deze effecten tegen elkaar worden afgezet komt een 

positief effect op de welvaart naar voren. 

Ten derde zijn er grote verschillen tussen sectoren in de effecten van internaliseren. 

Het effect is het grootst voor ketens uit de topsector Agrofood/ Tuinbouw. Het effect 

voor ketens uit de andere topsectoren is klein. 

Ten vierde leidt internalisatie in alleen Nederland of in de Europese Unie niet tot 

een verandering van de drie hoofdconclusies. Internalisatie in de EU (al dan niet 

inclusief Nederland) of in alleen Nederland heeft slechts beperkte invloed op de 

overslag in Rotterdam. Het effect is zelfs kleiner dan bij een wereldwijde 

internalisatie. Ook leidt de regionale internalisatie tot een licht negatief effect op de 

economische groei.  

Bij de conclusies dient te worden opgemerkt dat de modelberekening op 

macroniveau is uitgevoerd. Doordat de effecten op een hoog abstractieniveau zijn 

berekend kunnen effecten binnen productgroepen van de ketens niet worden 

geïdentificeerd. Individuele productgroepen met relatief hoge externe kosten 

kunnen relatief sterker door de internalisatie worden beïnvloed. 

 

 

Bekeken vanuit de doelstelling om te komen tot een substantiële vermindering van 

de CO2 uitstoot, blijkt internalisatie van externe kosten zoals hier onderzocht weinig 
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 zoden aan de dijk te zetten. Naast meer radicale vormen van internalisatie (hogere 

prijzen, aanwending opbrengsten) zijn mogelijk andere maatregelen nodig om de 

klimaatdoelstellingen te halen, zoals directe regulering van emissies.  

 

 

 

Het resultaat dat de wereld van handel en transport weinig gevoelig lijkt voor het 

beperkte fiscale maatregelen is interessant, in de zin dat hiermee de objectieve, 

economische drempel voor de introductie van prijsmaatregelen laag lijkt te zijn. Ook 

het geconstateerde positieve welvaartseffect, hoewel klein, is van belang als 

argument in de discussie of internalisatie nagestreefd moet worden. In de discussie 

over de economische wenselijkheid van deze maatregelen zal echter de dominante 

vraag zijn welk doel met internalisatie wordt nagestreefd, en of dat doel niet beter 

met andere middelen kan worden gehaald.  
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 1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Uit verschillende beleidsstudies van zowel Nederland als de Europese Commissie 

komt duurzaamheid als een belangrijk onderwerp naar voren. Op nationaal niveau 

komt dit onder andere tot uitdrukking in het nieuwe topsectorenbeleid. In de 

topsector logistiek wordt het op lange termijn duurzaam maken van de logistieke 

sector als één van de belangrijkste randvoorwaarden van de komende jaren 

beschouwd.  

De Europese Commissie heeft in 2011 in de “Roadmap for moving to a competitive 

low carbon economy in 2050” als doelstelling gesteld dat er een reductie van de 

uitstoot van broeikasgassen dient te worden gehaald van 60% ten opzichte van het 

niveau van 1990. 

 

Het internaliseren van de externe kosten wordt door de Europese Commissie als 

een belangrijk instrument gezien om aan deze doelstellingen bij te dragen. Het 

internaliseren van de externe kosten betekent dat de externe effecten van vervoer 

(zoals CO2-uitstoot, luchtverontreinigende emissies, geluid en congestie) via een 

heffing worden verdisconteerd in de vervoerprijs. Door de gebruiker van vervoers-

diensten op die manier te belasten, worden de externe kosten weer intern en neemt 

de gebruiker ze mee in zijn afweging.
1
 

 

In de onderzoeksvraag uit de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) de 

verwachting dat in de toekomst de externe kosten van de gehele keten zullen 

worden geïnternaliseerd. In deze verwachting gaat de Raad verder dan de externe 

kosten van het wegvervoer en sluit ze aan bij de intentie om de volledige externe 

kosten van transport te internaliseren, zoals die is uitgesproken door de Europese 

Commissie in het Witboek Transport 2011. 

 

De Raad kijkt hierbij ook verder dan de huidige internalisatie richtlijn van de 

Europese Commissie
2
 en richt de scope op de (zeer) lange termijn. Verwacht kan 

worden dat het beleid zal leiden tot een verhoging van de kostprijs voor logistiek. 

Deze kostenverhoging kan de positie van Nederland als logistiek knooppunt voor 

de grote, internationale doorvoervolumes aantasten.  

1.2 Onderzoeksvraag 

Om meer zicht te krijgen op bovengenoemde ontwikkelingen heeft Rli aan TNO 

gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de effecten van het wereldwijd inter-

naliseren van externe kosten voor vier topsectoren, te weten agrofood, tuinbouw, 

chemie en high tech. 

De onderzoeksvraag van deze studie is: 

Wat is het effect van wereldwijde internalisering van externe kosten op de 

goederenstromen van de topsectoren agrofood, tuinbouw, chemie en high tech?  

 

                                                      
1 KiM (2009), Welvaartseffecten van het internaliseren van externe kosten 
2 Eurovignetrichtlijn (1999/62/EC)  
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 Naast bovenstaande hoofdvraag heeft Rli in een aanvullende analyse aan TNO 

gevraagd om een aantal extra scenario’s door te rekenen. In deze aanvullende 

scenario’s is uitgegaan dat internalisatie niet wereldwijd wordt ingevoerd, maar 

alleen in specifieke landen binnen Europa. De volgende drie alternatieven worden 

onderscheiden: 

 Het internaliseren van de externe kosten in Nederland alleen. 

 Het internaliseren van de externe kosten in de Europese Unie (EU27). 

 Het internaliseren van de externe kosten in de Europese Unie (EU27), met 

uitzondering van Nederland. 

De resultaten van dit laatste scenario geeft aan wat het economische effect zou zijn 

van het kiezen van een koers als “no mover”.  

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een korte toelichting gegeven op de gehanteerde methodo-

logie en op de scenario’s die in de hoofdanalyse binnen dit project zijn gebruikt. 

Vervolgens worden in hoofdstuk 3 per topsector een aantal belangrijke productie-

ketens verder uitgewerkt. Per keten wordt hierbij achtereenvolgens een beschrijving 

gegeven van het verloop van de logistieke keten van grondstof tot consument, de 

verwachte ontwikkelingen in de keten benoemd en een beschrijving gegeven van 

de externe kosten per keten. In hoofdstuk 4 worden vervolgens de uitkomsten van 

de scenario analyse op de ontwikkeling van de toegevoegde waarde en de externe 

kosten per keten weergegeven. In hoofdstuk 5 worden daarna de resultaten van de 

hoofdanalyse op de handel en de Nederlandse economie gepresenteerd. 

Na het presenteren van de effecten van de wereldwijde internalisatie, worden in 

hoofdstuk 6 de resultaten van de drie aanvullende scenario’s gepresenteerd. Tot 

slot worden in hoofdstuk 7 de belangrijkste conclusies gepresenteerd  
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 2 Methodologie en scenario’s 

In dit hoofdstuk wordt een korte toelichting gegeven op de methodologie die is 

gebruikt in dit onderzoek en op de gehanteerde scenario’s. Allereerst wordt in dit 

hoofdstuk een omschrijving gegeven van het begrip externe kosten. Vervolgens 

wordt een korte omschrijving van de gevolgde methodiek gegeven. Het hoofdstuk 

wordt afgesloten met een beschrijving van de gehanteerde scenario’s. 

2.1 Het begrip externe kosten 

Economen hebben het over een externe kost of externaliteit wanneer de beslis-

singen van een economische actor direct het nut van een andere economische 

actor beïnvloeden. In dit geval verschillen de persoonlijke voordelen of kosten van 

producenten en consumenten van een product of service van de totale sociale 

kosten of voordelen die worden veroorzaakt door productie en consumptie. Een 

externaliteit ontstaat wanneer iemands individuele acties het welzijn van een 

andere actor beïnvloeden op een manier waarvoor niet betaald hoeft te worden in 

overeenkomst met bestaande definities van eigendom in de maatschappij. 

 

Traditionele discussies over externaliteiten hebben nadruk gelegd op het verschil 

tussen technologische externaliteiten, waar de acties van een individu of bedrijf 

direct het nut of de winst van een ander beïnvloeden en financiële externaliteiten, 

waar de acties van een individu of bedrijf een ander alleen beïnvloeden door middel 

van prijzen (zie Greenwald en Stiglitz, 1986). Voorbeelden van technologische 

externaliteiten zijn klimaatveranderingen door CO2 emissies en gezondheids-

kwesties door lokale vervuiling. Voorbeelden van financiële externaliteiten zijn 

prijsverhogingen door competitie voor dezelfde niet-vernieuwbare bronnen en 

verlies van winst voor binnenlandse bedrijven door de instroom van goedkope 

geïmporteerde producten in de markt. Bestaande studies die kwantitatieve schat-

tingen leveren van externaliteiten focussen alleen op de technologische en vooral 

op milieu-gerelateerde externaliteiten. 

 

Hoewel het bestaan van technologische externaliteiten altijd betekent dat er onge-

lijkheden in welzijn zijn, leiden financiële externaliteiten niet noodzakelijkerwijs tot 

verlies van het Pareto efficiëntie principe (ongelijkheid van welvaart). Financiële 

externaliteiten hebben alleen significante gevolgen voor welzijn wanneer er versto-

ringen in de economie zijn, variërend van monopolies en onvolledige markten tot 

verstoorde belastingen en subsidies. Dit betekent dat het bereik van mogelijke 

schadelijke financiële externaliteiten erg breed is en varieert van land tot land en 

van markt tot markt. Een wereldwijde analyse van financiële externaliteiten is uiterst 

complex en kan niet worden gedaan binnen het kader van de huidige studie. 

Bovendien zijn er geen beschikbare studies waarin wordt geprobeerd om de kosten 

van deze externaliteiten te kwantificeren. 

 

Externaliteiten die zijn overwogen (kwantitatief of kwalitatief) in de huidige studie 

bevatten: 

 

a) Externe milieueffecten gerelateerd aan verschillende broeikasgassen en 

niet-broeikasgassen gerelateerd aan productie, consumptie en transport. 

Hierbij worden de volgende effecten onderscheiden: 
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  Kankerverwekkende gezondheidseffecten; 

 Respiratoire effecten (aantasting van de luchtwegen door bijv. fijnstof); 

 Andere Niet-kankerverwekkende gezondheidseffecten; 

 Aantasting van de ozonlaag; 

 Aquatische ecotoxiciteit; 

 Terrestrische ecotoxiciteit; 

 Terrestrische verzuring en vermesting. 

 

b) Technologische externaliteiten gerelateerd aan transport anders dan 

externe milieueffecten, zoals: 

 Verkeersveiligheid; 

 Geluidsoverlast; 

 Congestie. 

 

c) Sociale externaliteiten, waaronder de kosten van kinderarbeid en slechte 

werkomstandigheden. 

 

d) Ecologische kosten: 

 Overexploitatie van niet-hernieuwbare natuurlijke bronnen; 

 Effecten van landgebruik; 

 Effect op biodiversiteit. 

 

Gebaseerd op de gebruikte aanpak kunnen de kosten van wereldwijde externali-

teiten van de typen (a) en (b) worden gekwantificeerd. Externaliteiten van de typen 

(c) en (d) zijn kwalitatief behandeld in de studie, gebaseerd op gevoeligheids-

analyses. 

 

2.2 Onderzoekaanpak 

2.2.1 Overall methodiek 

Om de externe kosten voor de verschillende economische ketens in kaart te 

brengen is een combinatie gebruikt van een micro- en een macroanalyse.  

Een schematische weergave hiervan is te zien in onderstaand figuur. 

In een eerste stap is een gedetailleerde microanalyse uitgevoerd, waarbij in detail 

de verschillende onderdelen van de productieketen zijn benoemd. Per keten is in 

kaart gebracht waar de externe kosten vallen en welke (technologische en econo-

mische) ontwikkelingen op de korte en lange termijn worden verwacht. 

Deze uitkomsten zijn vervolgens gebruikt als input voor een scenarioberekening 

waarbij de externe kosten in het productieproces wordt geïnternaliseerd. Deze sce-

narioberekening is voor de gehele wereldwijde productieketen uitgevoerd. Deze be-

rekening is uitgevoerd op macroniveau, waarbij niet alle details uit de microanalyse 

konden worden meegenomen. De uitkomsten van de macroanalyse is vervolgens 

weer gebruikt om de analyse op microniveau verder te verscherpen. 
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Grondstoffen Productiestap 1 Productiestap 2 Consumptie

Macroanalyse

Microanalyse

 

Figuur 2.1: Schematische weergave van de methodiek 

2.2.2 Gevolgde stappen 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is dit onderzoek in een aantal 

stappen onderverdeeld:  

1. Selectie van een aantal voorbeeldketens per topsector (paragraaf 2.2); 

2. Beschrijving van de functionele ketens in 2012 (hoofdstuk 3) ; 

3. Ontwikkeling van toekomstscenario’s (paragraaf 2.3); 

4. Doorrekening van de scenario’s en bepalen van de externe kosten 

(hoofdstuk 4); 

5. In kaart brengen van de economische implicaties voor Nederland 

(hoofdstuk 5). 

 

Stap 1: Selectie van een aantal voorbeeldketens per topsector 

Binnen de vier onderzochte topsectoren zijn elf ketens geselecteerd op basis van 

vijf selectiecriteria, namelijk de aandacht binnen de betreffende topsector, de 

bijdrage aan de Nederlandse economie, duurzaamheidsaspecten, onderling 

(logistiek) uiteenlopende ketens binnen de top sectoren en overleg met de 

raadscommissie. De geselecteerde ketens zijn:  

 melkveehouderij, cacao en varkenshouderij (in de topsector agrofood); 

 sierteelt en voedingstuinbouw (in de topsector tuinbouw en uitgangsmaterialen); 

 olie, bio-ethanol en kunststofproductie (in de topsector chemie); 

 automotive, machinebouw en elektronica (in de topsector high tech). 

 

Stap 2: Beschrijving van de functionele ketens in 2012 

Deze ketens worden globaal beschreven op basis van literatuurstudie. Vervolgens 

worden de ketens in meer detail uitgewerkt aan de hand van een aansprekende en 

karakteristieke casus. Op basis van een interview met een aansprekende organi-

satie in de sector is de huidige logistieke keten in meer detail in kaart gebracht. Het 

doel hiervan is een duidelijk en specifiek beeld te geven van de logica achter de nu 

bestaande logistieke stromen binnen de verschillende ketens. Per keten is een 

case geselecteerd op basis van een aantal uitgangspunten, namelijk de centrale rol 

die een organisatie speelt in de keten, de beschikbaarheid van informatie en de be-
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 reidheid van de organisatie om deel te nemen aan dit onderzoek. Dit heeft geleid 

tot de volgende case selectie: 

 FrieslandCampina  (melkveehouderij), Cargill (cacao) en Vion (varkenshoude-

rij); 

 FloraHolland (sierteelt) en een geanonimiseerde casus (voedingstuinbouw); 

 Shell (olie), Abengoa Bioenrgia, Boomegaard (bio-ethanol) en Dow Chemicals 

(kunststofproductie); 

 DAF (automotive), ASML (machinebouw) en Philips (elektronica). 

 

Stap 3: Ontwikkeling van toekomstscenario’s 

Om de effecten van het internaliseren van externe effecten in kaart te brengen zijn 

verschillende scenario’s gesimuleerd voor de ketens. Paragraaf 2.3 gaat in op de 

ontwikkeling van de scenario’s.  

 

Stap 4: Doorrekening van de scenario’s en bepalen van de externe kosten 

In de vierde stap zijn de effecten van de scenario’s berekend aan de hand van het 

modelinstrumentarium van TNO. Allereerst zijn aan de hand van verandering in 

productie en logistieke kosten per sector nieuwe interregionale handelsvolumes 

berekend, met behulp van het EXIOMOD model. Dit model is ontwikkeld als onder-

deel van twee recente Europese raamwerkprojecten (EXIOPOL en CREEA) en 

betreft een mondiale database waarbij land specifieke handelsdata zijn gelinkt aan 

milieu- en productiefactoren met behulp van input-output en supply & use tabellen 

(genaamd EXIOBASE). Deze database heeft een zeer hoog detailniveau met 129 

typen producten/ sectoren. De data in het model geven zowel inzicht in de toege-

voegde waarde van de mondiale productieketen (waarde in Euro’s), als inzicht in de 

fysieke goederenstromen (waarde in tonnen), waardoor de transportvolumes van 

stromen in tonkilometers kunnen worden bepaald. 

Met behulp van het model zijn de volgende effecten in kaart worden gebracht: 

 Verandering van de totale transportvolumes en handelspatronen. 

 Veranderingen in de geografische locaties van productie én consumptie. 

 Verandering in externe emissie effecten. 

Bij het berekenen van de externe emissies hanteert het EXIOMOD model 

verschillende waarden voor de verschillende emissies. Daarnaast wordt voor een 

aantal emissies ook verschillende waarden gehanteerd voor verschillende landen, 

omdat deze effecten gerelateerd zijn aan een verslechtering van de gezondheid. 

De waardering hiervan is mede gebaseerd op de arbeidsproductiviteit en het 

welvaartsniveau, welke per land verschilt. Voor een aantal andere emissies, zoals 

CO2, wordt dezelfde waarde voor alle landen gehanteerd. Deze emissies hebben 

vooral een impact op het klimaat, wat een wereldwijd probleem is. In onderstaande 

tabel staat als voorbeeld de waardering van CO2 en PM10 weergegeven voor 

Nederland, China en de VS. De waarde van CO2 is voor alle landen gelijk, terwijl de 

waarde voor PM10 per land verschilt.
3
 

  

                                                      
3 Hierbij moet worden opgemerkt dat het effect van CO2 uitstoot een volledig andere ordergrootte 

kent dan andere emissie factoren. Het effect van CO2-uitstoot wordt veelal in tonnen uitgedrukt, 

terwijl het effect van andere emissies veelal per kg wordt vermeld. 
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Tabel 2.1 Waarde van CO2 en PM10 voor verschillende landen (in Euro per ton CO2-equivalient) 

 CO2 PM10 

Nederland 21 8.278 

China 21 968 

Verenigde 

Staten 

21 11.507 

   

Vervolgens zijn de transporteffecten van de vernieuwde keten berekend met behulp 

van het World Container Model. Dit model deelt de handelsstromen toe aan het 

internationale transportnetwerk waarin, geleid door de nieuwe kostenverhoudingen, 

routeverschuivingen optreden en het aandeel van de Nederlandse zeehavens 

opnieuw berekend wordt. Naast een veranderend doorvoervolume door Nederland 

kan ook het spectrum aan goederensoorten veranderen dat van, naar en door 

Nederland wordt vervoerd.  

 

Een gedetailleerde beschrijving van beide gehanteerde modellen is opgenomen in 

Bijlage D. 

 

Stap 5: In kaart brengen van de economische implicaties voor Nederland 

In de vijfde stap zijn de effecten die gevonden zijn op basis van de scenario’s (voor 

de ketens uit stap 1) vertaald naar de cases (uit stap 2). Hierin wordt globaal aan-

gegeven hoe de gevonden veranderingen uitpakken voor de verschillende cases. 

Dit wordt ook gerelateerd aan de verwachtingen van de verschillende geïnterviewde 

organisaties. 

2.3 Gehanteerde scenario’s 

Voor het uitvoeren van de scenarioberekening in hoofdstuk 4 is een tweetal 

scenario’s ontwikkeld voor de periode 2013-2040. Deze scenario’s bevatten de 

volgende dimensies: 

1. Sociaal economische ontwikkeling; 

2. Technologische ontwikkeling; 

3. Beschikbaarheid van natuurlijke bronnen; 

4. Externe kosten. 

 

De input voor de scenario’s is gebaseerd op beschikbare data van bestaande 

studies die zijn uitgevoerd door internationale organisaties zoals de OECD, IEA, 

Wereldbank, EuroStat en de Europese Commissie. Deze bronnen zijn gecombi-

neerd om een zo volledig mogelijke dekking te geven aan de dimensies van de 

scenario’s (waarbij een uitgebreide check is uitgevoerd op de interne consistentie 

van de verschillende bronnen). 

 

De volgende databronnen zijn gebruikt voor elk van de vier scenariodimensies: 

1. Sociaal economische ontwikkeling: Gebaseerd op demografische 

projecties voor Europese landen (EUROPOP2008
4
) verkregen van EuroSat 

                                                      
4 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-

SF-10-001. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-SF-10-001
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-SF-10-001
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 in combinatie met demografische projecties van de Wereldbank voor niet-

Europese landen. De toekomstige ontwikkelingen voor de arbeidsmarkt 

worden gesimuleerd op basis van aannames van de participatiegraad en 

arbeidsproductiviteit uit het basisscenario van het 2009 Ageing Report 

(European Economy, April 2009)
5
.  

2. Technologische ontwikkeling: Deze scenariodimensie is gebaseerd op 

de resultaten van de CEPII studie
6
, die de ontwikkeling van arbeidsproduc-

tiviteit, productie en energie-efficiency van alle landen in de wereld tot 2050 

berekent. In de scenario’s zijn geen aannames opgenomen op het gebied 

van logistieke innovaties. 

3. Beschikbaarheid van natuurlijke bronnen: de beschikbaarheid van 

fossiele brandstoffen zijn berekend op basis van de IEA lange-termijn 

scenario’s
7
. 

4. Externe kosten: De milieu gerelateerde externe kosten van productie, 

consumptie en transport zijn gebaseerd op de resultaten van de EXIOPOL 

studie
8
 en de transport-gerelateerde kosten van congestie, geluidsoverlast 

en verkeersveiligheid zijn gekwantificeerd op basis van de IMPACT
9
 en 

HEATCO
10

 studies. 

 

In onderstaande tabel staan als voorbeeld enkele groeicijfers die zijn gehanteerd in 

dit scenario. 

Tabel 2.2 Voorbeeld van groeicijfers voor verschillende landen die zijn gehanteerd in de 

baseline scenario (jaarlijkse groei tussen 2012 en 2040)  

 Nederland Duitsland VS Japan China 

Bevolking 0,17% -0,34% 0,66% -0,51% 0,23% 

Arbeidsproductiviteit 0,93% 0,88% 0,81% 0,85% 4,33% 

Energie-efficiëntie 0,61% 0,52% 1,05% 0,52% 2,04% 

 

 

Er zijn geen studies beschikbaar die inzicht geven in sociale externe kosten en 

externe kosten gerelateerd aan over-gebruik van niet-hernieuwbare bronnen zijn 

nog niet gekwantificeerd in bestaande studies en konden daarom niet worden 

meegenomen in de kwalitatieve scenario’s. Om een inschatting te krijgen van deze 

effecten zijn gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. 

 

Om de invloed van de wereldwijde internalisatie van externe kosten op de 

toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse economie en in het bijzonder een 

aantal geïdentificeerde sectoren beter te begrijpen, hebben we twee scenario’s 

ontwikkeld. 

                                                      
5 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication_summary14911_en.htm 
6 http://www.cepii.fr/anglaisgraph/workpap/pdf/2006/wp06-16.pdf 
7 http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2011/ 
8 http://www.feem-project.net/exiopol/ 
9http://www.ce.nl/publicatie/eindrapporten_impact_(internalisation_measures_and_policies_for_all

_external_cost_of_transport_)/701 

http://www.ce.nl/publicatie/eindrapporten_impact_(internalisation_measures_and_policies_for_all_

external_cost_of_transport_)/701 
10 http://heatco.ier.uni-stuttgart.de/ 

 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication_summary14911_en.htm
http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2011/
http://www.feem-project.net/exiopol/
http://www.ce.nl/publicatie/eindrapporten_impact_(internalisation_measures_and_policies_for_all_external_cost_of_transport_)/701
http://www.ce.nl/publicatie/eindrapporten_impact_(internalisation_measures_and_policies_for_all_external_cost_of_transport_)/701
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 2.3.1 Baseline scenario 

Om de effecten van internalisatie te kunnen meten dient er een referentiescenario 

of baseline te worden ontwikkeld. Dit baseline scenario is geen business as usual 

scenario, maar geeft de meest waarschijnlijke situatie weer zonder internalisatie. 

Rondom de vier scenariodimensies zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

1. Demografische ontwikkelingen: Gebaseerd op de verwachtingen van 

EuroStat en de Wereldbank. In Europese landen stagneert de bevol-

kingsgroei en stijgt de gemiddelde demografische leeftijd. In Afrikaanse 

landen en India groeit de bevolking sterk.  

2. Technologische ontwikkelingen: Deze volgen historische trends, wat 

betekent dat de arbeidsproductiviteit en lonen tussen verschillende 

werelddelen meer gelijktrekken. Daarnaast wordt een geleidelijke verlaging 

in energie intensiteit van productieactiviteiten en een overschakeling naar 

hernieuwbare energie verondersteld. 

3. Beschikbaarheid van natuurlijke bronnen: De beschikbaarheid van 

fossiele brandstoffen vermindert door de tijd heen en worden hierdoor 

duurder. Dit resulteert in hogere prijzen voor grondstoffen, transport en 

voedsel. 

4. Externe kosten: White paper van de Europese Commissie wordt geïm-

plementeerd wat betekent dat de externe kosten van wegtransport in de EU 

zullen worden geïnternaliseerd. 

2.3.2 Internalisatie scenario 

Het baseline scenario wordt afgezet tegen een situatie waarbij de volledige externe 

kosten van het productieproces worden geïnternaliseerd in de productiekosten. 

Schematisch is dit voor een keten weergegeven in onderstaande figuur. Per stap in 

onderstaande fictieve keten zijn er productiekosten (bijvoorbeeld arbeid en kapitaal) 

en externe kosten (CO2, geluid, etc.). In het baseline scenario wordt in de keten 

alleen rekening gehouden met de productiekosten. De inputwaarde voor 

bijvoorbeeld producent 1 zijn de productiekosten voor de grondstofverwerker en 

van de eerste transporteur (rode balkjes). De consument aan het eind van de keten 

betaalt ca. € 40 voor het uiteindelijke product. 

Bij het internalisatie scenario worden per stap de externe kosten meegenomen in 

de productiekosten. De inkoopprijs voor producent 1 bestaat dus uit zowel de 

productiewaarde van de grondstoffen en het eerste transport als de externe kosten. 

De consument betaalt voor het uiteindelijke product in het internalisatie-scenario € 

58 in dit fictieve voorbeeld. 

 

 

Figuur 2.2: Fictief voorbeeld voor het internaliseren van externe kosten in een productieketen 
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 Zoals in paragraaf 2.1 naar voren kwam zijn in het internalisatie scenario de 

volgende externe kosten meegenomen: 

 Externe milieueffecten gerelateerd aan verschillende broeikasgassen en niet-

broeikasgassen; 

 Externe verkeerseffecten (congestie, verkeersveiligheid en geluid). 

De waardering van de externe milieueffecten is reeds opgenomen in het EXIOMOD 

model. De externe kosten van externe verkeerseffecten zijn geschat aan de hand 

van kengetallen op het gebied van reistijdverlies, verkeersslachtoffers en geluids-

belasting. Voor Europese landen is deze schatting gebaseerd op het “Handbook for 

external costs”. Voor de landen buiten Europa waren geen consistente kengetallen 

beschikbaar. Er is een schatting gemaakt aan de hand van de relatieve verhouding 

van het BBP ten opzichte van Europa. Vervolgens is aan de hand van de relatieve 

consumptie per sector van een bepaalde modaliteit de kostprijsverhoging per indus-

trie in een land berekend en aan de kostprijs toegevoegd. De externe verkeers-

effecten zijn berekend voor weg-, spoor- en luchttransport. De effecten van con-

gestie, geluid en verkeersveiligheid zijn voor de binnenvaart en de zeevaart miniem 

en daarom buiten beschouwing gelaten. 

 

Verondersteld is dat de internalisatie start in 2013 en geleidelijk ingroeit. Het inter-

naliseren van de externe kosten duurt 15 jaar (tot 2028). Verondersteld is verder 

dat de internalisatie volledig wordt betaald door de economische actoren in de vorm 

van belastingen. Buiten het internaliseren van externe kosten bevat dit scenario 

dezelfde elementen als in de baseline. 

Opgemerkt moet worden dat voor het bepalen van de effecten uit is gegaan van 

een langere periode dan bij de ingroei van de internalisatie: Voor het bepalen van 

de effecten is uitgegaan van de periode 2012 tot en met 2040, terwijl de ingroei-

periode 15 jaar is. Reden hiervoor was om zicht te krijgen op de lange termijn 

effecten van de maatregel, waarbij deze al volledig in de economie is geïntegreerd.  

2.3.3 Gevoeligheidsanalyses 

Zoals al eerder is opgemerkt kunnen de sociale externaliteiten en de kosten voor 

overexploitatie niet in de scenarioberekening worden meegenomen. Dit is omdat 

voor beide externaliteiten geen algemeen geaccepteerde kengetallen bestaan. 
Bij externe kosten van arbeid kan gedacht worden aan gezondheidskosten als 

gevolg van slechte arbeidsomstandigheden en kosten als gevolg van werkloosheid. 

De hoogte van deze kosten is sterk afhankelijk van de economische omstandig-

heden per land en is daarnaast in een zekere mate onderhevig aan subjectiviteit 

(wat zijn faire arbeidsvoorwaarden).  

Voor de externe kosten van overexploitatie en grondstoffen-schaarste geldt dat 

deze voor het grootste gedeelte al onderdeel uitmaken van de marktprijzen. Alleen 

in het geval van bijziendheid van de markt zouden er externe kosten kunnen 

bestaan. In dat geval zou de huidige marktprijs niet goed het toekomstige gebruik 

en daarmee de toekomstige waarde reflecteren. 

 

Om een indruk te krijgen van het mogelijke effect van het internaliseren van deze 

kosten zijn twee gevoeligheidsanalyses uitgevoerd: 

 Sociale externaliteiten: Toename van de loonkosten in ontwikkelingslanden met 

10% bovenop de reguliere loonstijging om te compenseren voor sociale kosten. 

 Kosten overexploitatie: Een aanvullende belasting van 10% op niet hernieuw-

bare grondstoffen. 
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 3 Ketenbeschrijving 

3.1 Melkveehouderij 

3.1.1 Beschrijving logistieke melkveehouderijketen 

 

Functionele logistieke melkveehouderijketen 

Detail-  

handel

Groot-

handel

Zuivel-

verwerkende 

industrie

Melkvee-

houders

Mest

Eigen grond of 

afvoer door 

mestverwerkers

Co-

operaties

Afvalverwerkende 

industrie
Afvalstromen

Consument

AfvalwaterverwerkersAfvalwater

Kwaliteits-  en duurzaamheidseisen

RMOMelk

Vee-

voeder-

industrie

 

Figuur 3.1: Keten van melkveehouderij 

De zuivelketen bestaat uit de volgende schakels (figuur 3.1): melkveehouders, 

rijdende melk ontvangst (RMO), coöperaties, zuivelbedrijven, groothandel en 

detailhandel.  

 

 Het begin van de keten bestaat uit de veevoederindustrie. Veevoeders zijn 

veelal regionale bedrijven of coöperaties. Deze bedrijven importeren granen en 

andere onderdelen (zoals soja) in bulkvorm. Deze stromen gaan veelal inter-

modaal via zeetransport en via de binnenvaart. Op de productielocatie worden 

de diverse basis ingrediënten gemixt en via de weg naar de boerenbedrijven 

vervoerd. (Bron: ForFarmers). Het veevoer wordt gebruikt als voeding in 

combinatie met lokaal gras. 

 Volgende schakel in de keten is de melkveehouder. De minimale bedrijfs-

grootte (wil het bedrijfseconomisch levensvatbaar zijn) is ongeveer 50 melk-

koeien. Een gemiddelde veehouder heeft ongeveer 100 koeien waarvan 64 

melkkoeien en een jaarlijkse productie van ongeveer 500.000 liter melk. 

Gemiddeld geeft één koe 21 liter melk per dag met een variatie van ongeveer 

10% over het jaar heen.  

 Het transport tussen melkveehouders en coöperaties, het RMO-transport – 

(Rijdend Melk Ontvangst) is kenmerkend voor de zuivelbranche. RMO-auto’s 

zijn uitsluitend geschikt voor het vervoer van melk. In Nederland zijn circa 120 

bedrijven actief in dit vervoer. De logistieke operatie bij Rijdende Melkontvangst 

kenmerkt zich door de hoge bezettingsgraad van het materieel.  

 Melkveehouders zijn over het algemeen lid van coöperaties, die exporteren en 

leveren aan de zuivel verwerkende industrie. FrieslandCampina  is de grootste 

zuivelcoöperatie van de wereld met ruim 20.000 werknemers in dienst. De aan-

gesloten melkveehouders zijn voornamelijk gevestigd in Nederland, Duitsland 

en België. Deze coöperatie domineert de Nederlandse markt. Wel vindt er in de 

markt consolidatie plaats. In de afgelopen twee jaar zijn twee grote coöperaties 

gefuseerd (DOC) danwel overgenomen (Bel Leerdammer).  
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 Tabel 3.1: Top 4 zuivelcoöperaties 

Coöperaties Omzet x mln. euro (2011) 

FrieslandCampina  (Nederland) 9.600 

DOC kaas (Nederland/Duitsland) 400 in NL, totaal 4.400 

Bel Leerdammer BV (Nederland/Frankrijk ) 300 in NL, totaal 2.500 

CONO Kaasmakers 175 in 2010 

 

 De zuivelverwerkende bedrijven zijn onder andere grote 

voedingsmiddelenmultinationals in de voedingsmiddelenindustrie zoals Nestlé, 

Danone, Kraft en Unilever, maar ook horeca, bakkerijsector en bijv. de 

farmaceutische industrie. De verwerking van melk vindt plaats in ongeveer 20 

ondernemingen. Deze ondernemingen hebben in totaal 52 fabrieken, regionaal 

verspreid over het land.  

Tabel 3.2: Top 4 grootste zuivel verwerkende bedrijven in 2010 

Zuivelproducenten Omzet x mln. Euro 

Nestlé (Zwitserland) 69.600 

Danone (Frankrijk) 17.010 

Lactalis (Frankrijk) 14.700 

FrieslandCampina  (Nederland) 8.900 

 

 Vanuit de zuivelverwerkende bedrijven worden de producten gedistribueerd 

naar de groothandels en ten slotte naar de retail. De detailhandel betreft 

supermarkten en speciaalzaken (natuurvoedingswinkel, melkventer, kaas-

winkels). 

 

De productie van melk en zuivel vindt veelal lokaal plaats. Hoewel Nederland een 

groot exportland is op het gebied van zuivel, blijft het grootste deel van de productie 

binnen Nederland. Meer informatie over de omvang van de melkveehouderijketen 

en de geografische melkveehouderijketen vindt u in Bijlage A. Bovendien vindt u 

hier een illustratieve casebeschrijving van een groot bedrijf in de Nederlandse 

zuivelindustrie. 

3.1.2 Melkveehouderij: Verwachte ontwikkelingen in de toekomst 

Veranderingen in de productiefactoren spelen een belangrijke rol in de ontwikke-

lingen in de melkveehouderij. De belangrijkste productiefactoren zijn kapitaal, grond 

en arbeid. Hiernaast spelen milieuwetgeving en de melkquota een belangrijke rol 

(Veenstra en Vessies, Wageningen Universiteit, 2008).  

Sinds de invoering van melkquota in 1984 is de groei van de sector gestopt. De 

quota zullen naar alle waarschijnlijkheid in 2015 komen te vervallen. De sector 

verwacht dan ook een aanzienlijke groei in productie. De Universiteit van Wage-

ningen schat dat als de productierechten worden afgeschaft, er milieuruimte is 

(hoofdzakelijk met betrekking tot voer en mest) om de melkveestapel ca. 20% te 

laten groeien. FrieslandCampina  verwacht na afschaffing van de melkquotering 

een stijging in de melktoevoer van ca. 15%. De belangrijkste rem op de groei is dan 

milieuregelgeving, in het bijzonder aangaande mest.  

Ten opzichte van de varkens- en pluimveehouderij is de melkveehouderij het meest 

concurrerend in termen van financieel resultaat ten opzichte van de milieudruk (Alfa 

Accountants en Adviseurs i.s.m. Wageningen Universiteit, 2011). Als samen met de 

melkquotering ook de pluimvee- en varkensrechten komen te vervallen kan daarom 
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 binnen huidige milieuregelgeving en landgebruik een verschuiving van deze secto-

ren naar de melkveehouderij verwacht worden.  

Mechanisatie, specialisatie, biologische verbetering en beter management kunnen 

bijdragen aan een hogere en efficiëntere productie. De kosten voor productie 

zullen, echter, toenemen door o.a. hogere grondprijzen en hogere productiekosten 

in verband met milieu- en dierenwelzijnsmaatregelen. Hogere kosten voor arbeid en 

grond op de wereldmarkt kunnen bijdragen aan wereldwijde verschuivingen van 

productie, maar dit ligt niet in de lijn der verwachting, daar Nederland van oudsher 

een groot exportland is en grond en arbeidskosten elders sneller zullen stijgen.  

3.1.3 Externe kosten melkveehouderij 
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Figuur 3.2: Voorbeelden van externaliteiten voor de zuivelketen  

 

In het rapport “Nederland Importland” dat in 2010 is uitgevoerd door CE Delft is een 

inschatting gemaakt van de externe effecten van verschillende ketens. In deze 

impact-analyse is uitgegaan van consumptie in Nederland, waarbij de mondiale 

milieueffecten van geïmporteerde goederen en van productie in Nederland aan de 

consumptie zijn toebedeeld. In de studie zijn de volgende effecten in kaart ge-

bracht: 

 Klimaatverandering. In de studie is onderzocht welke bijdrage productie en 

afvalverwerking heeft op de uitstoot van broeikasgassen. Dit wordt in de studie 

uitgedrukt in kilogram CO2. 

 Toxische emissies: de mate waarin het product een bijdrage levert aan het 

vrijkomen van giftige stoffen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar 

gezondheidsrisico’s en giftige stoffen die invloed hebben op het milieu.  

 Landgebruik: het aantal hectaren dat nodig is om het product te produceren. 

 Biodiversiteit: Landgebruik en transformatie van ecosystemen (bijv. het kappen 

van oerwoud) kan een bijdrage leveren aan biodiversiteitsverlies. De bijdrage 

aan het verlies van biodiversiteit wordt met name beïnvloed door de locatie van 

de productie. In de studie van CE Delft is dit gekwantificeerd door middel van 

een opslag in het landverbruik. Een factor 2 wil bijv. zeggen dat de impact van  

2 ha. landgebruik gezien kan worden als een landgebruik van 4 ha. waarbij 

geen impact bestaat op biodiversiteit. Wanneer de factor biodiversiteit bijv. 4 is, 

dan staat het gebruik van 2 ha. land gelijk aan 8 ha. grond waarbij geen impact 

is op de biodiversiteit. 

 

In de studie is de absolute impact van diverse industrieën bepaald. Dit is gedaan 

door de verschillende waarden per keten af te zetten tegen de totale omvang van 

de import en de productiestroom in Nederland. De hoogste waarde is vervolgens 

weergegeven als 100%. Alle andere industrieën zijn hier tegen afgewogen. 
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 Onderstaande tabel geeft de externe effecten weer voor zuivel. Uit de tabel komt 

naar voren dat zuivel een relatief grote bijdrage levert aan CO2-productie (de uit-

stoot bedraagt 61% van de meest vervuilende industrie in Nederland). Ook het 

landgebruik is, vergeleken met veel andere sectoren relatief hoog (zuivel staat op 

de 8
ste

 plaats)
11

.  De bijdrage aan de uitstoot van toxische emissies en aan de 

vermindering van de biodiversiteit is gering. 

Tabel 3.3: Externe effecten voor de zuivel keten 

Onderwerp  Waarde Eenheid Relatief 

Klimaat Gemiddeld 14 Kg CO2 uitstoot per kg materiaal 61% 

Toxische 

emissies  

Humaan 0,675 Kg DCB-eq. per kg 4% 

Ecologisch 0,0144 Kg DCB-eq. per kg 3% 

Landgebruik  400 Ha. per kton productie 19% 

Biodiversiteit  1 Factor landgebruik 0% 

Bron: CE Delft 2010 

3.2 Varkenshouderij 

3.2.1 Beschrijving logistieke varkenshouderijketen  
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Figuur 3.3: Keten van varkenshouderij 

 
In de gespecialiseerde varkenshouderij kunnen drie typen bedrijven worden onder-

scheiden: de fokvarkensbedrijven, de vleesvarkensbedrijven en de gesloten bedrij-

ven (zie ook figuur 3.3).  

 

 De rol van de veevoederindustrie is gelijk aan die van de melkveehoude-

rij. Import gebeurt in bulkvorm, export via de weg. De samenstelling van het 

voer verschilt wel tussen de sectoren. 

 Het fokvarkensbedrijf houdt zich bezig met de productie van biggen, en 

houdt daarom uitsluitend zeugen (vrouwelijke biggen). Als biggen 10 weken 

oud zijn gaan ze naar de vleesvarkensbedrijven.  

 De vleesvarkensbedrijven of varkenshouderijen leggen zich toe op het 

afmesten van biggen tot slachtrijpe varkens. Bij binnenkomst wegen de 

biggen vaak rond de 25 kg en als ze 110 kg wegen verlaten ze het bedrijf 

voor de slachterij.  

                                                      
11 Deze categorie wordt beïnvloed door een zeer hoog landgebruik van oliehoudende zaden. 
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 De meeste bedrijven in de vleesbranche werken volgens de methode van 

de intensieve varkenshouderij. In tegenstelling tot de melkveehouderijen 

zijn deze bedrijven niet grondgebonden, omdat er geen weide nodig is 

waarop de varkens moeten grazen. Er komen steeds meer varkenshouders 

die grootschalig vleesvarkens houden volgens de voorschriften van de 

Dierenbescherming. Deze dieren zijn verzekerd van minimaal een vierkante 

meter bewegingsruimte, hebben speelmateriaal tegen verveling, worden 

niet gecastreerd tegen de berengeur, eten duurzaam verbouwde soja en 

staan bij vervoer niet langer dan vier uur in de vrachtwagen. De consument 

betaalt voor het diervriendelijker geproduceerde vlees 20% meer ten op-

zichte van het product uit de gangbare varkensbedrijven. 

 De gesloten bedrijven zijn een combinatie van fok- en vleesvarkens-

bedrijven. Door deze combinatie kan insleep van ziekten worden voor-

komen.  

 In de slachterij worden de varkens naar de verdovingsinstallatie geleid 

voordat ze worden gedood. Het bloed wordt opgevangen en is bestemd 

voor de farmaceutische industrie. De karkassen worden verder verwerkt.  

 Het vlees wordt voor diverse afnemers, zoals uitsnijderijen en vlees-

veredelaars, op maat gesneden. Daarbij gelden strenge normen, o.a. op 

hygiënisch gebied. In de slachterij controleren keuringsassistenten en 

dierenartsen van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) alle karkassen, 

organen en het vlees.  

De geografische keten van de varkenshouderij is relatief internationaal. Energierijke 

gewassen worden geïmporteerd als veevoeder. Van de productie van varkens-

vleesproducten wordt het overgrote deel geëxporteerd. Duitsland is het grootste 

afzetland voor zowel biggen, volwassen varkens, als vleesproducten. Meer infor-

matie over de omvang van de varkenshouderijketen en de geografische varkens-

houderijketen vindt u in Bijlage A. Bovendien vindt u hier een illustratieve case-

beschrijving van een groot bedrijf in de Nederlandse varkensvlees verwerkende 

industrie. 

3.2.2 Varkenshouderij: Verwachte ontwikkelingen in de toekomst 

Met het oog op 2040 kunnen de volgende drie belangrijke ontwikkelingen worden 

onderscheiden die van invloed zijn op de varkenshouderijsector: 

 Toename belang van gezondheid en milieu; 

 Schaarste aan grondstoffen; 

 Beperkte beschikbare ruimte voor productie. 

 

Toename belang van gezondheid en milieu 

Er ontstaat een steeds groter bewustzijn over het belang van gezondheid van mens 

en dier. Zo zal vanwege dit besef en de steeds grotere intensieve veehouderijen, 

de wetgeving rond mestafzet en dierrechten nog verder worden verscherpt. Dit 

brengt voor varkenshouderijbedrijven kosten met zich mee, die grote druk geven op 

de concurrentiepositie. Al sinds de jaren 80 zijn de eisen voor mestafzet strenger in 

Nederland dan in omringende landen. Ter vergelijking: Nederlandse vleesvarkens-

houders betalen per afgeleverd vleesvarken gemiddeld € 5 voor de afzet van mest. 

Volgens het LEI is dit in Denemarken € 0,80 en in Duitsland € 2,20. Ook is er in de 

bio-industrie overmatig en illegaal gebruik gemaakt van antibiotica, waardoor zowel 

voor mens als dier gevaarlijke bacteriën resistent zijn geworden tegen deze midde-
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 len, zoals het ESBL en MRSA bacterie. De sector staat voor de uitdaging om anti-

biotica te verminderen met 50% [bron: PVE].  

Daarnaast komen er ook andere bedrijfsaanpassingen voor milieu en welzijn, zoals 

meer gebruik van duurzame grondstoffen, het verder terugdringen van fijnstof en 

ammoniakuitstoot, verdere implementatie van groepshuisvesting en het terug-

dringen van de ‘carbon foodprint’. Nu is de veeteelt nog met 18% verantwoordelijk 

voor de uitstoot van door de mens geproduceerde broeikasgassen en overtreft 

daarmee de transportsector die goed is voor 13% [bron: FAO].  

 

Schaarste aan grondstoffen 

De Europese markt voor granen is steeds meer verweven met de wereldmarkt. Op 

de wereldmarkt zijn de graanprijzen opgelopen tot grote hoogte, waardoor de voer-

kosten zijn opgestuwd. De graanmarkt staat de laatste jaren in het teken van een 

groeiende vraag in combinatie met een tegenvallende productie. De vraag zal de 

komende jaren stijgen door de groei van de wereldbevolking, een toename van de 

consumptie van melk, vlees, eieren en de extra vraag naar biobrandstoffen. Door 

de hogere marktprijzen die dit tot gevolg zal hebben, zullen het gebruikte productie-

areaal en de productiviteit stijgen. 

 
Beperkte beschikbare ruimte voor productie 

De productie van varkensvlees bevindt zich in Nederland op een hoog technisch 

niveau, maar de ruimte voor uitbreiding is beperkt. De inpassing van groeiende 

veehouderijbedrijven in het landelijk gebied is een vraagstuk dat veel aandacht zal 

blijven krijgen. Zo kan worden verwacht dat de trend van schaalvergroting en 

internationalisatie door blijft gaan. Tegelijkertijd is er de tegendruk van actie-

groepen, overheid en dierenbeschermers, waardoor er ook ruimte zal blijven voor 

kleinere, nationale bedrijven die zich innovatief positioneren op het gebied van 

smaak, gemak, duurzaamheid en gezondheid. 

3.2.3 Externe kosten varkenshouderij 
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Figuur 3.4: Voorbeelden van externaliteiten voor de varkenshouderij 

Omdat in de eerder aangehaalde CE studie geen onderscheid is gemaakt tussen 

de externe kosten van verschillende soorten vlees, kon deze studie niet gebruikt 

worden om de externe kosten van de varkenshouderij weer te geven. Uit een 

andere studie zijn de milieueffecten van varkensvlees gekwantificeerd in de cate-

gorieën klimaatverandering en landgebruik (zie onderstaande tabel). Op het gebied 

van biodiversiteit is de waarde van varkensvlees en pluimvee weergegeven.  

De varkenssector scoort op alle genoemde effecten relatief hoog. 
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 Tabel 3.4: Externe effecten voor de varkenshouderij keten 

Onderwerp  Waarde Eenheid Relatief 

Klimaat Gemiddeld 9 Kg CO2 uitstoot per kg materiaal N/A 

Toxische 

emissies  

Humaan  Kg DCB-eq. per kg N/A 

Ecologisch  Kg DCB-eq. per kg N/A 

Landgebruik  80 Ha. per kton productie N/A 

Biodiversiteit  100 Factor landgebruik N/A 

Bron: CE Delft (2011), Life Cycle Impacts of Protein- rich Foods for Superwijzer 

Biodiversiteit: CE Delft 2010 (varkens + pluimvee) 

3.3 Cacao 

3.3.1 Beschrijving logistieke cacaoketen 
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Figuur 3.5: Keten van de cacao-industrie met twee kernactiviteiten: cacaobonenproductie en 

vermaling en verwerking 

De logistieke keten van cacao omvat de productie, lokale handel, internationale 

handel, verwerking, productie van chocolade en aanverwante producten, retail en 

consumentenmarkt (zie figuur 3.5). Tussen iedere stap in dit proces bevindt zich 

transport. Voor de lokale markt van oorsprong vindt vervoer plaats per truck, voor 

internationaal transport per bulkschip of container, binnen Nederland en Europa per 

schip en vracht- of tankauto. 

 
Cacaobonenproductie

Lokale 

handel

Bonen-

Teelt

Reinigen van 

stof,  zand, 

steentjes, etc.  

Ontdoppen 

(scheiden 

nibs&shells)

Oogsten Fermenteren Drogen

 

Figuur 3.6 Cacaobonenproductie 

De productie van cacaobonen omvat het telen, oogsten, reinigen, fermenteren, 

drogen en ontdoppen (figuur 3.6). 95% van de teelt is in handen van ca. 3 mln. 

kleine zelfstandige ondernemers (bron: ICCO). In Indonesië en Maleisië komen ook 

grote plantages voor. Via opkopers en handelaren komen de bonen in de overzee-

se havens terecht alwaar ze op de wereldmarkt worden gebracht.  
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Figuur 3.7: Cacaobonenvermaling en verwerking 

Het proces van vermaling en verwerking bestaat uit het alkaliseren, drogen, roas-

ten en malen van de bonen tot cacao massa, en voor productie voor cacaopoeder 

en –boter ook het persen en scheiden van de cacaomassa om tot cacaopoeder en 

cacaoboter te komen (zie figuur 3.7). De consumentenchocolade-industrie verwerkt 

massa met cacaoboter, suiker en eventueel melkpoeder tot chocolade. Poeder gaat 

veelal naar banketindustrie en deels verpakt naar retailbedrijven ten behoeve van 

directe verkoop aan de consument. Meer informatie over de omvang van de cacao-

keten en de geografische cacaoketen vindt u in Bijlage A. Bovendien vindt u hier 

een illustratieve casebeschrijving van een groot bedrijf in de Nederlandse cacao-

industrie. 

3.3.2 Cacao: Verwachte ontwikkelingen in de toekomst 

Met betrekking tot verwachtingen voor de toekomst met horizon 2040 kunnen in 

cacao een verscheidenheid aan ontwikkelingen worden onderscheiden: 

 Gelijkmatige groei chocolade consumptie 

 Gezondheidsbewustzijn 

 Voorkoming van bodemverarming en groeiende productievolumes 

 Certificering 

 Ketenbeheersing 

 Verschuivingen in de logistieke keten 

 

Blijvende gelijkmatige groei chocolade consumptie 

Historische gegevens laten een gelijkmatige groei zien van chocolade consumptie 

bij de westerse landen en hiernaast een stijging van de chocoladeconsumptie in 

ontwikkelingslanden door de inkomensgroei. Naar verwachting zal er een relatieve 

verschuiving van de afzetmarkt naar opkomende economieën plaatsvinden.  

 

Gezondheidsbewustzijn 

De westerse markten worden meer en meer gezondheidsbewust. Natuurlijke 

smaak- en kleurstoffen, zoals cacaopoeder, worden belangrijker. Dit kan een posi-

tieve invloed op de afzet hebben.  

 

Voorkoming van bodemverarming en groeiende productievolumes 

Naast gezondheidsbewustzijn speelt voor westerse bedrijven ook meer en meer 

een duurzaamheidsbewustzijn. De duurzaamheidsgedachte voor cacao is twee-

ledig. Enerzijds is er in media en politiek meer aandacht voor o.a. landgebruik en 

leefomstandigheden (ook vanuit de consument; denk bijv. aan de Groene Sint). 

Anderzijds zouden door verarming van de bodem productievolumes in gevaar 

kunnen komen, terwijl de totale vraag stijgt en productie door klimaateisen locatie 

gebonden is. Op dit moment ontkoppelen de lokale opkopers veelal nog het pri-

maire productieproces van de wereldhandel. Voor de verwerkende bedrijven is het 

mede vanwege productievolumes van belang dat cacaoboeren onderwezen worden 
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 in duurzame landbouwtechnieken en dat landbouwtechnieken worden verbeterd. 

De grote spelers in de markt hebben vrijwel allemaal een duurzaamheidsprogram-

ma, veelal gericht op onderwijzing van duurzame landbouwtechnieken in de landen 

van oorsprong ter voorkoming van bodemverarming en voor bevordering van de 

groei van productievolumes.  

 

Certificering 

Steeds meer grote consumentenchocolademerken gebruiken alleen nog gecertifi-

ceerde cacao, zoals Utz, Fairtrade (Max Havelaar) en Rainforest Alliance. De certi-

ficering Fairtrade staat voor langdurige handelsrelaties op basis van gelijkheid en 

transparantie, ontwikkeling en armoedebestrijding. Rainforest Alliance staat voor 

een laag milieu-impact. Utz staat voor professionele en milieuvriendelijke productie 

met een goede onderhandelingspositie voor de cacaoboeren. Momenteel varieert 

de duurzaamheid van chocolade in supermarkten. Van de chocolade geproduceerd 

door Droste en Baronie-de Heer is nog niets gecertificeerd duurzaam. Verkade 

daarentegen is wereldwijd een voorloper op het gebied van duurzaamheid. Vanaf 

2008 was 100% van de chocolade van Verkade “Groen en Eerlijk”. In het bedrijfs-

beleid worden de volgende externe kosten in acht genomen: CO2, water, afval in 

het productieproces, recyclebare verpakkingsmaterialen en hergebruikt papier en 

gezondheid voor medewerkers (door middel van stimuleringsprogramma’s voor het 

bevorderen van beweging) en klanten (50% minder vet in diverse koekjes en geen 

kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen). Ook chocolade en koffie zijn Fairtrade-

gecertificeerd, en er worden enkel scharreleieren gebruikt in het productieproces. 

Cadbury Dairymilk, de repenlijn van Cadbury, voert sinds 2009 het certificaat Fair-

trade. Mars koopt sinds 2009 minimaal 5% Utz en de Rainforest Alliance gecertifi-

ceerde chocolade, maar acht het vooralsnog onmogelijk om alle chocolade te her-

leiden tot de bron (bron: www.mars.com). De keten zal in de toekomst echter trans-

paranter worden en daarmee beheersbaarder.  

 

Ketenbeheersing 

De wereldhandel is voornamelijk in handen van Cargill, Armajaro, Louis Dreyfus en 

Olam. Door schaalvergroting en overnames van bedrijven op de cacaomarkt 

concentreert deze zich momenteel rond Cargill (14,5%), Archer Daniel Midland 

(AMD; 13,9%), Sweets Products/Baronie (12,2%), Petra Foods (7%), en Blommer 

(5,3%). De vermaling en verwerking zijn voornamelijk in handen van Cargill en 

Archer Daniel Midland. Veel van de van oorsprong handelende bedrijven zijn actief 

in zowel de producerende als consumerende landen en, voornamelijk gedurende 

de laatste 20 jaar, verticaal geïntegreerd. Dit betekent dat zij in toenemende mate 

verantwoordelijk zijn voor de productie van halffabricaten en meer en meer de 

keten beheersen. De grote spelers hebben hiermee de mogelijkheid om innovaties 

met betrekking tot het reduceren van externaliteiten door te voeren. Bovendien 

ontstaat met beheersing ketentransparantie en worden externe kosten beter 

inzichtelijk.  

 

Verschuivingen in de logistieke keten 

Afgelopen jaren trokken chocoladeproducenten (Kraft/Cadbury (14,9), Mars 

(14,5%), Nestlé (7,9%), Hershey’s (4,6%), en Ferrero (4,5%)) zich terug uit de ver-

werkingsprocessen van cacaobonen. Uitbesteding van productie van halffabricaten 

kan ook plaatsvinden naar opkomende economieën, o.a. in Zuidoost Azië. 

Vanwege loonkostenontwikkelingen en transportkosten ligt het, echter, niet in de lijn 

der verwachting dat verwerkingsprocessen in grote mate naar deze economieën 
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 verschuiven. In de huidige situatie wordt cacao voor het grootste deel verwerkt in 

westelijke landen (veelal Nederland en de Verenigde Staten), voornamelijk omdat 

invoertarieven lager zijn voor grondstoffen dan voor bewerkte producten.  

 

Eén van de visies is dat van de verwerking van de cacaobonen een stroom-

opwaartse verschuiving in de geografische keten kan plaatsvinden omdat telkens 

meer cacao-producerende landen, zoals Ivoorkust en Ghana, een vrijhandels-

verdrag met de Europese Unie hebben. Dit betekent concreet dat activiteiten die nu 

nog in Nederland plaatsvinden, zoals de verwerking van cacaobonen tot massa, 

voor een groter deel plaats kunnen gaan vinden in de landen van oorsprong. Cargill 

voorziet deze geografische verschuiving echter nog niet. 

3.3.3 Externe kosten cacao 
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Figuur 3.8 Voorbeelden van externaliteiten voor de cacao-industrie 

 

De cacaoketen heeft op het gebied van externe kosten met name een impact op 

het gebied van landgebruik, biodiversiteit en arbeid. Deze impacts worden met 

name beïnvloed door het gebruik van landbouwgronden in tropische gebieden. 

 

Uit de trends kunnen met betrekking tot de logistieke en geografische keten voor de 

toekomst geen noemenswaardige verschillen worden aangemerkt. Ook in transport-

ketens worden geen noemenswaardige verschuivingen verwacht. Mogelijk vindt er 

deels een verschuiving plaats van de verwerking vanuit westerse landen naar de 

landen van oorsprong. Voor de intercontinentale transportstromen zullen de ver-

schillen niet groot zijn omdat transport per container blijft plaatsvinden en productie- 

en afzetmarkten gelijk blijven.  

 

De afzetmarkt wordt gekarakteriseerd door een gestage groei. De grote verschillen 

in externaliteiten door ontwikkelingen zullen voornamelijk plaatsvinden door nieuwe 

inzichten met betrekking tot duurzaamheid. Deze ontwikkelingen worden gestimu-

leerd door een grotere ketenbeheersing door de grote partijen in de cacao-

industrie. Deze partijen hebben belangrijke baten bij het voorkomen van bodem-

verarming ten behoeve van aanhoudende groei van productievolumes. 

Ontwikkeling en scholing van cacaoboeren speelt hierbij een grote rol, met name op 

het gebied van landgebruik en toxiciteitsaspecten. Bovendien spelen de groeiende 

vraag vanuit de markt naar milieuvriendelijke productie, een goede onderhande-

lingspositie voor de cacaoboeren, en ontwikkeling en armoedebestrijding in oor-

sprongsgebieden in de cacao- en chocolade-industrie een grote rol.  
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 Tabel 3.5: Externe effecten voor de cacao keten 

Onderwerp  Waarde Eenheid Relatief 

Klimaat Gemiddeld 3,6 Kg CO2 uitstoot per kg materiaal 0% 

Toxische 

emissies  

Humaan 5,214 Kg DCB-eq. per kg 0% 

Ecologisch 0,0086 Kg DCB-eq. per kg 0% 

Landgebruik  1.996,80 Ha. per kton productie 26% 

Biodiversiteit  67 Factor landgebruik 22% 

Bron: CE Delft 2010 

3.4 Sierteelt 

3.4.1 Beschrijving logistieke sierteeltketen 

 

Functionele sierteeltketen 

 

Figuur 3.9 geeft een overzicht van de sierteeltketen.  
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Figuur 3.9 Logistieke keten sierteelt  Bron: NEA 2011 

 

De belangrijkste spelers in de keten zijn: 

 Toeleveranciers: Deze categorie bestaat onder meer uit vermeerderaars, 

ofwel bedrijven die door middel van veredeling nieuwe soorten ontwikkelen en 

leveranciers van kunstmest.  

 Telers: De activiteit bestaat uit het oppotten, kweken, oogsten, verwerken en 

bewerken van bloemen en planten; 

 Veilingen: De bloemenveiling brengt handelaren en kwekers bij elkaar. 

 Exporteurs/ groothandel: Winstgevende verhandeling van sierteeltproducten. 

De exporteur koopt de producten en verkoopt deze na verwerking of bewerking.  

 Detailhandel/ afzetkanalen: supermarkten, tuincentra en andere (inter-

nationale) distributiecentra ten behoeve van nationale distributie; 

 Transporteur: logistieke dienstverlener ten behoeve van sierteelttransport van 

ketenschakel naar ketenschakel. 

 

In het rapport Besparen in de ketens onderscheidt EVO vier ketens waarop de 

logistieke stroom vanuit de teler naar het uiteindelijke afzetkanaal plaats kan 

vinden: 

1. Klokstroom: producten worden door de kweker bij de bloemenveiling afgele-

verd, opgeslagen, gecontroleerd, verkocht op de klok (in de afmijnzaal), gedis-

tribueerd en afgeleverd bij de handelaar; 

2. Bemiddelingsbureau veiling: de handelaar geeft aan welke producten hij 

wanneer wil hebben en onder welke leveringsvoorwaarden; producten komen 
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 dan niet in het klokproces terecht, maar worden wel door de veiling gedistri-

bueerd; 

3. Buiten Distributie veiling Om (BDO): producten worden niet bij de veiling 

afgeleverd, opgeslagen en gedistribueerd, maar worden direct bij de box van 

de handelaar/exporteur afgeleverd. Het inkoopproces en de verrekening 

gebeuren via een bemiddelingsbureau; 

4. Buiten de Veiling Om (BVO): producten worden direct in de box van de 

handelaar/exporteur afgeleverd en niet via de veiling verrekend.  

In tabel 3.6 wordt een globaal overzicht gepresenteerd van de omvang van de 

verschillende ketens voor de snijbloemen en de bloemkwekerijplanten. Bij de 

snijbloemen is de klokstroom nog steeds leidend. Bij de verkoop van planten 

gebeurt dit steeds meer zonder tussenkomst van de veiling. 

Tabel 3.6: Omvang logistieke stromen voor snijbloemen en bloemkwekerijplanten in 2009 

 Bloemen Planten 

Klokstroom 70% 15% 

Bemiddelingsbureau 8% 28% 

Buiten distributie om 12% 42% 

Buiten veiling om 10% 15% 

Bron: EVO 2009 

 

Meer informatie over de omvang en de geografische sierteeltketen vindt u in Bijlage 

A. Bovendien vindt u hier een illustratieve casebeschrijving van een groot bedrijf in 

de Nederlandse sierteelt. 

3.4.2 Sierteelt: Verwachte ontwikkelingen in de toekomst 

Met betrekking tot verwachtingen voor de toekomst met horizon 2040 kunnen in de 

sierteelt vier belangrijke ontwikkelingen worden onderscheiden: 

 Nieuwe conditioneringstechnieken; 

 Inzet van spoor op lange afstand relaties; 

 Veilen op afstand; 

 Duurzaamheidsinitiatieven. 
 

Nieuwe conditioneringstechnieken 

Het kwaliteitsverlies van snijbloemen is sterk afhankelijk van de temperatuur waarin 

de producten vervoerd worden. Nieuwe conditioneringstechnieken, zoals het ge-

bruik van gekoelde containers maken het gebruik van langzamere vormen van 

transport, zoals zeevaart, voor import vanuit Kenia mogelijk. Door middel van koel-

techniek worden de bloemen enkele weken “in slaap” gebracht, waardoor er geen 

verandering van de kwaliteit plaatsvindt. 

 

Inzet van spoor op lange afstand relaties 

De afgelopen jaren is door FloraHolland een pilot opgezet om afvoer van sierteelt-

producten via het spoor te laten verlopen. De pilot toont aan dat het vervoer kosten-

efficiënt en betrouwbaar kan worden uitgevoerd. Belangrijke voorwaarden van het 

vervoer per rail is dat gebruik wordt gemaakt van geconditioneerde containers en 

een gegarandeerde betrouwbaarheid van de aankomsttijd. 
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 Veilen op afstand 

Door ICT ontwikkelingen neemt het aandeel van het fysiek veilen van producten, 

waarbij de producten worden gepresenteerd bij een veilingklok, af. Veilingen vinden 

meer op afstand via het internet plaats. Het aantal transportbewegingen neemt 

hierdoor af. Een tegengestelde ontwikkeling is dat er door kopen op afstand het 

aantal bewegingen tussen de verschillende veilinglocaties toeneemt: handelaren 

zoeken de goedkoopste producten tegelijkertijd bij verschillende veilinglocaties, 

maar bundelen de transportstromen op één locatie. 

 

Initiatieven rondom duurzaamheid: verminderen energieverbruik 

Verder zijn er ook andere lopende initiatieven voor het bevorderen van de duur-

zaamheid in de sierteeltketen. Veel van deze initiatieven richten zich nu al op het 

verminderen van energieverbruik in de kassen. Dit kan onder meer door gebruik te 

maken van LED verlichting, waarmee het energieverbruik met ca. 30% kan worden 

verminderd. Een ander lopend initiatief is om de restwarmte uit de kas te gebruiken 

voor het verwarmen van woningen in de omgeving. Door middel van het gebruik 

van deze restwarmte kan de CO2-uitstoot van deze woningen met 40% verminderd 

worden.  

 

Naast het verminderen van het energieverbruik van de kassen worden ook tech-

nieken ontwikkeld om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen. In het 

programma “Gezonde Kas” wordt een gewasbescherming systeem ontwikkeld dat 

technologie gebruikt om de aanwezigheid van ziekten en plagen te detecteren en 

hiervoor mogelijke maatregelen aan te dragen. 

3.4.3 Externe kosten sierteelt 
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Figuur 3.10:  Voorbeelden van externaliteiten voor de sierteelt 

 

Voor sierteelt zijn met name schadelijke emissies door energieverbruik en transport 

belangrijke externe effecten. De externe kosten van sierteeltproducten verschillen, 

echter, sterk tussen de typen gekweekte producten en tussen de locaties waar het 

product gekweekt wordt. Dit komt naar voren in onderstaande figuur. Tussen het 

meest energiezuinige en minst energiezuinige gewas zit (grofweg) een factor tien 

verschil. De grootste bijdrage aan broeikasemissies wordt veroorzaakt door 

energiekosten die tijdens de teelt plaatsvinden. Bij de intercontinentale productie 

heeft met name het transport een sterk aandeel. Dit komt vooral door het grote 

aandeel van luchtvracht in het transport. Opvallend is wel, dat door de lagere 

energiekosten tijdens de teelt, de uitstoot van broeikasgassen bij teelt uit Kenia 

lager is dan bij teelt in Nederland. 
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Figuur 3.11:  Broeikasgasemissies voor verschillende sierteeltproducten Bron: Blonk Milieuadvies 

  (2009), berekening van broeikasemissies door de productie van tuinbouwproducten 

 

Op het gebied van landgebruik zijn geen gegevens voor de sierteelt beschikbaar.  

In Nederland werd in 2008 ca. 13.000 ha. gebruikt voor glastuinbouw, wat ongeveer 

7% is van het totale agrarische landgebruik in Nederland.  

 

Een verder genoemd extern effect van sierteelt is watergebruik. Voor het produce-

ren van een enkele roos in Kenia wordt bijv. 7 tot 13 liter water gebruikt. Daarnaast 

vindt door het gebruik van meststoffen vervuiling van schoon drinkwater plaats. Het 

gevolg van dit watergebruik is dat het waterpeil daalt en dat de biodiversiteit in het 

water afneemt.
12

 

3.5 Voedingstuinbouw 

3.5.1 Beschrijving logistieke voedingstuinbouwketen 

 

Functionele voedingstuinbouwketen 

In figuur 3.12 wordt een overzicht gegeven van de voedingstuinbouw.  

 

                                                      
12 Mekonnen & Hoekstra (2010), Mitigating the water footprint of export cut flowers from the Lake 

Naivasha Basin, Kenya 
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Figuur 3.12:  Logistieke keten voedingstuinbouw Bron: NEA 2011 

De keten voor voedingstuinbouw vertoont sterke overeenkomsten met die van de 

sierteelt.  

 De toeleveranciers bestaan onder meer uit vermeerderaars, ofwel bedrijven 

die door middel van veredeling nieuwe soorten ontwikkelen en leveranciers van 

kunstmest 

 De keten bestaat vervolgens uit telers en akkerbouwers uit het binnen- en 

buitenland.  

 Deze fabrikanten leveren hun producten af aan de groothandels, die het 

doorzetten naar de retail en de verwerkingsindustrie (conserveren, snijden en 

op andere wijze verwerken van het product). Ongeveer 75% van de producten 

gaat rechtstreeks naar retailkanalen. 

In de keten is het van belang om onderscheid te maken tussen vollegrondteelt en 

glastuinbouw. De eerste soort betreft een typisch seizoenproduct, waarbij de pro-

ducten in bulk wordt vervoerd naar de groothandel. Glastuinbouw is evenwichtiger 

over het jaar verdeeld, waarbij ongeveer 20% van de productie daghandel betreft. 

De keten van voedingstuinbouw is sterk internationaal georiënteerd. Veel van de 

Nederlandse productie wordt geëxporteerd, maar ook de importwaarde van 

voedingstuinbouwproducten is hoog. Daarnaast is Nederland een doorvoerland 

naar hoofdzakelijk ons omringende landen. Meer informatie over de omvang van de 

voedingstuinbouwketen en de geografische voedingstuinbouwketen vindt u in 

Bijlage A. Bovendien vindt u hier een illustratieve casebeschrijving van een groot 

bedrijf in de Nederlandse voedingstuinbouwsector. 

3.5.2 Voedingstuinbouw: Verwachte ontwikkelingen in de toekomst 

Met betrekking tot verwachtingen voor de toekomst met horizon 2040 kunnen in de 

voedingstuinbouw de volgende ontwikkelingen worden onderscheiden: 

 Logistieke verschuivingen; 

 Reefertechniek verbetert; 

 Mechanisatie; 

 Verduurzaming. 
 

Logistieke verschuivingen 

Een mogelijk toekomstperspectief is dat de verschillende levensstandaarden in de 

wereld meer naar elkaar toe zullen groeien, lonen in nu nog lagelonenlanden 

stijgen en dat productie elders niet goedkoper zal zijn, zodat meer producten om 

economische redenen lokaal gewonnen zullen worden. Wel zal productie om 

klimaatredenen elders worden verbouwd. Een voorbeeld hiervan is dat de import 

van aardbeien uit Marokko met de huidige stand van de techniek minder CO2 

genereert dan de teelt van aardbeien in Hollandse kassen (jaarboek EVO). 
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 Logistieke stromen kunnen daarnaast veranderen doordat andere of nieuwe ge-

schikte klimaatzones geëxploiteerd worden voor mogelijke productie. Een voor-

beeld hiervan is Portugal. Een Nederlandse producent geeft aan, dat productie in 

dit land in het verleden is weggehaald omdat arbeidskosten relatief te duur werden. 

Het bedrijf verwacht echter dat Portugal in de toekomst wellicht weer een interes-

sante productielocatie zou kunnen worden vanwege het grote belang om logistieke 

kosten te drukken en snel de producten op de markt te krijgen. Het land heeft een 

gunstig klimaat en ligt dicht bij de afzetmarkt, waardoor geen gebruik van lucht-

vracht nodig is. Hiermee wordt productie in het land aantrekkelijker dan sommige 

Afrikaanse landen. 

 

Een ander logistieke verschuiving is dat er meer consolidatie van stromen van 

meerdere verladers zal plaatsvinden, zodat frequenter transport van kleinere hoe-

veelheden groenten en fruit of retourstromen kan plaatsvinden tegen gelijke 

(externe) kosten, er minder bederf optreedt en shelf life voor de consument verder 

verlengd wordt. Internet en webwinkels zullen hiernaast een belangrijke rol spelen 

in het vervoer naar de klant, waardoor meer consolidatie (hier bijv. met kruide-

nierswaren) mogelijk is. Dit genereert wellicht meer transporten met groenten en 

fruit, maar per saldo met minder CO2.  

 

Reefertechniek verbetert 

Het kwaliteitsverlies van groenten en fruit is sterk afhankelijk van de temperatuur 

waarin de producten vervoerd worden. Nieuwe conditioneringstechnieken, zoals het 

gebruik van gekoelde containers (reefers) maken het gebruik van langzamere 

vormen van transport, zoals zeevaart voor import vanuit het buitenland mogelijk. 

Door middel van koeltechniek worden de groenten enkele weken “in slaap” 

gebracht, waardoor er geen verandering van de kwaliteit plaatsvindt. 

 

Mechanisatie 

Mechanisatie zal verder doorgang vinden in de voedingstuinbouwsector. De pro-

ductie van producten waarvoor het Nederlands klimaat geschikt is, zal in Nederland 

plaats blijven vinden. Value added services worden bovendien teruggehaald uit 

overzeese gebieden en meer en meer weer in Nederland uitgevoerd. Het voordeel 

hiervan is dat er op meerdere momenten per dag kan worden besteld, met minder 

bederf tot gevolg, dat shelf life beter en de keten meer lean wordt.  

 
Verduurzaming 

Duurzame teelt en transport zullen meer en meer de standaard worden. Zo zal er 

meer gebruik worden gemaakt van duurzamere transport- en productiemiddelen en 

zullen emissies een plek in het economische verdienmodel gaan krijgen.  
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 3.5.3 Externe kosten voedingstuinbouw 
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Figuur 3.13:  Voorbeelden van externaliteiten voor de voedingstuinbouw 

 

In tabel 3.7 en tabel 3.8 staat een overzicht van de externe effecten voor de 

groente- en de fruit- en notenketen.
13

 De groenteketen wordt gekenmerkt door lage 

externe effecten. De hoogste relatieve impact is op het klimaat, maar dit is 7% van 

de meest vervuilende keten.  

Tabel 3.7 Externe effecten voor de groente keten 

Onderwerp  Waarde Eenheid Relatief 

Klimaat Gemiddeld 0,78 Kg CO2 uitstoot per kg materiaal 7% 

Toxische 

emissies  

Humaan 0,216 Kg DCB-eq. per kg 3% 

Ecologisch 0,0062 Kg DCB-eq. per kg 2% 

Landgebruik  57,8 Ha. per kton productie 1% 

Biodiversiteit  2 Factor landgebruik 0% 

Bron: CE Delft (2010) 

 

De fruitketen lijkt op het gebied van de impact op die van de groenteketen. Wel is 

het landgebruik van de fruitketen een stuk hoger. 

Tabel 3.8 Externe effecten voor de fruit- en notenketen 

Onderwerp  Waarde Eenheid Relatief 

Klimaat Gemiddeld 0,6 Kg CO2 uitstoot per kg materiaal 8% 

Toxische 

emissies  

Humaan 0,168 Kg DCB-eq. per kg 3% 

Ecologisch 0,0057 Kg DCB-eq. per kg 2% 

Landgebruik  114 Ha. per kton productie 9% 

Biodiversiteit  1,6 Factor landgebruik 0% 

Bron: CE Delft (2010) 

 

Binnen de groente- en fruitteelt bestaan opvallende verschillen tussen soorten 

producten en tussen productielocaties. Dit is te zien in onderstaand figuur, dat een 

overzicht presenteert van de broeikasgassen voor verschillende typen groenten en 

fruit. Evenals bij sierteelt komt hierbij naar voren dat glastuinbouwteelt in Nederland 

in sommige gevallen een grotere bijdrage levert dan bij buitenlandse productie. 

                                                      
13 Bij het schatten van de klimaatkosten voor voedingstuinbouwproducten is geen rekening 

gehouden met het compenserende effect van de CO2 die landbouwproducten uit de lucht halen. 
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 Hierbij dient te worden opgemerkt dat in onderstaande figuur geen voorbeelden zijn 

opgenomen waar gebruik wordt gemaakt van luchtvracht. 

 

 
 

Figuur 3.14:  Broeikasgasemissies voor verschillende voedingstuinbouwproducten  

  Bron: Blonk Milieuadvies (2009), berekening van broeikasemissies door de 

  productie van tuinbouwproducten 

 

Naast bovengenoemde externe effecten is (evenals bij de sierteelt) ook het water-

verbruik een belangrijk effect. Bij bijv. de productie van citrusfruit in Marokko en 

andere landen rondom de Middellandse Zee, leidt irrigatie van landbouwgrond tot 

een daling van het waterpeil. Hierdoor ontstaat niet alleen waterschaarste, maar 

ook verzilting van de bodem door verdringing van grondwater door zeewater.
14

 

 

3.6 Olie 

3.6.1 Beschrijving logistieke olieketen 

 

Functionele olieketen 

In de keten van aardolie gaat het om twee stoffen: ruwe aardolie en aardgas-

condensaat. Ruwe aardolie is een natuurlijke minerale olie bestaande uit kool-

waterstoffen en verschillende onzuiverheden zoals zwavel. Omdat gedolven olie 

bestaat uit een mengsel van producten met verschillende kwaliteiten, wordt ruwe 

aardolie omgezet in een hele reeks van producten die zijn toegespitst op het 

gebruik. Aardgascondensaat zijn de vloeibare of vloeibaar gemaakte koolwater-

stoffen die vrijkomen bij de winning van aardgas of aardolie, zoals ethaan, propaan, 

butaan en pentaan (Bron: VNPI). 

 

                                                      
14 UNEP FI (2009), Chief Liquidity Series. Issue 1 Agribusiness 
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Figuur 3.15:  Keten van olie tot brandstof (zoals benzine, diesel) 

De logistieke keten van brandstof omvat de winning, raffinage, opslag, en verkoop. 

Tussen iedere stap zit een transportstap. Het transport van bron naar raffinaderij 

gebeurt wereldwijd voor ca. 40% per pijplijn en voor ca. 60% per schip.  

In de stadia voorafgaand aan raffinage bestaan aardolieproducten uit een mengsel 

van producten met verschillende kwaliteiten: 

 Gassen (onder normale druk en temperatuur); 

 Lichte, halfzware, zware oliën (benzine, kerosine, en gasolie); 

 Bijna vaste producten, zoals bitumen en petroleumcokes. 

Het raffinageproces bestaat uit twee stappen: de destillatie en het kraken. 

Destillatie is het scheiden van de ruwe olie in verschillende kwaliteiten. Het kraken 

is het chemisch omzetten van de olie in gelijksoortige ketens ten behoeve van een 

bepaald doel, bijv. in petrochemie. Na het kraken worden de producten, afhankelijk 

van de bestemming, nabehandeld en per pijplijn, schip en/of tankauto naar de 

vervolgbestemming gebracht.  

De winning van de in Nederland verwerkte olie vindt voornamelijk in Rusland plaats. 

Geëxporteerde olie gaat hoofdzakelijk naar de ons omringende landen. Van de 

invoer wordt bijna de helft ook weer uitgevoerd. Meer informatie over de omvang 

van de olieketen en de geografische olieketen vindt u in Bijlage A. Bovendien vindt 

u hier een illustratieve casebeschrijving van een groot bedrijf in de Nederlandse 

olie-industrie. 

3.6.2 Olie: Verwachte ontwikkelingen in de toekomst 

Verschillende trends hebben invloed op de toekomst van de:  

 Toenemende vraag; 

 Uitputting van fossiele brandstoffen en energiezekerheid; 

 Maatregelen voor het terugdringen van CO2-uitstoot. 

 

Toenemende vraag 

De wereldwijde vraag naar energie zal volgens ExxonMobil (The outlook for energy: 

a view to 2040, 2012) in 2040 30% hoger zijn dan in 2010 door een meer dan ver-

dubbeling in economische output, een economische machtsverschuiving en een 

globaal toenemende welvaart. In OECD landen zal het energieverbruik redelijk 

gelijk blijven, maar hierbuiten juist sterk toenemen. Met betrekking tot het energie-

verbruik in China verwacht het bedrijf dat het energieverbruik de komende twee 

decennia nog zal toenemen, maar daarna ook een vlak patroon zal laten zien.  
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Figuur 3.16: De totale (verwachte) hoeveelheid geproduceerde energie benodigd voor het 

 opwekken van elektriciteit van 1990 tot 2040 in k TWh (bron: ExxonMobil, 2012) 

ExxonMobil (2012) verwacht dat de grootste hoeveelheid energie (40%) benodigd 

zal zijn voor het opwekken van elektriciteit en dat gas en kolen de meest gebruikte 

brandstoffen zullen blijven, hoewel gas de belangrijke positie van kolen zal over-

nemen. Desondanks verwacht het bedrijf wel dat de ontwikkelingen met betrekking 

tot hernieuwbare energie en efficiëntieverbeteringen de groeiende vraag naar fos-

siele brandstoffen zal temperen. Dit is te zien in bovenstaande figuur, waar de 

energiemix voor elektriciteitsproductie is weergegeven.  

 

Ook voor het gebruik van olie wordt een toename verwacht. Dit hangt met name 

samen met een stijging van het gebruik van olie als transportbrandstof. Hoewel er 

een toename wordt verwacht van het gebruik van alternatieve brandstoffen als bio-

ethanol en elektriciteit, blijft naar verwachting het gebruik van fossiele brandstoffen 

leidend (zie paragraaf 3.9).  

 

Uitputting van fossiele brandstoffen en energiezekerheid 

Het wereldwijd verbruik van fossiele brandstoffen stijgt, mede door bevolkingsgroei 

en de groei van het gebruik per capita. De verwachting van NOGEPA, de Neder-

landse branchevereniging voor olie en gas exploratie en productie, is dat in 2050 de 

vraag naar energie is verdubbeld. Hoewel de werkelijke reserves lastig te achter-

halen zijn, maken de toenemende consumptie en de hogere prijs meer exploratie 

en investeringen in verbeterde exploratietechnologieën rendabel en stijgen de be-

wezen olievoorraden meer dat de vraag. De verwachting is in toenemende mate 

dat, met nieuwe technologieën om olie te winnen in de teerzanden en met toepas-

sing van schaliegastechnologie, zeker de komende twee eeuwen de fossiele 
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 voorraad voldoende is om met fossiele brandstoffen te voldoen aan de groeiende 

vraag naar energie (Lior, 2008)
15

. 

 

Maatregelen voor het terugdringen van CO2-uitstoot 

De technologie voor CO2-afvang bij de winning van ruwe olie is binnen handbereik 

en wordt meer en meer toegepast. Voor de opslag van CO2 moet, echter, nog een 

oplossing gevonden worden. Daarbij zijn de verwerking en het gebruik een belang-

rijke bron van schadelijke emissies. Op dit moment is het aandeel van duurzame 

energie minder dan 2% wereldwijd. Omdat de technologie van alternatieve energie-

bronnen nog achterblijft, is de verwachting van de branche, echter, dat de wereld 

nog tientallen jaren afhankelijk zal zijn van ruwe olie (NOGEPA). De branche ver-

wacht, echter, dat de verduurzaming van de winning en het gebruik van natuurlijk 

gas, dat minder schadelijke emissies veroorzaakt dan andere fossiele brandstoffen, 

een cruciale rol zal gaan spelen in de energietransitie.  

 

De olie- en gasindustrie heeft de CO2 discussie aangegrepen om energie-efficiëntie 

van de eigen productieprocessen te verbeteren en begeeft zich daar waar zij 

kansen ziet in de markt van alternatieve energiebronnen en waterstofproductie en -

handel. Zij voorziet, echter, dat het gebruik van fossiele brandstoffen pas echt markt 

zal verliezen als duurzame energie beter danwel goedkoper zal worden dan fos-

siele energie. 

3.6.3 Externe kosten olie 
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Figuur 3.17: Voorbeelden van externaliteiten voor de keten van olie tot brandstof  

Met betrekking tot de winning en raffinage van olie worden veel externe kosten, 

zoals landgebruik, biodiversiteit en toxiciteit, gereguleerd door wettelijke eisen. 

Hiernaast worden door de industrie een scala aan maatregelen ondernomen om in 

lijn met de publieke opinie de externe kosten zo veel mogelijk te beperken. In 

Nederland betekent dit o.a. dat de industriële activiteiten met zo min mogelijk 

impact worden ingepast in de omgeving door opslag te verwerken in het landschap 

en er vooraf rekening mee te houden dat wanneer de installaties worden 

verwijderd, het landschap in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld.  

 

Met betrekking tot externe veiligheid en arbeidsomstandigheden loopt de branche 

voorop in de industrie. Naast de wettelijke eisen hebben de grote olie- en gas-

bedrijven intensieve veiligheidstrainingsprogramma’s voor operators. Hiernaast 

                                                      
15 Lior, N. (2008). , Energy resources and use: The present situation and possible paths to the 

future,  Energy, Volume 33, Issue 6, pp. 842-857 
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 stellen zij gezondheidseisen aan de operators, vooral op boorplatforms en hebben 

veel bedrijven gezondheid bevorderende programma’s voor de medewerkers.  

 

De belangrijkste externe kosten gerelateerd aan de olie-keten zijn die ten gevolge 

van klimaatemissies. In gebieden waar oudere installaties staan kunnen de externe 

kosten met betrekking tot klimaatemissies, luchtkwaliteit, geluid en stof aanzienlijk 

hoger zijn dan daar waar nieuwere installaties staan. In westerse gebieden staan 

veelal modernere installaties. Dit betekent dat in westerse gebieden de externe 

kosten, vooral aangaande klimaatemissies en milieu, in verhouding lager kunnen 

zijn dan in andere gebieden. 

Tabel 3.9: Externe effecten voor de productie van transportbrandstof (incl. effecten van 

verbranding) 

Onderwerp  Waarde Eenheid Relatief 

Klimaat Gemiddeld 0,57 Kg CO2 uitstoot per kg materiaal 100% 

Toxische 

emissies  

Humaan 0,126 Kg DCB-eq. per kg 32% 

Ecologisch 0,0003 Kg DCB-eq. per kg 1% 

Landgebruik  n/a Ha. per kton productie 
 

Biodiversiteit  n/a Factor landgebruik 
 

Bron: CE Delft (2010) 

3.7 Bio-ethanol 

3.7.1 Beschrijving logistieke bio-ethanolketen 

 

Functionele bio-ethanolketen 

Zuivere bio-ethanol, of biologische ethanol, is gedenatureerde alcohol. Sinds  

1 januari 2007 wordt ethanol ook in Nederlandse brandstof bijgemengd. Ethanol 

kan op grote schaal worden geproduceerd. In voldoende zuivere vorm is het erg 

brandbaar en kan het in verbrandingsmotoren als relatief weinig vervuilende brand-

stof worden gebruikt omdat de theoretische verbrandingsproducten koolstofdioxide 

en water zijn.  

 

In de biobrandstoffensector wordt gesproken over eerste, tweede en derde 

generatie brandstofproductie:  

 eerste generatie biobrandstof wordt gemaakt van grondstoffen die geschikt 

zijn voor consumptie door mens en/of dier, zoals mais, granen, etc.  

 tweede generatie biobrandstof wordt gemaakt van grondstoffen die niet 

geschikt zijn voor consumptie door mens en/of dier, zoals gras en hout. 

Deze grondstoffen hebben wel een impact op landgebruik (ruimtebeslag en 

minder landbouwgrond). 

 derde generatie biobrandstof wordt gemaakt van grondstoffen die uit de 

afvalstromen van andere bedrijven voortkomen.  

 

In Nederland bestaan nog geen tweede en derde, maar enkel eerste generatie 

biobrandstofproducenten. Wel zijn er andere innovatieve bio-energiebedrijven, 

zoals OrgaWorld, die biogas en -warmte winnen uit biologisch afval van super-

markten.  

 



 

  

TNO-rapport | TNO 2012 R10595 | 20 december 2012 | 14 september 2012  42 / 175  

 

ETBE 

Fabriek

ETBE

Blend

Oliemaat-

schappij

Bio-

Ethanol

Fermentatie 

en destilatie

Iso-

Butyleen

Suiker-

bieten-

teelt

Voedings-

middelen-

industrie

Verwerker 

(suikerfabriek, 

zetmeelfabriek)

Depots Direct 

Blending

Tank-

stationsImport

(granen)

Overig 

agrarisch

Bijv.  zetmeel,  melasse, 

aardappelstoomschillen

Import 

(Melasse)

Pulp,DDGS Diervoederindustrie

ElectriciteitswinningPulp,DDGS

BiogaswinningDDGS

 

Figuur 3.18:   Voorbeeld keten 1e generatie bio-ethanol van suikerbietenteelt tot brandstof 

 

De functionele keten van bio-ethanol tot voertuigbrandstof bestaat uit de teelt van 

agrarische producten, de verwerking van deze producten, het distilleren tot bio-

ethanol, het vermengen van deze ethanol met fossiele brandstof en de verkoop aan 

de consument. 

 

 De keten start met de teelt van agrarische producten zoals riet- en bietsuiker, 

aardappelen, mais en graan. In Europa zijn de grondstoffen voor bio-ethanol 

voornamelijk suiker en graan. Het gaat hierbij om grondstoffen van voeder-

kwaliteit. De Europese commissie reguleert de vrijgave voor deze grondstoffen 

tussen de Europese voedingsmiddelenmarkt en de bio-ethanolproductie. Zo 

daalde in Duitsland in 2010 de bio-ethanolproductie omdat de Europese Com-

missie aanvankelijk voor bio-ethanol bestemde suiker bestemde voor de voe-

dingsmarkt (Boerderij.nl).  

Het transport gebeurt lokaal per tractor en nationaal veelal per truck, maar ook 

per binnenvaartschip. Omdat in Nederland enkel eerste generatie bedrijven 

actief zijn, gaan deze grondstoffen, eventueel via depots, direct naar de 

bedrijven waar de vergisting plaatsvindt. 

 Bij de verwerkende industrie worden suiker of zetmeel verkregen uit 

landbouwproducten. 

 Bij de ethanol producerende industrie wordt, door vergisting (microbiële 

fermentatie) en destillatie, ethanol verkregen uit suikers uit de agrarische 

producten. Bijproducten uit dit proces zijn suikerbietenpulp dat als veevoeder-

product kan worden gebruikt en DDGS (droog tarwegistconcentraat) dat als 

veevoederproduct kan worden gebruikt of als grondstof voor 

elektriciteitsopwekking en biogaswinning.  

 Het ethanol wordt geleverd aan de oliemaatschappijen of ETBE-produ-

centen
16

. De oliemaatschappijen kunnen het bio-ethanol direct mengen met 

fossiele brandstoffen. Daarnaast kan het ook verwerkt worden tot Bio-ETBE. 

Bio-ETBE kan aan benzine worden toegevoegd als alternatief voor MTBE. 

MTBE is de loodvervanger in benzine. De fractie ethanol die bijgemengd kan 

worden is hoger dan die van ethanol, waardoor bij ethanol het aandeel bio-

brandstof hoger kan zijn dan bij het direct mengen van benzine met bio-ethanol. 

In het geval van direct bijmengen bestaan de eindproducten uit een mengsel van 

bio-ethanol en fossiele brandstof. E10 is een brandstof met 10% bio-ethanol met 

90% fossiele brandstof.  

 

                                                      
16 ETBE staat voor Ethyl tert-butyl ether 
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 De bio-ethanolindustrie in Nederland is klein. De aanvoer van de Nederlandse bio-

ethanolindustrie is, omdat het eerste generatie bio-ethanol betreft, sterk afhankelijk 

van de wereldhandel en productie in agrarische grondstoffen voor de voedings-

middelenindustrie. Meer informatie over de omvang van de bio-ethanolketen en de 

geografische bio-ethanolketen vindt u in Bijlage A. Bovendien vindt u hier een 

illustratieve casebeschrijving van een groot bedrijf in de Nederlandse bio-

ethanolindustrie (eerste generatie) en een innovatief Noors bedrijf in de tweede 

generatie bio-ethanolindustrie. 

3.7.2 Bio-ethanol: Verwachte ontwikkelingen in de toekomst  

De belangrijkste externe kosten hebben op dit moment voor Nederland betrekking 

op het onttrekken van voedingsmiddelen van de markt ten behoeve van de 

brandstofindustrie. De eerste generatie biobrandstofproductie ligt om deze reden 

erg onder vuur. De markt is op dit punt erg gevoelig voor politieke ontwikkelingen.  

 

De markt van bio-ethanol is in Amerika groter dan in Europa. In de Verenigde 

Staten mag sinds april 2012 tot 15% bio-ethanol worden bijgemengd (E15), is alle 

invoer vrij van invoerheffingen en wordt de productie van mais voor de bio-ethanol 

industrie gesubsidieerd. In 2012 zal in de Verenigde Staten naar schatting 40% van 

alle geteelde mais worden gebruikt voor de productie van bio-ethanol. E10 werd in 

Duitsland in januari 2011 ingevoerd en stuitte op veel weerstand om twee redenen. 

Ten eerste is het niet geheel bekend in hoeverre het schadelijk is voor, met name 

oudere, motoren. Hiernaast legt, volgens het BDBe (Bundesverband der Deutschen 

Bioethanolwirtschaft), bio-ethanol in Duitsland naar schatting beslag op 3% van de 

graanproductie. De totale graanproductie in Duitsland in het seizoen 2010/2011 

was ca. 44 mln. ton. Het deel gebruikt voor bio-ethanol was naar schatting 1,39 

mln. ton, waaruit ca. 583.000 ton ethanol werd geraffineerd. In Nederland zullen in 

de toekomst wellicht te weinig grondstoffen beschikbaar zijn voor grootschalige 

productie van bio-ethanol. Bovendien is het vanuit logistiek oogpunt voordeliger om 

de productielocaties van bio-ethanol te verschuiven naar de locaties waar groot-

schalige productie van grondstoffen mogelijk is, omdat de ethanol makkelijker te 

vervoeren is (compacter) dan de grondstoffen die nodig zijn om de ethanol te 

maken.  

De ontwikkeling van de markt in Europa wordt geremd om meerdere redenen. De 

markt voor bussen en vrachtauto’s die rijden op bio-ethanol wordt geremd door een 

gebrek aan leveranciers van deze voertuigen. In Europa is Scania de enige 

leverancier van zware voertuigen die ook ethanol geschikte motoren levert (bron: 

Bioethanol for Sustainable Transport).  

Transumo (Visie 2040, 2012) verwacht dat het aantal elektrisch gemotoriseerde 

vervoerssystemen snel toe zal nemen. Voor individueel goederenvervoer en 

kortere-afstandsgoederenvervoer verwachten zij dat deze voertuigen zullen worden 

voorzien van motoren die geschikt zijn voor synthetische brandstoffen, zoals bio-

ethanol. Deze visie wordt, echter, niet breed gedeeld. ExxonMobil (The outlook for 

energy: a view to 2040, 2012) verwacht dat het wagenpark zal verduurzamen, maar 

dat met name het aandeel hybride voertuigen sterk zal toenemen (tot ca. 50% in 

2040) en hernieuwbare bronnen (zoals bio-ethanol) nog ver achter zullen blijven bij 

fossiele brandstoffen. Zie voor meer informatie over de toekomstvisie voor de 

automotive sector paragraaf 3.9.  
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 3.7.3 Externe kosten bio-ethanol 
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Figuur 3.19:   Voorbeelden van externaliteiten voor de keten 1e generatie bio-ethanol 

 

De omvang van de productie van eerste generatie bio-ethanol is beperkt in Neder-

land. Een sterke groei van deze productie wordt niet verwacht, aangezien de 

Europese Commissie heeft besloten dat slechts 5% van de gebruikte transport-

brandstof mag komen uit eerste generatie biobrandstoffen. Veel tweede generatie 

brandstoffen worden gewonnen in het buitenland. Dit betekent dat de belangrijkste 

negatieve externe effecten, zoals in toxiciteit (landbouwgif, pesticiden en kunst-

mest), landgebruik (ontbossing) of betreffende kinder- en slavenarbeid en arbeids-

omstandigheden (gevaarlijke werkomstandigheden, lage lonen), stroomopwaarts in 

de keten plaats zullen vinden, waar de grondstoffen grootschalig kunnen worden 

geproduceerd. Voor suikerriet is dit bijv. veelal in Zuid Amerika (Brazilië, Honduras), 

maar ook Azië (Indonesië en Thailand).  

 

Wereldwijd hangen de kosten met name af van de aard van de grondstoffen. De 

figuren hieronder geven de broeikasgasemissies van het produceren van ethanol. 

Hierin is niet de uitstoot opgenomen die voortvloeit uit het gebruik van de brandstof. 

Het beeld hierin is vergelijkbaar met het beeld van fossiele brandstoffen qua 

emissies, hoewel dit afhangt van het type brandstof (EC JRC. 2011).  

 

In de teelt van grondstoffen is er, echter, extra uitstoot ten opzichte van de winning 

van bijv. diesel. Deze uitstoot komt bijv. voort uit de stikstofbenodigdheden in de 

teelt, welke leiden tot hogere emissies. Deze emissies zijn hoger voor tarwe en 

lager voor suikerbieten, suikerriet en plantagehout, omdat deze producten in de 

groei minder stikstof nodig hebben dan bijv. tarwe (zie figuur 3.20).  
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 Figuur 3.20:  Totale broeikasgasbalans van bio-ethanol voor verschillende grondstoffen (Bron: EC 

 JRC, 2011, Well-to-wheels Analysis of Future Automotive Fuels and Power trains in  the 

European Context) 

 

Ten opzichte van de teelt, komt het merendeel van de kosten tot uiting in de pro-

ductie van ethanol. Ook zijn de externe kosten met betrekking tot CO2 afhankelijk 

van wat er met de bijproducten van de grondstoffenverwerking gebeurt. Als deze 

worden gebruikt als veevoeder of als grondstof voor biogasproductie of elektri-

citeitswinning, zijn de externe kosten beduidend lager (zie figuur 3.21).  

 

Een zeer groot extern effect in de productie is het vrijkomen van lachgas (N2O). 

Lachgas is voor het klimaat één van de belangrijkste en schadelijkste broei-

kasgassen (EC JRC). 
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Figuur 3.21:  Totale broeikasgasbalans van verschillende methoden om tot bio-ethanol te komen 

  ten opzichte van diesel (Bron: EC JRC, 2011, Well-to-wheels Analysis of Future 

  Automotive Fuels and Power trains in the European Context) 

 

 

3.8 Kunststofproductie 

3.8.1 Beschrijving logistieke kunststofketen 

 

Functionele kunststofketen 
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Figuur 3.22:   Keten kunststofproductie  

Vraag naar kunststof per productgroep (naar volume), bron: Plastic Europe 2010. 

 
De keten kan gezien worden als een aaneenschakeling van grondstoffenwinning, 

chemische synthese, kunststofverwerking, distributie naar marktsectoren, gebruiks-

fase en hergebruiksfase. 

 

De grondstoffen van kunststoffen zijn natuurlijke producten zoals zetmeel, cellulose 

(bijv. uit de wanden van plantencellen), zouten, bio- of aardgas, (bio-) methanol en 

glycerine, steen- of bruinkool, en aardolie. De belangrijkste grondstof voor de 

Nederlandse kunststoffenindustrie is ruwe aardolie.  
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De sector van kunststofproducten is van oudsher een sector die veel aan recycling 

doet en daarmee een bijna volledig gesloten keten vormt. In een gesloten keten zijn 

de processen inwinnen, demonteren en herwinnen zo ingericht dat er basis-

materiaal van zodanig voldoende kwaliteit ontstaat dat er weer nieuwe (gelijk-

waardige) materialen van gemaakt kunnen worden. In de praktijk wordt vaak voor 

een mengvorm gekozen waarbij verschillende kunststofvormen worden gemixt en 

zo nieuwe producten ontstaan. 

 

De rubber-, recycle- en kunststofindustrie (RKI) is een belangrijke sector voor de 

Nederlandse industrie, omdat ze de positie inneemt tussen enerzijds de chemische 

industrie die de polymeren produceren (uit o.a. olie, steenkool, aardgas, biomassa, 

mineralen), en anderzijds de afnemers van kunststofproducten zoals de verpak-

kingsindustrie, bouw, automotive en elektrotechnische industrie. 

Figuur 3.23 geeft een overzicht van de verschillende marktsectoren (verticale as) 

enerzijds en de soort kunststof (horizontale as) anderzijds die in deze sectoren 

wordt gebruikt. Hoe groter het bolletje, hoe hoger het gebruik in een bepaalde 

sector.  

 

Figuur 3.23:  Gebruik van verschillende soorten kunststof per industrie 

Vanwege de verwerkende industrie in deze landen zijn achtereenvolgens Duitsland, 

Italië en Frankrijk grote afzetlanden in de kunststoffenmarkt. Het merendeel van de 

Nederlandse kunststofproductie is bestemd voor de West-Europese markt. Meer 

informatie over de omvang van de kunststofketen en de geografische kunststof-

keten vindt u in Bijlage A. Bovendien vindt u hier een illustratieve casebeschrijving 

van een groot bedrijf in de Nederlandse kunststof producerende industrie. 

3.8.2 Kunststofproductie: Verwachte ontwikkelingen in de toekomst  
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 Met het oog op 2040 kunnen de volgende drie belangrijke ontwikkelingen worden 

onderscheiden die van invloed zijn op de kunststofsector: 

 

Verschuiving productievraag en productiecapaciteit 

Wereldwijd is de vraag naar en de productie van kunststofproducten aan het ver-

anderen. Waar voorheen Europa de belangrijkste afnemer van kunststof was, is dat 

nu Azië. De Aziatische landen, met China aan kop, zijn door hun snel groeiende 

economie de grootste afnemers van kunststofproducten geworden [ABN Amro]. 

Deze verandering zal grote invloed hebben op de logistieke keten en op de prijs-

concurrentie waar de Nederlandse toeleveranciers zich voor moeten gaan wape-

nen.  

 

Stijging olieprijs. Opkomst van biobased polymeren, en belang van gesloten keten. 

Biobased kunststofproducten, met als grondstof biomassa in plaats van olie, 

hebben veel kansen om in marktaandeel te groeien in de markt. Het product is 

onafhankelijk van fossiele brandstoffen en is daarnaast composteerbaarheid, 

waardoor er geen externe kosten van afvalverwerking zijn. Hierdoor heeft biobased 

kunststof een beter imago dan regulier kunststof. De uitdaging ligt hier met name op 

de vernieuwing van het recycleproces. Technisch is dit niet lastig, maar het proces 

is bij gebruik van de huidige technieken nog niet rendabel. Daarnaast speelt ook de 

discussie rondom duurzaam gebruik van landbouwgrond en de vraag of biobased 

producten dezelfde kwaliteit kunnen halen als reguliere kunststofproducten. 
 

Daarnaast wordt door de groeiende vraag naar kunststof in Azië schaarste van 

kunststofproducten in Europa verwacht, waardoor de prijs van virgin
17

 grondstoffen 

zal gaan stijgen. Hierdoor zal er nog meer vraag komen naar recyclede producten, 

waardoor meer innovatie en beter ketenmanagement nodig zullen zijn.  

 

Druk vanuit maatschappij op duurzamere producten 
Er komt meer vraag naar producten die resulteren in een lagere impact op zowel 

mens als milieu. Denk hierbij aan: 

 Levensduuroptimalisatie, zoals voedselverpakkingen met langere houd-

baarheid. 

 Energiereductie in de gebruikersfase, bijv. door lichtere koolstofcompo-

sieten bij de constructie van vliegtuigen. 

 Materiaalbesparing, dat indirect leidt tot energiebesparing. 

 Invloed op gebruiker, zoals minimaliseren van toxische stoffen in kunststof. 

                                                      
17 Virgin betekent dat er geen recyclede grondstof in het materiaal voorkomt. 
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 3.8.3 Externe kosten kunststofproductie 
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Figuur 3.24:   Voorbeelden van externaliteiten voor de kunststofproductie  

 

In bovenstaande figuur staan voorbeelden van waar in de keten externaliteiten 

plaatsvinden. Bij het winnen van grondstoffen zijn dit vooral lokale effecten op de 

leefomgeving, zoals verzuring van de grond en aantasten van de waterkwaliteit. 

Verder in de keten hangen de externe kosten vooral samen met het uitstoten van 

schadelijke gassen (zoals klimaatverandering of respiratoire effecten). 

 

Evenals bij de andere ketens is aan de hand van het rapport van CE Delft een 

inschatting gemaakt van de externe kosten van de totale keten. De resultaten 

hiervan zijn weergegeven in onderstaande tabel. Op het gebied van externe kosten 

is er bij de kunststofketen met name een impact op het gebied van klimaat-

verandering, uitputting fossiele brandstof en fijnstof vorming. Het effect op land-

gebruik en biodiversiteit is zeer beperkt. 

Impact op klimaat speelt een rol in het hele productieproces, van grondstof tot 

eindproduct, maar speelt ook een grote rol bij de afvalverwerking. 

Tabel 3.10: Externe effecten voor de kunststof keten 

Onderwerp  Waarde Eenheid Relatief 

Klimaat Gemiddeld 3.53 Kg CO2 uitstoot per kg materiaal 0% 

Toxische 

emissies  

Humaan 0,005 Kg DCB-eq. per kg 0% 

Ecologisch 0,0000 Kg DCB-eq. per kg 0% 

Landgebruik  0,2 Ha. per kton productie 0% 

Biodiversiteit  5 Factor landgebruik 0% 

Bron: CE Delft (2010) 

3.9 Automotive 

3.9.1 Beschrijving logistieke automotive keten 

 

Functionele automotive keten 
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Figuur 3.25:   Voorbeeldketen Automotive 

 

De keten van de automotive sector bestaat uit 4 belangrijke stappen: de productie 

van materialen, de productie van componenten (toeleveranciers), de productie van 

de auto en het vermarkten (dealers).  

 

De kerntaken van de automotive industrie richten zich in toenemende mate op het 

ontwerpen en vermarkten van nieuwe modellen auto’s. Kapitaalintensieve, lage-

marge en niet-strategische activiteiten worden in de regel uitbesteed. Veelal bestaat 

er met een selecte groep toeleveranciers, die voldoen aan hoge kwaliteitseisen en 

die korte doorlooptijden kunnen bieden, een intensieve samenwerking. Deze 

samenwerkingen bestaan niet alleen met toeleveranciers van componenten, maar 

ook van materialen, zoals kunststof- en coatingfabrikanten, die vaak exclusieve 

producten voor de automotive industrie ontwikkelen. Voorbeelden van compo-

nententoeleveranciers in de automotive industrie zijn leveranciers van specia-

listische schroeven, bouten en moeren voor de automotive-industrie (NedSchroef), 

uitlaten (zoals Bosal), banden (zoals Vredestein), kogellagers, brandstofinjectie-

systemen (zoals Bosch), of schuifdaken (zoals Inalfa). Voorbeelden van auto’s die 

in Nederland geassembleerd en gefabriceerd worden zijn DAFs, Ginafs, Scania’s, 

Terbergs, VDL autobussen en –chassis, en tot voor kort Mitsubishi’s (NedCar).  

 

Door de kapitaalintensiteit van de producerende sector zijn volumevoordelen en 

voorraadbeheer erg belangrijk in de industrie. De productieprocessen zijn hoofd-

zakelijk gerobotiseerd. Ten behoeve van volumevoordelen moet de capaciteit van 

de productielijnen zo veel mogelijk volledig worden uitgenut. Om dit te bereiken 

worden de assemblagelijnen flexibel gemaakt, zodat de fabriek achtereenvolgens 

meerdere modellen auto’s kan produceren. Om de voorraden laag te houden zijn 

de processen veelal “just-in-time” ingericht (componenten moeten worden geleverd 

op het moment dat zij nodig zijn in het proces) en toeleveranciers moeten (eigen) 

voorraden efficiënt beheren.  

 

De markt is sterk aanbod gedreven en de productlevenscycli kort. Omdat prijzen 

van nieuwe auto’s relatief weinig stijgen en de productlevenscyclus van auto’s kort 

is (mede door de technologie-push), zijn tweedehands auto’s relatief goedkoop en 

worden zij snel afgeschreven. 

 

De Nederlandse automotive sector is relatief klein en bevindt zich hoofdzakelijk in 

zuidoost Nederland. Meer informatie over de omvang van de automotive keten en 

de geografische automotive keten vindt u in Bijlage A. Bovendien vindt u hier een 

illustratieve casebeschrijving van een groot bedrijf in de Nederlandse automotive 

industrie. 
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 3.9.2 Automotive: Verwachte ontwikkelingen in de toekomst 

 

ExxonMobil (The outlook for energy: a view to 2040, 2012) verwacht dat auto’s 

meer efficiënt zullen worden door nieuwe technologieën, dat er meer hybride voer-

tuigen zullen komen en dat de voertuigen kleiner zullen worden. Daarentegen 

verwacht het bedrijf ook dat in 2040 nog altijd 90% van alle transport plaatsvindt op 

olie gebaseerde brandstoffen. Het aantal voertuigen wereldwijd zal tot 2040 aan-

zienlijk toenemen. In de Verenigde Staten zal het aantal voertuigen vrijwel gelijk 

blijven, maar in overige gebieden (inclusief Europa), zal het wagenpark verder 

uitbreiden (zie figuur 3.26). 

 

 

Figuur 3.26:   Wagenpark per regio in miljoenen auto’s van 2000 tot 2040 

 

Het wagenpark zal, echter, wel verduurzamen (zie figuur 3.27). Met name vanaf 

2020 zal het relatieve aantal hybride voertuigen sterk toenemen. Vanaf circa 2030 

zal het aantal benzineauto’s sterker gaan afnemen. 

 

Klanten kopen wellicht minder, maar ook andere auto’s dan voorheen. Deutsche 

Bank (‘Electric cars: Plugged in’) voorspelt dat in 2020 bijna 50% van de verkochte 

auto’s een alternatieve aandrijving hebben (elektrisch, hybride, …). Dalende ver-

kopen van specifieke merken kunnen samenhangen met milieu-impact-etikettering, 

belastingvoordelen en andere incentives, maar ook met de toenemende vergrijzing 

in Nederland, het toenemende aantal eenpersoonshuishoudens en de verstede-

lijking (zoals groei VINEX-locaties).  
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Figuur 3.27   Wagenpark per brandstoftype in miljoenen auto’s van 2000 tot 2040 

 

In het productieproces helpt robotisering in het realiseren van besparingen in kitten 

en lakgebruik door verbeterde nauwkeurigheid. De ovens die gebruikt worden voor 

het afharden van de autolak worden hierdoor energie-efficiënter. Bovendien kan 

warmte uit en voor het gebruik van het verhitten van de hardings-ovens hergebruikt 

worden. Verregaande robotisering heeft ook positieve bijeffecten in energieverbruik. 

Zo bespaart Nedcar nu al elektriciteit door het licht uit te laten in productieloodsen 

waar het productieproces zodanig gerobotiseerd is dat het amper nog mensen 

behoeft.  

 

Door stijgende lonen in lagelonenlanden zal productie vaker dichterbij de afzetmarkt 

plaatsvinden.  

 

Door een grotere prijstransparantie (o.a. door internet), is de druk op de marges de 

laatste jaren verder vergroot. Hierdoor blijft efficiëntie in de productieketen 

buitengewoon belangrijk.  

 

Het aantal autoproducenten daalde in de afgelopen jaren aanzienlijk door fusies en 

overnames. De verwachting is dat het consolidatieproces in de markt grotendeels is 

voltooid en in de toekomst meer samenwerkingen zullen plaatsvinden, bijv. door 

gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s en het gezamenlijk 

gebruik van kapitaalintensieve productiefaciliteiten.  

 

IT-ontwikkelingen kunnen mass-customization en co-creatie stimuleren. Klanten 

kunnen via internet de door hun gewenste auto samenstellen danwel ontwerpen. 

De juiste componenten en materialen kunnen geautomatiseerd bij de juiste 

leverancier besteld worden en bij de assemblagelijn just-in-time geleverd. Een 
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 andere optie is open source ontwikkeling, waarbij standaardcomponenten worden 

gebruikt door alle fabrikanten. Hierdoor kunnen ontwikkelkosten radicaal worden 

verminderd, voor nieuwe producenten en toeleveranciers de drempels voor 

toetreding tot de markt lager worden, en producten (auto’s) verder klant specifiek 

kunnen worden gemaakt of juist op een gezamenlijke standaard worden geba-

seerd, bijv. in de vorm van standaardcomponenten (Bron: “De Ingenieur”, 16 januari 

2009). 

 

De hoeveelheid elektronica in auto’s nam afgelopen decennia al toe in ABS, 

airbags, sensoren, de automatisch afstand houdende cruise-control, etc. Bovendien 

zullen er nieuwe aandrijfsystemen komen via de hybride, elektrische of waterstof 

aangedreven auto’s. Dit zal belangrijke gevolgen hebben voor de manier waarop de 

automotive keten is ingericht. Hierbij kan bijv. gedacht worden aan de grondstoffen 

voor batterijen en de rol die overheden van de landen van oorsprong in de aanvoer 

van deze stoffen hebben (bijv. in de vorm van protectionistische maatregelen). 

 

Als automatisch navigeren en rijden mogelijk wordt kan het aantal verkeersslacht-

offers wellicht worden beperkt.  

3.9.3 Externe kosten automotive 
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Figuur 3.28:   Voorbeelden van externaliteiten voor de Automotive sector 

 

De externe kosten in de productiefase bestaan uit emissies (uit o.a. lakken en pro-

ductiefaciliteiten) en reststoffen. In gebruik bestaan de externe kosten voornamelijk 

uit emissies, diesel- of benzineverbruik, ureumverbruik en voor onderhoud het 

verbruik van banden, onderdelen en vloeistoffen (olie). In de afdankingsfase 

bestaan de externe kosten voornamelijk uit reststoffen.  

Klimaatemissies en toxiciteit zijn daarom de belangrijkste externe kosten.  

 

Volgens DAF trucks vindt 95% van de emissie van een truck plaats tijdens het 

gebruik (zie ook de case beschrijving in Bijlage A). De overige 5% van de emissies 

vindt plaats in de productiefase of na afdanking van de truck. 

In het inkoopbeleid van de automotive industrie kunnen ook zaken als sociale 

externaliteiten spelen, aangezien de sourcing van materialen en componenten 

veelal globaal plaatsvindt.  

De emissies in de gebruiksfase bestaan voornamelijk uit de NOX, roet, 

koolwaterstoffen, CO2 en CO, die voortkomen uit brandstofverbruik. Daarnaast is er 

uitstoot van fijnstof  door slijtage van de banden. Uiteraard spelen in deze fase ook 

de technologische externaliteiten anders dan externe milieueffecten een rol, zoals 

congestie en verkeersslachtoffers. 
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 In de afdankingsfase bestaan de externe kosten voornamelijk uit reststoffen. Hierin 

kunnen zaken als terrestrische en aquatische ecotoxiciteit een rol spelen. 

Klimaatemissies en respiratoire effecten zijn daarom de belangrijkste externe 

kosten.  

3.10 Elektronica 

3.10.1 Beschrijving logistieke elektronicaketen 
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Figuur 3.29:  Keten van de elektronica-industrie 

De elektronica-industrie is breed en omvat een scala aan eindproducten zoals huis-

houdelijke apparatuur, kantoormachines, computers, telecomapparatuur, elek-

trische machines en optische of medische apparatuur. Bovenstaand figuur geeft 

een generiek overzicht van de verschillende schakels in de keten van de elek-

tronica industrie. 

 

De keten van de elektronica-sector bestaat uit vijf belangrijke stappen: de productie 

van materialen, de productie van componenten (toeleveranciers), de assemblage 

van elektronica, de assemblage van elektronica in andere goederen (zoals speel-

goed, auto’s, etc.) en het vermarkten van de eindproducten.  

 

De stappen in dit proces zijn verbonden met transport. De elektronicaketen is divers 

en internationaal. Voor de lokale markt vindt vervoer plaats per truck of trein en 

beperkt per binnenvaartschip, voor internationaal transport per schip of, vanwege 

de hoogwaardigheid van materialen, per vliegtuig. De Nederlandse elektronica-

industrie bevindt zich voornamelijk in Zuidoost-Nederland. Meer informatie over de 

omvang van de elektronicaketen en de geografische elektronicaketen vindt u in 

Bijlage A. Bovendien vindt u hier een illustratieve casebeschrijving van een groot 

bedrijf in de Nederlandse elektronica-industrie. 

3.10.2 Elektronica: Verwachte ontwikkelingen in de toekomst 

De belangrijkste ontwikkelingen van belang voor de elektronicamarkt zijn: 

 Economische machtsverschuiving; 

 Vergrijzing; 

 Snelle adoptie van nieuwe technologieën door consumenten; 

 Aandacht voor omgevingskwaliteit. 

 

Economische machtsverschuiving 

De vraag naar (energiebesparende) elektronica in opkomende markten groeit har-

der dan in de westerse landen. Dit heeft met name te maken met een groei van de 
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 middenklasse in deze landen. Een ander mogelijk effect van de toenemende wel-

vaart in de opkomende economieën is een stijging van de loonkosten. Hierdoor zou 

op lange termijn productie in deze landen minder aantrekkelijk kunnen worden. 

Productie zou meer terug kunnen schuiven naar westerse economieën (local-to-

local). 

  

Vergrijzing 

De wereldbevolking neemt toe en mensen worden steeds ouder. Ook (chronisch) 

zieke mensen leven langer. Elektronica speelt een belangrijke rol in medische 

verzorging en monitoring van zieken en ouderen; daarom is de verwachting dat de 

vraag hiernaar zal blijven toenemen. Ook andere elektronische hulpmiddelen, 

specifiek voor de oudere medemens, zullen een grotere rol gaan spelen in de 

markt. Hiernaast bestaat de visie dat de gezondheidszorg onbetaalbaar wordt, 

vooral in westerse landen. Hierdoor wordt thuiszorg een steeds gunstiger en beter 

betaalbaar alternatief voor ziekenhuisverzorging. Dit betekent dat in de markt voor 

medische elektronische apparaten een verschuiving plaats zal vinden naar kleinere 

mobielere apparatuur, die ook in de productieketen eenvoudiger kan worden 

verscheept.  

 

Snelle adoptie van nieuwe technologieën door consumenten 

Consumenten verwachten draadloze en naadloze non-stop bereikbaarheid en 

connectiviteit. 

Consumentenelektronica, met name met betrekking tot audio, visio en tele-com-

municatie wordt verwacht meer en betere functionaliteiten te hebben, die snel 

eenvoudig te verbinden zijn en waarvan gegevens op ieder moment moeiteloos te 

delen zijn. Deze constante connectiviteit vraagt om meer en meer dataopslag en 

rekenkracht. Een mogelijk toekomstscenario (IEEE) is dat kleine mobiele devices 

niet meer gelimiteerd zijn in rekenkracht of geheugen omdat ze worden uitgerust 

met snelle verbindingen die connecties maken met supercomputers en dataopslag 

in andere delen van de wereld waardoor emissies, gerelateerd aan het gebruik van 

deze systemen, verder verschuiven.  

Nieuwe technologieën leiden daarbij tot nieuwe afzet- en distributiekanalen en de 

mogelijkheid het transport van de goederen verder te optimaliseren en klant 

specifiek te maken.  

 

Aandacht voor omgevingskwaliteit 

Consumenten worden zich steeds bewuster van ecologische kwesties. Een hoger 

bewustzijn van klimaatverandering en meer wetgeving op dit gebied draagt bij aan 

een vermindering van de CO2-uitstoot. Deze vermindering zal niet alleen plaats-

vinden door betere logistieke oplossingen en aanpassingen in het productieproces, 

maar zal ook vanaf de start van het ontwikkelingsproces in ogenschouw worden 

genomen, om zo de externe kosten tijdens de gehele levenscyclus te reduceren.  
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 3.10.3 Externe kosten elektronicaketen 
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Figuur 3.30:  Voorbeelden van externaliteiten voor de elektronica-industrie 

 

Op het gebied van externe kosten is er bij de elektronicaketen met name een 

impact op het gebied van klimaatemissies, toxiciteit en arbeidsomstandigheden 

(met name bij import). Klimaatemissies zijn met name een zorg in gebieden van 

productie, toxiciteit in gebieden van afvalverwerking. Daarnaast wordt ook bij het 

gebruik van elektronica veel elektriciteit gebruikt, waardoor veel CO2 wordt uitge-

stoten. De waarden voor arbeidsomstandigheden worden met name beïnvloed door 

(controle op) activiteiten in lagelonenlanden. 

 

Uit de trends met betrekking tot de logistieke en geografische keten voor de toe-

komst komt naar voren dat er mogelijk deels een verschuiving plaatsvindt van de 

eerder naar lagelonenlanden verschoven productie richting de afzetmarkt, omdat 

levensstandaarden en salarissen in deze landen stijgen en productie overzees niet 

meer opweegt tegen de voordelen van lokaal produceren, zoals in transport, door-

looptijd, time-to-market, kwaliteit, etc. Hierdoor kunnen de transport-gerelateerde 

emissies afnemen. 

Tabel 3.11: Externe effecten voor elektronische componenten 

Onderwerp  Waarde Eenheid Relatief 

Klimaat Gemiddeld 160,2 Kg CO2 uitstoot per kg materiaal 0% 

Toxische 

emissies  

Humaan 761,457 Kg DCB-eq. per kg 0% 

Ecologisch 0,0221 Kg DCB-eq. per kg 0% 

Landgebruik   Ha. per kton productie 0% 

Biodiversiteit   Factor landgebruik 0% 

Bron: CE Delft 2010 

 

 

 

3.11 Machinebouw 

3.11.1 Beschrijving logistieke machinebouwketen 

 

 

 

Functionele machinebouwketen 
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Figuur 3.31:  keten van de machinebouw   

 

De machine-industrie is breed en omvat een scala aan eindproducten zoals machi-

nes voor landbouw en mijnbouw, machines voor productie en distributie van gas, 

elektriciteit en water, ondersteunende apparaten zoals apparatuur voor koeling en 

verwarming en consumentengoederen zoals koelkasten en wasmachines. 

Bovenstaande figuur geeft een generiek overzicht van de verschillende schakels in 

de keten van de machinebouwindustrie. 

 

De keten van de machinebouwsector bestaat uit vijf belangrijke stappen: de pro-

ductie van materialen (vooral metaal), de productie van componenten (toeleve-

ranciers), het verwerken van modules, bewerkingen in complete systemen, en de 

distributie van de eindproducten naar de gebruikers. Veel gebruikers zijn zelf ook 

productiebedrijven die de machines gebruiken voor hun productieproces. 

 

Tussen alle stappen in dit proces bevindt zich een transportstap. Voor de lokale 

markt vindt vervoer plaats per truck of trein, voor internationaal transport wordt 

veelal per schip vervoerd in plaats van per vliegtuig, vooral vanwege het gewicht 

per kg.  

 

De machinebouwindustrie is een internationale sector. Opvallend is dat veel extra-

communautaire import plaatsvindt in de machinebouwindustrie, met China als be-

langrijkste land van oorsprong, terwijl de export voornamelijk binnen Europa blijft. 

Meer informatie over de omvang van de machinebouwketen en de geografische 

machinebouwketen vindt u in Bijlage A. Bovendien vindt u hier een illustratieve 

casebeschrijving van een groot bedrijf in de Nederlandse machinebouwindustrie. 

 

 

 

 

3.11.2 Machinebouw: Verwachte ontwikkelingen in de toekomst 

 

De belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn op machinebouwmarkt zijn: 

 Economische machtsverschuiving; 

 Verandering wensen van de klant; 

 Toepassingen van nieuwe technologische systemen. 

 

Economische machtsverschuiving 

De vraag naar machines in opkomende markten zoals China, India, Brazilië en 

Mexico blijft groeien. Een andere trend is dat standaardproductie verschuift naar 
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 lagelonenlanden waar goedkoper geproduceerd kan worden. Nederlandse bedrij-

ven zullen zich nog meer moeten gaan focussen op R&D, hoogwaardige onder-

delen en eindassemblage.  

 

Verandering wensen van de klant 

In plaats van de levering van enkel een product zullen bedrijven meer over moeten 

gaan op het leveren van een totale service, inclusief onderhoud en cleantech appl-

icaties. 

Door de inzet van modulaire machineconcepten, de niche waar ASML zich ook in 

bevindt, is flexibel maatwerk mogelijk en kan er sneller worden ingespeeld op de 

veranderingen in de markt. 

 

Toepassing van nieuwe technologische systemen 

Nieuwe opkomende technologieën als robotica, mechatronica, energietechnieken 

en vision systemen zullen worden toegepast in de machinebouwsector. De ont-

wikkeling van deze complexe nieuwe  producten vraagt om goede kennis en 

kapitaalinvestering. 

3.11.3 Externe kosten machinebouw 
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Figuur 3.31   Voorbeelden van externaliteiten voor de machinebouwindustrie 

 

Voor de machinebouwindustrie geldt net als voor de automotive industrie dat het 

merendeel van de externe kosten zal plaatsvinden tijdens het gebruik van de 

machine, afhankelijk van de aard van de machine. In de machinebouw is er over 

het algemeen geen sprake van gezondheid gerelateerde externaliteiten of 

terrestrische en aquatische ecotoxiciteit. De belangrijkste externaliteiten in de 

machinebouwindustrie relateren aan klimaatemissies en respiratoire effecten. 
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 4 Uitkomsten analyse 

4.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is via een microanalyse-benadering inzicht gegeven in de 

belangrijkste ontwikkelingen voor de onderzochte ketens. In dit hoofdstuk wordt een 

overstap gemaakt richting een macroanalyse en worden de uitkomsten van de 

modelberekening met EXIOMOD gepresenteerd. De informatie uit hoofdstuk drie is 

gebruikt als input voor de modelberekening en wordt in dit hoofdstuk daarnaast 

gebruikt om de uitkomsten te kunnen duiden. 

 

De uitkomsten van de analyse worden volgens een vast stramien gepresenteerd. 

Allereerst wordt per sector een overzicht gepresenteerd van de effecten van het 

internaliseren op de omvang van de keten in Nederland. Hierbij wordt gekeken naar 

de invloed op de toegevoegde waarde en de productiewaarde van de sector en van 

de invloed op de handelsbalans (import en export). 

Vervolgens wordt per keten ingegaan op het effect van internaliseren op de 

omvang van de externe kosten. Hierbij wordt allereerst een overzicht gepresenteerd 

van de effecten op emissies en de bijbehorende externe kosten. Daarna worden de 

externe verkeerskosten (congestie, verkeersveiligheid en geluid) en de uitkomsten 

van de gevoeligheidsanalyses gepresenteerd.  

4.2 Melkveehouderij 

Effect op omvang sector 

Onderstaande tabel geeft inzicht in de omvang van de melkveehouderij keten in 

Nederland in 2012 en in 2040 voor beide berekende scenario’s. In de tabel is een 

aantal economische indicatoren opgenomen, zoals de productiewaarde en de 

toegevoegde waarde. De productiewaarde van de sector betreft de verkoopwaarde 

aan het eind van het productieproces. Dit is dus gelijk aan de inkoopwaarde van 

alle input en de waarde die door het Nederlandse bedrijfsleven hieraan wordt 

toegevoegd. De toegevoegde waarde van een sector betreft het verschil tussen de 

marktwaarde van productie en de daarvoor ingekochte grondstoffen (binnen of 

buiten Nederland).  

Daarnaast zijn in de tabel de waarden van de handelsbalans opgenomen, namelijk 

de import, export en doorvoer van de sector.  

Uit de tabel komt allereerst naar voren dat er een groei is in termen van productie-

waarde en toegevoegde waarde in beide scenario’s ten opzichte van de situatie in 

2012. In beide scenario’s vindt ruim een verdubbeling van de huidige toegevoegde 

waarde plaats. Wanneer de uitkomsten van de scenario’s in 2040 met elkaar wor-

den vergeleken, dan komt naar voren dat internalisatie nauwelijks effect heeft op 

zowel de toegevoegde waarde als de productiewaarde. Het verschil tussen beide 

scenario’s is kleiner dan 1%. 
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 Tabel 4.1: Kengetallen voor de Melkveehouderij in 2012 en in 2040 voor beide scenario’s (mln. 

Euro) 

Indicator 2012 Baseline 2040 Internalisatie 2040 

Productiewaarde 16.382 36.372 36.093 

Toegevoegde waarde 5.460 11.976 11.901 

Export 8.185 17.976 17.966 

Import 1.529 3.603 3.578 

Doorvoer 2.214 5.121 5.124 

 

Effect op omvang emissies 

Vervolgens wordt in de volgende tabel een overzicht gepresenteerd van de 

emissies van de melkveehouderij in 2012 en voor de baseline en het internalisatie-

scenario in het jaar 2040. De gepresenteerde waarden betreffen de uitkomsten voor 

de gehele productieketen.  

De groei van de emissies vertoont een gelijke tred met de omvang van de groei van 

de toegevoegde waarde. Tussen 2012 en 2040 vindt er in beide scenario’s een 

verdubbeling plaats van de totale emissies. Tussen de twee scenario’s in 2040 

bestaat een beperkt verschil in de totale emissies (2%). 

Uit de tabel valt op te merken dat het grootste gedeelte van de emissies bestaat uit 

CO2 (ruim 97%). Hierbij moet worden opgemerkt dat het effect van CO2 uitstoot een 

volledig andere ordegrootte kent dan andere emissie factoren. Het effect van CO2-

uitstoot wordt veelal in tonnen uitgedrukt, terwijl het effect van andere emissies 

veelal per kg wordt vermeld. Naast CO2 zijn methaan (CH4) en ammoniak (NH3) 

belangrijke emissies. 

Tabel 4.2: Omvang van de emissies in de melkveehouderij (CO2 equivalenten in tonnen) 

Indicator 2012 Baseline 2040 Internalisatie 2040 

Totale emissies 23.065.951 49.479.254 48.560.414 

CO2 22.502.704 48.285.934 47.392.215 

NOX 34.456 75.209 73.641 

PM10 3.085 6.557 6.325 

NH3 73.505 154.219 151.108 

CH4 332.922 696.615 681.151 

 

Een gedeelte van de emissies in de keten vindt buiten Nederland plaats. In figuur 

4.1 is voor de belangrijkste emissies een verdeling weergegeven van het aandeel 

dat wordt uitgestoten in Nederland en in het buitenland. Bij CO2, NOx en PM10 vindt 

uitstoot vooral buiten Nederland plaats. Deze emissies komen vooral naar voren bij 

de aanvoer van grondstoffen (voer) vanuit het buitenland. Uitstoot van CH4 en NH3 

gebeurt met name lokaal. 
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Figuur 4.1: Verdeling van de emissies in de melkveehouderij (2012) naar land van herkomst 

 

In tabel 4.3 worden vervolgens de externe emissiekosten gepresenteerd, ofwel de 

gemonetariseerde effecten van de emissies. Bij de externe emissiekosten zijn voor 

de melkveehouderij drie effecten leidend: respiratoire effecten (ofwel aantasting van 

de luchtwegen), klimaatverandering en landverzuring/  vermesting. Deze effecten 

hangen veelal samen met de uitstoot van CH4 en NH3. Deze emissies hebben een 

relatief groot extern effect wanneer dit wordt vergeleken met bijv. CO2. Het verschil 

tussen de externe kosten is ongeveer 3% tussen beide alternatieven in 2040. 

Tabel 4.3: Overzicht van de externe emissiekosten voor productie van de Nederlandse 

melkveehouderij in 2012 en 2040 voor beide scenario’s (mln. Euro) 

 
2012 Baseline 2040 

Internalisatie 
2040 

Kankerverwekkende effecten € 10 € 23 € 22 

Niet-kankerverwekkende effecten € 0 € 0 € 0 

Respiratoire effecten € 1.099 € 2.256 € 2.193 

- Waarvan NH3 € 815 € 1.643 € 1.596 

Ecotoxiciteit water € 1 € 2 € 2 

Ecotoxiciteit land € 103 € 226 € 223 

Landverzuring en vermesting € 201 € 411 € 400 

- Waarvan NH3 € 170 € 343 € 333 

Klimaatverandering € 552 € 1.168 € 1.143 

- Waarvan CO2 € 427 € 915 € 898 

Waarvan CH4 € 109 € 220 € 213 

Totaal externe effecten emissies € 1.966 € 4.086 € 3.984 
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Vervolgens wordt in figuur 4.2 inzicht gegeven in de verdeling van de externe 

kosten tussen kosten die in Nederland danwel in het buitenland vallen. Ongeveer 

60% van de totale externe kosten komen terecht in Nederland. De verklaring voor 

dit relatief hoge aandeel in de externe kosten is tweeledig. Allereerst is de waar-

dering die aan externe kosten wordt gegeven in Nederland hoger dan in veel 

andere landen. Dit geldt met name voor gezondheid gerelateerde effecten. Binnen 

deze kosten worden naast directe (ziekenhuis)kosten ook indirecte kosten als 

gemiste arbeidsproductiviteit meegenomen. De waardering van deze schade is 

hoger in Nederland dan in andere landen. 

Een andere oorzaak is de hoge uitstoot van NH3 en CH4 in Nederland. Deze stoffen 

zijn schadelijk en hebben daarom een hoge economische waardering. 

 

Figuur 4.2: Verdeling van de externe emissiekosten voor de melkveehouderij (2012) naar land 

van herkomst 
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 tabel 4.4). Deze effecten van internalisatie zijn niet zichtbaar. De oorzaak van dit 

beperkte effect ligt in het feit dat in de baseline scenario uit wordt gegaan van het 

opvolgen van het Witboek van de Europese Commissie. Hierdoor worden de 

externe transportkosten van wegvervoer al geïnternaliseerd. Het verschil tussen 

beide scenario’s kan dan ook alleen worden verklaard door verandering van 

externe verkeerseffecten van andere modaliteiten (zoals de kosten van 

geluidshinder bij vliegverkeer).  
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 Tabel 4.4: Overzicht van de externe verkeerseffecten voor productie van de Nederlandse 

melkveehouderij in 2012 en 2040 voor beide scenario’s (mln. Euro) 

Extern effect uit verkeer 2012 Baseline 2040 Internalisatie 2040 

Geluid € 1 € 2 € 2 

Congestie € 22 € 48 € 48 

Verkeersveiligheid € 11 € 25 € 25 

Totaal € 34 € 75 € 75 

 

Voor het schatten van de effecten van het internaliseren van sociale externaliteiten 

is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd, waarbij de loonkosten in ontwikkelings-

landen 10% hoger uitvallen. Uit de gevoeligheidsanalyse komt naar voren dat het 

effect van veranderende arbeidsomstandigheden verwaarloosbaar is voor de 

melkveehouderij. De sector maakt vooral gebruik van lokale productie en is daarom 

weinig gevoelig voor arbeidsmarktschommelingen.  

 

Ook voor het ramen van de ecologische kosten van overexploitatie van grond-

stoffen is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd, door de kostprijs van niet her-

nieuwbare bronnen met 10% te verhogen. Ook het effect van dit scenario is beperkt 

(-1%). Mogelijke verklaring hiervoor is dat geïmporteerde veevoeders wellicht ge-

makkelijk kunnen worden vervangen door lokale grondstoffen (bijv. meer gebruik 

van gras).  

4.3 Varkenshouderij 

Effect op omvang sector 

In tabel 4.5 worden de resultaten van de modelberekening voor 2012 en voor beide 

scenario’s in het jaar 2040 op de omvang van de varkenshouderijsector in Neder-

land gepresenteerd. Uit de tabel komt naar voren dat de sector in beide scenario’s 

sterk in waarde toeneemt in de periode 2012 tot en met 2040. Het internaliseren 

van externe kosten leidt in het jaar 2040 tot een daling van de toegevoegde waarde 

met 4%.  

Tabel 4.5: Kengetallen voor de varkenshouderij in 2012 en 2040 in beide scenario’s 

Indicator 2012 Baseline 2040 Internalisatie 2040 

Productiewaarde 7.573 16.356 15.629 

Toegevoegde waarde 2.651 5.807 5.550 

Export 2.524 5.168 5.099 

Import 143 278 273 

Doorvoer 1.248 2.639 2.635 

 

Effect op omvang emissies 

De kleinere productie in de keten reflecteert ook in een lagere uitstoot van emissies 

van 5% in het jaar 2040. De afname is redelijk gelijk over de verschillende typen 

emissies (zie onderstaande tabel). De relatieve verdeling van de emissies is gelijk 

aan die van de melkveehouderij: CO2 is in omvang het grootst, maar ook NH3 en 

CH4 zijn belangrijk.  
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 Tabel 4.6: Omvang van de emissies van de varkenshouderij (CO2 equivalenten in tonnen) 

Indicator 2012 Baseline 2040 Internalisatie 2040 

Totale emissies 11.366.169 23.697.085 22.403.889 

CO2 10.881.860 22.626.784 21.427.709 

NOX 22.845 48.618 46.416 

PM10 5.399 10.799 9.370 

NH3 177.012 396.108 355.425 

CH4 208.134 462.359 419.829 

 

Vervolgens staat in onderstaande figuur de verdeling van de emissies naar het aan-

deel dat in Nederland en in het buitenland wordt uitgestoten. Uit de figuur komt naar 

voren dat voor CO2 en NOX het grootste aandeel in het buitenland ligt, terwijl voor 

andere emissies geldt dat het aandeel in Nederland hoger is. 

 

Figuur 4.3: Verdeling van de emissies voor de varkenshouderij (2012) naar land van herkomst 

 

In tabel 4.7 worden de gemonetariseerde effecten van de externe emissies 

gepresenteerd. Het verschil in externe kosten tussen de alternatieven is iets hoger 

dan de afname in emissies. De externe kosten in 2040 zijn in het internalisatie-

scenario 10% lager dan in de baseline. De grootste effect wordt bereikt door de 

afname van ammoniak (NH4) wat effect heeft op de verzuring en vermesting van de 

bodem. 
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 Tabel 4.7: Overzicht van de externe emissiekosten voor productie van de Nederlandse 

varkenshouderij in 2012 en 2040 voor beide scenario’s (mln. Euro) 

 
2012 Baseline 2040 

Internalisatie 
2040 

Kankerverwekkende effecten € 12 € 26 € 25 

Niet-kankerverwekkende effecten € 0 € 0 € 0 

Respiratoire effecten € 2.995 € 6.700 € 5.992 

Ecotoxiciteit water € 1 € 3 € 2 

Ecotoxiciteit land € 112 € 239 € 231 

Landverzuring en vermesting € 600 € 1.345 € 1.202 

- Waarvan NH3 € 579 € 1.300 € 1.160 

Klimaatverandering € 301 € 642 € 596 

- Waarvan CO2 € 207 € 430 € 407 

Waarvan CH4 € 77 € 174 € 155 

Totaal externe effecten emissies € 4.022 € 8.953 € 8.049 

 

Evenals bij melkveehouderij is het aandeel van de externe kosten van het Neder- 

landse gedeelte van de keten relatief hoog, met name voor de respiratoire effecten 

(figuur 4.4). 

 

 

Figuur 4.4: Verdeling van de externe emissiekosten voor de varkenshouderij (2012) naar land van 

herkomst 
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 Tabel 4.8: Overzicht van de externe verkeerseffecten voor productie van de Nederlandse 

varkenshouderij in 2012 en 2040 voor beide scenario’s (mln. Euro) 

Extern effect uit verkeer 2012 Baseline 2040 Internalisatie 2040 

Geluid € 0 € 1 € 1 

Congestie € 10 € 21 € 20 

Verkeersveiligheid € 5 € 11 € 10 

Totaal € 15 € 32 € 31 

 

Uit de gevoeligheidsanalyse komt naar voren dat het effect van het internaliseren 

van externe kosten op het gebied van arbeidsmarkt zeer beperkt is. Slechte 

arbeidsomstandigheden bij het telen van voedingsgewassen in ontwikkelings-

landen, zouden wel nog enige substantiële sociale externaliteiten kunnen 

veroorzaken. 

Daarnaast blijkt uit de gevoeligheidsanalyses dat de uitputting van grondstoffen 

slechts beperkte invloed heeft op de varkensindustrie. Er kan een beperkte invloed 

zijn door stijging van de prijs van kunstmest op de veevoederprijzen. 

 

4.4 Voedingstuinbouw 

Effect op omvang sector 

Het internaliseren van externe kosten heeft voor de voedingstuinbouw invloed op 

de productiewaarde en de toegevoegde waarde. Ten opzichte van de baseline is 

de toegevoegde waarde in het internalisatie-scenario 5% lager in het jaar 2040.  

Tabel 4.9: Kengetallen voor de voedingstuinbouw in 2012 en 2040 in beide scenario’s (mln. 

Euro) 

Indicator 2012 Baseline 2040 Internalisatie 2040 

Productiewaarde 4.341 9.613 9.220 

Toegevoegde waarde 2.545 5.732 5.531 

Export 3.351 7.429 7.125 

Import 539 1.174 1.140 

Doorvoer 1.090 2.505 2.472 

 

Effect op emissies 

Het verschil in de totale emissies komt redelijk overeen met de afname in de 

toegevoegde waarde, namelijk 7%. Deze afname komt vooral door een lagere CO2 

uitstoot (zie onderstaande tabel).  

Tabel 4.10: Omvang van de emissies voor de voedingstuinbouw (CO2 equivalenten in tonnen) 

Indicator 2012 Baseline 2040 Internalisatie 2040 

Totale emissies 9.957.411 19.671.220 18.383.955 

CO2 9.703.535 19.114.760 17.853.307 

NOX 10.476 21.043 19.366 

PM10 821 1.699 1.568 

NH3 12.707 28.032 26.840 

N2O 204.910 452.605 433.642 
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Ook voor voedingstuinbouw geldt dat transport gerelateerde emissies (CO2, NOX en 

PM10), met name een internationaal karakter hebben en andere emissies meer 

lokaal zijn (zie figuur 4.5).  

 

 

Figuur 4.5: Verdeling van de emissies voor de voedingstuinbouw (2012) naar land van herkomst 

 

Tabel 4.11 toont vervolgens het verschil in de externe emissiekosten voor productie 

van tuinbouwproducten in Nederland. Binnen de externe kosten is het effect op 

klimaatverandering leidend. Dit effect wordt voor de Nederlandse productie met 

name bepaald door de uitstoot van N2O (distikstofmonoxide ofwel lachgas). De stof 

komt vooral vrij als gevolg van het gebruik van kunstmest en levert per gram uit-

stoot een veel grotere bijdrage aan klimaatverandering dan bijv. CO2. Daarnaast 

zijn de respiratoire effecten en de vermestingseffecten van het gebruik van kunst-

mest (NH3) in de voedingstuinbouw belangrijk. 

De totale externe kosten zijn in het internalisatie-scenario ongeveer 5% lager dan in 

de baseline. Dit verschil is iets lager dan de afname in de uitstoot van schadelijke 

stoffen (-7%).  
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 Tabel 4.11: Overzicht van de externe emissiekosten voor productie van de Nederlandse 

voedingstuinbouw in 2012 en 2040 voor beide scenario’s (mln. Euro) 

 
2012 Baseline 2040 

Internalisatie 
2040 

Kankerverwekkende effecten € 1 € 3 € 3 

Niet-kankerverwekkende effecten € 0 € 0 € 0 

Respiratoire effecten € 282 € 604 € 569 

- Waarvan NH3 € 203 € 449 € 431 

Ecotoxiciteit water € 0 € 0 € 0 

Ecotoxiciteit land € 19 € 38 € 36 

Landverzuring en vermesting € 51 € 110 € 105 

- Waarvan NH3 € 42 € 94 € 90 

Klimaatverandering € 1.444 € 3.145 € 3.004 

- Waarvan N2O € 1.257 € 2.777 € 2.661 

Totaal externe effecten emissies € 1.798 € 3.901 € 3.717 

 

Doordat N2O met name in Nederland wordt uitgestoten, is het aandeel van de 

Nederlandse klimaatveranderingskosten relatief hoog (zie figuur 4.6). Het grootste 

gedeelte van de externe emissiekosten daalt daardoor in Nederland meer. 

 

 

 

Figuur 4.6 Verdeling van de externe emissiekosten voor de voedingstuinbouw (2012) naar land 

van herkomst 

 

Overige effecten 

Evenals bij eerdere sectoren is het effect van het internaliseren van externe kosten 

op verkeerseffecten minimaal, doordat de afname van de productie beperkt is.  
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 Tabel 4.12: Overzicht van de externe verkeerseffecten voor de Nederlandse voedingstuinbouw in 

2012 en 2040 voor beide scenario’s (mln. Euro) 

Extern effect uit verkeer 2012 Baseline 2040 Internalisatie 2040 

Geluid € 0 € 1 € 1 

Congestie € 7 € 15 € 15 

Verkeersveiligheid € 4 € 8 € 8 

Totaal € 11 € 24 € 23 

 

Op het gebied van sociale externaliteiten zou de internalisering van externe kosten 

invloed kunnen hebben op arbeidsomstandigheden van productie die in Afrika 

plaatsvindt. Gevolg hiervan zou een hogere kostprijs voor arbeid zijn, waardoor 

productie kan verplaatsen. Uit het interview in het kader van de case komt naar 

voren dat deze verplaatsing niet heel waarschijnlijk is, omdat naast arbeid ook met 

name het klimaat een sterke rol speelt. Dit effect komt ook niet naar voren in de 

gevoeligheidsanalyse, die geen verschil laat zien met de uitkomsten van de 

hoofdanalyse. 

 

Grondstoffen schaarste werkt in de keten door in een verhoging van de kostprijs 

van kunstmest en van energie. De kosten voor energie gelden met name voor de 

glastuinbouw. Het mogelijke effect hiervan zou tweeledig zijn: een sterkere focus op 

seizoensproducten (die in de volle grond worden verbouwd) en daarnaast een 

vermindering van de import. Uit de gevoeligheidsanalyse komt geen waarneembaar 

effect naar voren. 

4.5 Olie 

Effect op omvang sector 

Voor de olie sector geldt dat het internalisatie-scenario een licht positief effect heeft 

op de toegevoegde waarde (zie onderstaande tabel). Ten opzichte van de baseline 

is de toegevoegde waarde van de sector 6% hoger. De productiewaarde daalt wel 

licht. 

Tabel 4.13: Kengetallen voor de olieraffinage in 2012 en 2040 in beide scenario’s 

Indicator 2012 Baseline 2040 Internalisatie 2040 

Productiewaarde 32.543 81.994 81.809 

Toegevoegde waarde 5.308 17.090 18.089 

Export 20.959 51.952 51.831 

Import 5.065 12.334 12.306 

Doorvoer 7.917 20.806 20.735 

 

Dit effect treedt met name op omdat de input van grondstoffen harder afneemt dan 

de output. Er vindt een uitwisselingplaats tussen import van grondstoffen uit het 

buitenland en het gebruik van binnenlandse arbeid en kapitaal. Door de prijsstijging 

van geïmporteerde grondstoffen wordt het gebruik van binnenlandse arbeid en 

kapitaal relatief aantrekkelijker. Hierbij vindt met name een substitutie plaats van 

import van relatief dure olieproducten die worden gebruikt in het raffinageproces 

(zoals kerosine). Dit uit zich in een hoger aandeel van binnenlandse arbeid en 
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 kapitaal in de productieketen. Omdat binnenlandse arbeid en kapitaal meetellen in 

de Nederlandse toegevoegde waarde van de keten, stijgt deze waarde licht.  

 

Effect op omvang emissies 

Door de daling van de productie van olieproducten neemt ook de uitstoot in de 

olieraffinageketen af. De uitstoot van de emissies is 2% lager in het internalisatie-

scenario dan in de baseline. De emissies vinden voor het grootste gedeelte in het 

buitenland plaats (ongeveer 80%). 

Tabel 4.14: Omvang van de emissies voor de olieraffinage (CO2 equivalenten in tonnen) 

Indicator 2012 Baseline 2040 Internalisatie 2040 

Totale emissies 72.660.618 121.480.543 117.722.961 

CO2 72.440.235 121.011.267 117.269.295 

NOX 65.352 134.690 129.796 

PM10 3.561 7.388 7.155 

SO2 31.029 66.978 63.836 

 

De daling in externe emissies leidt tot een daling van de externe emissiekosten. 

Ten opzichte van de baseline zijn de emissiekosten 3% lager in 2040 in het 

internalisatie-scenario (zie tabel 4.15). Externe kosten tijdens de productie bestaan 

uit luchtkwaliteitskosten (door uitstoot van zwaveloxiden (SOx) en natriumoxiden 

(NOX)) en klimaatkosten (CO2) 

Tabel 4.15 Overzicht van de externe emissiekosten voor productie van de Nederlandse 

olieraffinage in 2012 en 2040 voor beide scenario’s (mln. Euro) 

 
2012 Baseline 2040 

Internalisatie 
2040 

Kankerverwekkende effecten 3 7 7 

Niet-kankerverwekkende effecten 0 0 0 

Respiratoire effecten 640 1.446 1.389 

- Waarvan SOX 218 492 477 

- Waarvan NOX 333 741 700 

Ecotoxiciteit water 1 1 1 

Ecotoxiciteit land 60 127 124 

Landverzuring en vermesting 66 142 138 

Klimaatverandering 1.395 2.348 2.276 

- Waarvan CO2 1.393 2.343 2.272 

Totaal externe effecten emissies € 2.165 € 4.072 € 3.935 

 

Uit figuur 4.7 blijkt dat de externe kosten voor een groot gedeelte bestaan uit kosten 

die buiten Nederland neerslaan. Alleen de respiratoire effecten (SOX) vinden 

grotendeels in Nederland plaats. 
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Figuur 4.7: Verdeling van de externe emissiekosten voor de olieraffinage (2012) naar land van 

herkomst 

 

Overige externe kosten 

Op de externe kosten voor het verkeer heeft internalisatie slechts een minieme 

impact. Tussen de twee onderzochte scenario’s is geen verschil waarneembaar. 

Tabel 4.16: Overzicht van de externe verkeerseffecten voor de Nederlandse olieraffinage in 2012 

en 2040 voor beide scenario’s (mln. Euro) 

Extern effect uit verkeer 2012 Baseline 2040 Internalisatie 2040 

Geluid € 0 € 1 € 1 

Congestie € 11 € 28 € 28 

Verkeersveiligheid € 6 € 14 € 14 

Totaal € 17 € 43 € 43 

 

Uit de gevoeligheidsanalyse voor het internaliseren van sociale externaliteiten komt 

geen waarneembaar effect naar voren. Mogelijk is er echter een effect als gevolg 

van arbeids- en leefomstandigheden in sommige productielanden die niet uit deze 

modelberekening naar voren komt.  

 

Het internaliseren van grondstoffen schaarste heeft wel een effect op de omvang 

van de olieraffinageketen. Doordat de prijs van olie stijgt, neemt de vraag naar het 

product af. Hierdoor daalt de productiewaarde. De toegevoegde waarde in 

Nederland stijgt wel in de gevoeligheidsanalyse, doordat de substitutie tussen 

buitenlandse import van grondstoffen en binnenlandse arbeid en kapitaal verder 

toeneemt. 

 

4.6 Kunststofproductie 

Het internaliseren van externe kosten heeft nauwelijks effect op de kunststof-

productie keten. Uit tabel 4.17 komt naar voren dat de productiewaarde en de 

toegevoegde waarde vrijwel exact hetzelfde zijn tussen het baseline en het 

internalisatie scenario.  
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 Tabel 4.17: Kengetallen voor kunststofproductie in 2012 en 2040 in beide scenario’s 

Indicator 2012 Baseline 2040 Internalisatie 2040 

Productiewaarde 7.472 12.775 12.773 

Toegevoegde waarde 3.531 6.108 6.115 

Export 4.745 8.213 8.211 

Import 2.451 4.565 4.559 

Doorvoer 10.896 20.910 20.877 

 

Effect op omvang emissies 

Het effect van internalisatie op emissies is evenals het effect op de omvang van de 

keten klein (kleiner dan 1%). Dit blijkt uit onderstaande tabel. 

Tabel 4.18: Omvang van de emissies voor de kunststofproductie (CO2 equivalenten in tonnen) 

Indicator 2012 Baseline 2040 Internalisatie 2040 

Totale emissies 10.687.890 17.979.244 17.941.922 

CO2 10.633.294 17.886.970 17.849.982 

NOX 12.670 21.319 21.247 

PM10 967 1.621 1.613 

 

Het merendeel van de emissies in de keten ontstaan upstream in het buitenland. Uit 

figuur 4.8 blijkt dat ruim 95% van de emissies buiten de Nederlandse productie-

keten valt. 

 

 

Figuur 4.8: Verdeling van de emissies de kunststofproductie (2012) naar land van herkomst 

 

Vervolgens zijn de externe kosten van emissies weergegeven in onderstaande 

tabel. De externe kosten verschillen nauwelijks tussen de verschillende scenario’s 

voor het jaar 2040. 
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Tabel 4.19: Overzicht van de externe emissiekosten voor de Nederlandse kunststofproductie in 

2012 en 2040 voor beide scenario’s (mln. Euro) 

 

 
2012 Baseline 2040 

Internalisatie 
2040 

Kankerverwekkende effecten € 2 € 4 € 4 

Niet-kankerverwekkende effecten € 0 € 0 € 0 

Respiratoire effecten € 108 € 181 € 181 

- Waarvan NOX € 67 € 112 € 111 

Ecotoxiciteit water € 0 € 0 € 0 

Ecotoxiciteit land € 27 € 45 € 45 

Landverzuring en vermesting € 12 € 20 € 20 

Klimaatverandering € 202 € 340 € 339 

- Waarvan CO2 € 201 € 338 € 338 

Totaal externe effecten emissies € 351 € 591 € 589 

 

Overige externe kosten 

Uit onderstaande tabel blijkt dat de externe verkeerskosten relatief beperkt in om-

vang zijn vergeleken met de externe emissiekosten. Omdat er geen verandering 

plaatsvindt op het gebied van toegevoegde waarde of productiewaarde zijn de 

verschillen tussen de twee onderzochte scenario’s te verwaarlozen. 

 

Tabel 4.20: Overzicht van de externe verkeerseffecten voor Nederlandse kunststofproductie in 

2012 en 2040 voor beide scenario’s (mln. Euro) 

 

Extern effect uit verkeer 2012 Baseline 2040 Internalisatie 2040 

Geluid € 0 € 1 € 1 

Congestie € 10 € 16 € 16 

Verkeersveiligheid € 5 € 9 € 9 

Totaal € 15 € 26 € 26 

 

Uit de gevoeligheidsanalyse en de analyse van de case studie komen geen punten 

naar voren op het gebied van sociale externaliteiten. Naar onze verwachting zijn de 

effecten van het internaliseren daarom beperkt in omvang voor deze keten. 

 

Het internaliseren van externe kosten op het gebied van grondstoffenschaarste kan 

wel substantieel zijn, doordat olie een belangrijke grondstof is binnen deze sector. 

Uit de gevoeligheidsanalyse komt dit echter niet naar voren. De afname in de toe-

gevoegde waarde en de productiewaarde is minder dan 1%. 
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 4.7 Automotive 

Net als bij de andere high tech sectoren heeft het internaliseren van externe kosten 

nauwelijks invloed op de omvang van de keten in termen van productiewaarde of 

toegevoegde waarde. Uit onderstaande tabel komt naar voren dat zowel de om-

vang van de keten als de handelsstromen nauwelijks verschillen tussen beide 

scenario’s in 2040. 

 

Tabel 4.21: Kengetallen voor automotive in 2012 en 2040 in beide scenario’s 

Indicator 2012 Baseline 2040 Internalisatie 2040 

Productiewaarde 10.898 21.098 21.094 

Toegevoegde waarde 4.809 9.320 9.322 

Export 8.902 17.171 17.168 

Import 7.393 13.404 13.410 

Doorvoer 28.551 46.673 46.672 

 

Effect op omvang emissies 

In onderstaande tabel staan de emissies gepresenteerd voor de automotive keten. 

Evenals bij de andere ketens is hierbij de uitstoot van CO2 in absolute zin het 

grootst in omvang. Andere belangrijke emissies zijn vluchtige organische stoffen 

(NMVOC) en stikstofoxiden (NOX). Uit de tabel blijkt vervolgens dat het effect van 

internalisatie op de emissies gering is. 

 

Tabel 4.22: Omvang van de emissies voor automotive (CO2 equivalenten in tonnen) 

Indicator 2012 Baseline 2040 Internalisatie 2040 

Totale emissies 40.331.493 77.843.191 77.779.683 

CO2 40.167.438 77.530.073 77.468.631 

NOX 50.047 96.588 96.445 

PM10 2.905 5.605 5.595 

NMVOC 19.343 33.610 31.908 

 
Door het geringe effect van internalisatie op de omvang emissies, is ook het ver-
schil in externe emissiekosten beperkt (  
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 tabel 4.23). Binnen de externe emissie-kosten is het effect op klimaatverandering 

(CO2) leidend. 
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 Tabel 4.23: Overzicht van de externe emissiekosten voor de Nederlandse automotive in 2012 en 

2040 voor beide scenario’s (mln. Euro) 

 
2012 Baseline 2040 

Internalisatie 
2040 

Kankerverwekkende effecten € 16 € 31 € 31 

Niet-kankerverwekkende effecten € 0 € 0 € 0 

Respiratoire effecten € 393 € 753 € 750 

- Waarvan NOX € 261 € 504 € 502 

Ecotoxiciteit water € 2 € 3 € 3 

Ecotoxiciteit land € 159 € 307 € 307 

Landverzuring en vermesting € 45 € 87 € 87 

Klimaatverandering € 761 € 1.469 € 1.468 

- Waarvan CO2 € 759 € 1.466 € 1.465 

Totaal externe effecten emissies € 1.376 € 2.651 € 2.646 

 

Overige externe kosten 

De effecten op de externe verkeerseffecten zijn beperkt in omvang in vergelijking 

met de emissiekosten. De uitkomsten voor het jaar 2040 zijn tussen de scenario’s 

exact gelijk (zie tabel 4.24). 

Tabel 4.24: Overzicht van de externe verkeerseffecten voor Nederlandse automotive in 2012 en 

2040 voor beide scenario’s (mln. Euro) 

Extern effect uit verkeer 2012 Baseline 2040 Internalisatie 2040 

Geluid € 0 € 1 € 1 

Congestie € 12 € 22 € 22 

Verkeersveiligheid € 6 € 12 € 12 

Totaal € 18 € 35 € 35 

 

De gevoeligheidsanalyse voor het schatten van de effecten van het internaliseren 

van sociale externaliteiten laten geen effect op de toegevoegde waarde of pro-

ductiewaarde van de automotive sector zien. De oorzaak hiervan zou kunnen zijn 

dat de automotive sector vrij kapitaalintensief is. De impact van een verhoging van 

de arbeidskosten is hierdoor beperkt. 

 

Ook de gevoeligheidsanalyse voor de internalisatie van ecologische externe kosten 

laten een minimale (kleiner dan 1%) impact zien. 

4.8 Elektronica 

De effecten voor elektronica zijn vergelijkbaar met die van andere ketens in High 

Tech (zie onderstaande tabel). Het effect van internaliseren op de omvang van de 

keten in termen van productie of toegevoegde waarde is slechts beperkt van om-

vang (kleiner dan 1%).  
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 Tabel 4.25: Kengetallen voor elektronica in 2012 en 2040 in beide scenario’s 

Indicator 2012 Baseline 2040 Internalisatie 2040 

Productiewaarde 9.253 17.381 17.379 

Toegevoegde waarde 1.731 3.277 3.280 

Export 1.168 2.218 2.217 

Import 12.054 23.608 23.604 

Doorvoer 10.826 19.270 19.265 

 

Effect op omvang emissies 

Uit onderstaande tabel blijkt dat ook het effect van internalisatie op emissies zeer 

beperkt is. De belangrijkste emissies binnen deze keten zijn CO2 en NOX. 

 

Tabel 4.26: Omvang van de emissies voor elektronica (CO2 equivalenten in tonnen) 

Indicator 2012 Baseline 2040 Internalisatie 2040 

Totale emissies 23.083.729 43.057.699 43.012.091 

CO2 22.992.405 42.888.460 42.843.286 

NOX 23.651 43.918 43.828 

PM10 1.655 3.084 3.079 

 

De externe kosten uit emissies zijn weergegeven in tabel 4.27. Uit de tabel blijkt dat 

de directe emissiekosten voornamelijk klimaatveranderingskosten betreffen. 

Internalisatie van deze kosten heeft nagenoeg geen effect.  

Tabel 4.27: Overzicht van de externe emissiekosten voor de Nederlandse elektronica productie in 

2012 en 2040 voor beide scenario’s (mln. Euro) 

 
2012 Baseline 2040 

Internalisatie 
2040 

Kankerverwekkende effecten € 5 € 9 € 9 

Niet-kankerverwekkende effecten € 0 € 0 € 0 

Respiratoire effecten € 193 € 357 € 356 

- Waarvan NOX € 134 € 248 € 247 

Ecotoxiciteit water € 1 € 1 € 1 

Ecotoxiciteit land € 52 € 97 € 97 

Landverzuring en vermesting € 23 € 42 € 42 

Klimaatverandering € 436 € 814 € 813 

- Waarvan CO2 € 435 € 811 € 810 

Totaal externe effecten emissies € 709 € 1.319 € 1.317 

 

Overige externe kosten 

Doordat er nauwelijks ontwikkelingen zijn in de omvang van de sector zijn ook de 

verkeerseffecten beperkt zoals blijkt uit tabel 4.28. 
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 Tabel 4.28: Overzicht van de externe verkeerseffecten voor de Nederlandse productie van 

elektronica in 2012 en 2040 voor beide scenario’s (mln. Euro) 

Extern effect uit verkeer 2012 Baseline 2040 Internalisatie 2040 

Geluid € 1 € 2 € 2 

Congestie € 17 € 31 € 31 

Verkeersveiligheid € 9 € 16 € 16 

Totaal € 26 € 50 € 50 

 

Op het gebied van sociale externaliteiten laat de gevoeligheidsanalyse geen extra 

effect zien. Uit de ketenanalyse komt naar voren dat de arbeidsomstandigheden bij 

recycling van elektronica in derde wereldlanden mogelijke sociale externe kosten 

behelzen. Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden kan, door hogere 

loonkosten leiden tot hogere recyclekosten. Dit kan een doorwerking hebben op de 

consumentenprijzen. 

 

Het internaliseren van de ecologische kosten van grondstoffen leidt volgens de 

gevoeligheidsanalyse niet tot een verandering in de toegevoegde waarde of 

productiewaarde voor de Nederlandse elektronicaketen. 

4.9 Machinebouw 

Evenals de andere high tech sectoren geldt voor machinebouw dat er nauwelijks 

effect is van internalisatie op de omvang van de productiewaarde en de toege-

voegde waarde van de sector in Nederland (zie tabel 4.29). 

Tabel 4.29: Kengetallen voor machinebouw in 2012 en 2040 in beide scenario’s 

Indicator 2012 Baseline 2040 Internalisatie 2040 

Productiewaarde 22.814 41.375 41.372 

Toegevoegde waarde 10.971 19.927 19.937 

Export 14.117 25.689 25.686 

Import 9.490 16.285 16.261 

Doorvoer 22.186 37.959 37.952 

 

Effect op omvang emissies 

In onderstaande tabel staan de emissies voor de gehele machinebouwketen in 

2012 en in 2040 voor beide scenario’s. Net als bij de andere high tech ketens is de 

uitstoot van CO2 en NOX leidend. Het verschil in uitstoot is tussen de scenario’s 

beperkt van omvang. 

Tabel 4.30: Omvang van de emissies voor machinebouw (CO2 equivalenten in tonnen) 

Indicator 2012 Baseline 2040 Internalisatie 2040 

Totale emissies 97.959.883 177.011.947 176.886.302 

CO2 97.681.402 176.508.650 176.383.842 

NOX 78.092 141.025 140.789 

PM10 5.185 9.374 9.359 
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 Het effect van de internalisering op het terugdringen van de externe kosten uit de 

emissies zijn beperkt  (zie tabel 4.31). Net als bij de andere high tech sectoren is 

het effect op klimaatverandering (CO2) leidend. 

Tabel 4.31: Overzicht van de externe emissiekosten voor de Nederlandse machinebouw productie 

in 2012 en 2040 voor beide scenario’s (mln. Euro) 

 
2012 Baseline 2040 

Internalisatie 
2040 

Kankerverwekkende effecten € 10 € 18 € 18 

Niet-kankerverwekkende effecten € 0 € 0 € 0 

Respiratoire effecten € 653 € 1.179 € 1.177 

- Waarvan NOX € 496 € 896 € 894 

Ecotoxiciteit water € 1 € 3 € 3 

Ecotoxiciteit land € 136 € 246 € 245 

Landverzuring en vermesting € 77 € 140 € 139 

Klimaatverandering € 1.851 € 3.344 € 3.342 

- Waarvan CO2 € 1.847 € 3.337 € 3.334 

Totaal externe effecten emissies € 2.729 € 4.930 € 4.924 

 

Overige externe kosten 

De berekening van de externe verkeerskosten laat geen verschil zien tussen beide 

scenario’s voor het zichtjaar 2040 (tabel 4.32). 

Tabel 4.32: Overzicht van de externe verkeerseffecten voor de Nederlandse productie van 

machinebouw in 2012 en 2040 voor beide scenario’s (mln. Euro) 

Extern effect uit verkeer 2012 Baseline 2040 Internalisatie 2040 

Geluid € 2 € 3 € 3 

Congestie € 34 € 62 € 62 

Verkeersveiligheid € 18 € 32 € 32 

Totaal € 54 € 97 € 97 

 

Ook de gevoeligheidsanalyses op het gebied van sociale externaliteiten en eco-

logische kosten laten geen aanvullend effect zien. Uit de ketenanalyse komt naar 

voren dat door grondstoffen schaarste voor bepaalde metaalsoorten wellicht een 

prijsopdrijvend effect kan optreden. Dit effect wordt in de modelberekening opge-

vangen door een verschuiving naar andere grondstoffen. 

4.10 Synthese 

In onderstaande figuur zijn de externe kosten van de verschillende ketens afgezet 

tegen de omvang van de toegevoegde waarde. Uit de figuur komt naar voren dat er 

voor de meeste sectoren een duidelijk lineair verband is tussen de omvang van de 

sector en de externe kosten. Een duidelijke uitzondering hierbij is de 

varkenshouderij.  
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Figuur 4.9:  Externe kosten afgezet tegen de toegevoegde waarde per keten (mld. Euro) voor het 

 jaar 2012 

 

Deze uitzondering is goed zichtbaar als de externe kosten als percentage van de 

productiewaarde en toegevoegde waarde wordt gepresenteerd (zie figuur 4.20). De 

externe kosten voor varkenshouderij zijn groter dan de toegevoegde waarde van de 

keten. De hoge externe kosten worden verklaard door de relatief hoge uitstoot van 

methaan en ammoniak. Deze stoffen leveren een relatief grote bijdrage aan kli-

maatverandering en zijn slecht voor de gezondheid (met name respiratoire effec-

ten). Andere sectoren met relatief hoge externe kosten zijn voedingstuinbouw, 

elektronica en olieraffinage. 

 

 

Figuur 4.10:   Externe kosten als aandeel van de productiewaarde en toegevoegde waarde 

 

Vervolgens wordt in de volgende figuur een overzicht gepresenteerd van het effect 

van internalisatie op de externe kosten. Uit deze figuur komt naar voren dat het 
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 effect van internalisatie op de externe kosten sterker is dan het effect op de toege-

voegde waarde. Het grootste effect vindt plaats in de varkenshouderij, de voe-

dingstuinbouw en de olieraffinage. Het effect in de overige sectoren is minder groot.  

In alle sectoren vindt een afname plaats van de toegevoegde waarde in de sector. 

Grote uitzondering hierbij is, zoals reeds vermeld de oliesector, waar zoals eerder 

beschreven een substitutie plaatsvindt van import naar productie  in eigen land.  

 

 

Figuur 4.11:  Effect van internalisatie per sector op de toegevoegde waarde en de externe kosten 

 
Het beperkte effect wordt verklaard door 3 hoofdmechanismen: 

Allereerst zijn in veel sectoren de externe kosten relatief beperkt ten opzichte van 

de toegevoegde waarde voor het geheel of delen van de keten. Hierdoor is de 

noodzaak tot aanpassingen in de sector beperkt. Daarnaast kan in sommige 

sectoren substitutie plaatsvinden tussen verschillende inputwaarden. Hierbij kan 

over worden gegaan naar milieuvriendelijkere alternatieven (bijv. een schonere 

energiebron) of uitruil plaatsvinden tussen arbeid en hulpbronnen. 

Daarnaast is de prijselasticiteit van consumptie beperkt in sectoren die een relatief 

hoge uitstoot kennen, bijv. de landbouw en olie. Deze producten worden be-

schouwd als primaire levensbehoeften, waarvoor moeilijk substituties kunnen 

worden gevonden. 

Een laatste belangrijk aspect is dat verondersteld wordt dat internalisatie van 

externe kosten wereldwijd tegelijkertijd wordt toegepast. Hierdoor is er geen sprake 

van concurrentie-effecten tussen landen en regio’s. Er zal dus geen sprake zijn van 

een “vlucht” van productie vanuit Nederland naar landen waar minder nadruk op 

externe kosten wordt gelegd. 
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 5 Effecten voor Nederland 

5.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de effecten van het internaliseren van 

externe kosten voor de verschillende onderscheiden ketens. In dit hoofdstuk wordt 

vanuit dezelfde modelberekeningen de effecten voor het Nederlandse logistieke 

systeem en de Nederlandse economie als geheel gepresenteerd. Dit is mogelijk 

doordat in het EXIOMOD model een systeemberekening op macro niveau is 

gemaakt, en dus op het niveau van de gehele wereldeconomie. In paragraaf 5.2 

wordt het effect op de logistieke sector gepresenteerd aan de hand van een 

aanvullende berekening met het Wereld Container Model (WCM). Vervolgens 

worden in paragraaf 5.3 de effecten op de Nederlandse economie gepresenteerd. 

Hiervoor is een maatschappelijke kosten-batenanalyse gehanteerd. 

5.2 Effect op handel en de logistieke sector 

Aan de hand van de uitkomsten van de modelberekening zijn, per keten, de 

veranderingen in handelsstromen in kaart gebracht. Allereerst is per keten bekeken 

of er een verschuiving plaatsvindt in de productielocaties. Deze verschuiving is in 

kaarten gepresenteerd in Bijlage B. In onderstaande tabel staan de uitkomsten van 

deze analyse. In totaal wordt ca. 15 mld. ton goederen wereldwijd verhandeld in de 

baseline scenario. Het effect van internalisatie op het totale handelsvolume is 

beperkt (kleiner dan 1%). Het grootste effect vindt plaats op het vervoer van 

landbouwproducten, kolen, olie, bouwmaterialen en meststoffen.  

Tabel 5.1: Effect van het internaliseren op wereldhandel in 2040 (miljard ton) 

Goederengroep 
Volume baseline 2040 

(mld. ton) 
Verandering na 
internalisatie 

Landbouw 0,3 -4,2% 

Voeding 0,3 -0,2% 

Kolen 3,9 -1,1% 

Olie 0,8 -0,9% 

Ertsen 1,0 -0,6% 

Metaal 1,3 -0,3% 

Bouw 0,6 -1,0% 

Meststoffen 1,8 -0,9% 

Chemie 4,9 -0,7% 

Overig 0,5 -0,3% 

Totaal 15,3 -0,9% 

 

Wel vindt er een verandering plaats in het gebruik van energie. Uit een analyse van 

de energiemix tussen de verschillende scenario’s blijkt dat de vraag naar olie sterk 

afneemt. Dit wordt gecompenseerd door stijging van het gebruik van gas.  
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 De verbranding van gas is relatief efficiënter dan olie, waardoor de externe kosten 

per eenheid energie lager zijn. 

 

 

Figuur 5.1: Wijziging van de energiemix van Nederland 

 

Vervolgens is met behulp van het Wereld Container Model een analyse gemaakt 

van de effecten op de containeroverslag van en naar Rotterdam. De effecten van 

het internalisatie-scenario op de overslag in de haven van Rotterdam is zeer 

beperkt. Voor het jaar 2040 is de totale overslag slechts 0,5% lager in het 

internalisatie-scenario dan in de baseline. Het scenario werkt met name in twee 

sectoren door, namelijk de landbouw en de vaste minerale brandstoffen (kolen). Het 

effect op landbouw wordt verklaard door de relatief omvangrijke externe kosten ten 

opzichte van de kostprijs in de sector (zie hoofdstuk 4). De afname bij de vaste 

brandstoffen wordt voornamelijk veroorzaakt door de sterkere focus op schonere 

vormen van energie. 
  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2040 Baseline 2040 Internalisatie 

Hernieuwbare bronnen 

Nucleair 

Gas 

Kolen 

Petroleum producten 



 

  

TNO-rapport | TNO 2012 R10595 | 20 december 2012 | 14 september 2012  85 / 175  

  

Tabel 5.2: Effect van het internaliseren van externe kosten op de containeroverslag in de 

Rotterdamse haven in 2040 (% verandering TEU t.o.v. baseline) 

NSTR NSTR naam Overslag Rotterdam 

0 Landbouwproducten; levende dieren -3,1% 

1 Voedingsproducten en veevoeder -0,4% 

2 Vaste minerale brandstoffen -4,3% 

3 Aardolie en aardolieproducten -0,5% 

4 Ertsen en metaalresiduen -0,3% 

5 Metalen, metalen halffabricaten -0,2% 

6 Ruwe mineralen; bouwmaterialen -0,7% 

7 Meststoffen -0,4% 

8 Chemische producten -0,4% 

9 Overige goederen en fabricaten -0,3% 

 Totaal -0,5% 

 

5.3 Effect op de Nederlandse economie 

In tabel 5.3 staat vervolgens een overzicht van het effect van het internaliseren op 

de totale Nederlandse economie. In de baseline groeit de Nederlandse economie 

met 2,4% per jaar, wat ongeveer gelijk is aan een lange termijn middenscenario van 

het CPB (namelijk Transatlantic Market binnen de WLO scenario’s). De jaarlijkse 

groei in het internalisatie-scenario wijkt hier nauwelijks van af. Deze is 0,1 promille 

lager dan de baseline.  

Tabel 5.3 Effecten op de Nederlandse economie (mln. Euro) 

Indicator 2012 Baseline Scenario 

2040 Jaarlijkse 

groei 

2040 Jaarlijkse 

groei 

BBP € 588.207 € 1.143.104 2,40% € 1.140.137 2,39% 

Export € 261.815 € 523.922 2,51% € 521.845 2,49% 

Import € 146.796 € 290.095 2,46% € 289.502 2,46% 

Doorvoer € 226.576 € 445.459 2,44% € 444.459 2,44% 

 

Tegenover de (beperkte) groeivertraging staat een substantiële afname van de 

emissie uitstoot, met name door een afname van CO2 (zie tabel 5.4). De emissies 

in het internalisatie-scenario voor het jaar 2040 zijn slechts 10% hoger dan de 

emissies in 2012. In de baseline is dit ongeveer 50% meer uitstoot. 

 

 

  



 

  

TNO-rapport | TNO 2012 R10595 | 20 december 2012 | 14 september 2012  86 / 175  

 Tabel 5.4 Effecten op de emissies in Nederland (Megaton) 

Indicator 2012 Baseline Scenario 

2040 Jaarlijkse 

groei 

2040 Jaarlijkse 

groei 

Emissies 
totaal 

204 305 1,45% 228 0,40% 

Emissies 
productie 

156 249 1,68% 183 0,57% 

CO2 152 242 1,66% 177 0,53% 

N2O 1,7 3,4 2,56% 3,1 2,23% 

NH3 0,4 0,8 2,76% 0,8 2,43% 

NOX 0,3 0,5 1,64% 0,4 0,28% 

PM10 0,0 0,0 2,04% 0,0 0,87% 

PM2,5 0,0 0,0 2,74% 0,0 2,68% 

 

Vervolgens zijn de effecten verdisconteerd naar Euro’s en gepresenteerd in een 

overzichtstabel (tabel 5.5). 

Tabel 5.5: Overzicht van de economische effecten per jaar van internalisering voor de 

Nederlandse economie in 2012 en 2040 (mln. Euro) 

 2012 Baseline 
2040 

Scenario 
2040 

Verandering BBP 588.207 1.143.104 1.140.137 

Externe kosten emissies 

- Kankerverwekkende effecten 106 207 171 

- Niet-kankerverwekkende effecten 1 2 1 

- Respiratoire effecten 13.539 26.885 23.257 

- Ecotoxiciteit water 3 4 3 

- Ecotoxiciteit land 493 909 655 

- Landverzuring en vermesting 1.890 3.821 3.348 

- Klimaatverandering 14.034 27.113 23.828 

Totaal emissiekosten 30.065 58.941 51.263 

Externe verkeerskosten 

- Geluid 242 464 463 

- Congestie 2.752 5.265 5.244 

- Verkeersveiligheid 1.427 2.731 2.720 

Totaal verkeerskosten 4.421 8.460 8.427 

 

De effecten zijn vervolgens in een kosten-batentabel verwerkt. Hierbij zijn de effec-

ten van het internalisatie-scenario voor alle jaren afgezet tegen de baseline. In deze 

analyse  is de standaardmethodiek volgens Overzicht Effecten Infrastructuur (OEI) 

gehanteerd. Als tijdspad is hierbij de periode 2012 tot 2040 genomen. 

De berekende effecten zijn vervolgens netto contant gemaakt naar een basisjaar 

(2012 in deze rapportage). Hierdoor worden effecten die later in de tijd optreden 
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 minder zwaar meegewogen dan effecten eerder in de tijd. De gewogen optelsom 

over de jaren die zo ontstaat voor een effect wordt de netto contante waarde 

genoemd. Voor het contant maken, is gebruik gemaakt van een discontovoet (‘een 

rendementseis’). In deze studie is het momenteel voor kosten-batenanalyses 

voorgeschreven percentage van 5,5% gehanteerd. De baten voor sociale 

externaliteiten en overexploitatie van grondstoffen konden niet kwantitatief worden 

berekend, en zijn in de analyse kwalitatief meegenomen. 

 

De uitkomsten van de analyse zijn gepresenteerd in tabel 5.6. De effecten zijn 

weergegeven in contante waarden. Het zijn dus geen jaarlijkse effecten, maar de 

waarden over de hele periode van 2012 tot en met 2040.  

Het internaliseren van externe kosten resulteert in een positief effect op de 

welvaart. Over de gehele periode is dit (netto contact)  € 21 miljard. De baten als 

gevolg van de vermindering van de externe kosten liggen een factor 2,7 hoger dan 

de kosten als gevolg van een vermindering van de BBP.  

 

Tabel 5.6 Overzicht kosten en baten van internaliseren voor Nederland (in mln. Euro, netto 

contante waarde 2012 - 2040, prijspeil 2012) 

 

 
NCW 2012-2040 

Verandering BBP -12.833 

Externe kosten emissies 
 - Kankerverwekkende effecten 161 

- Niet-kankerverwekkende effecten 1 

- Respiratoire effecten 15.978 

- Ecotoxiciteit water 8 

- Ecotoxiciteit land 1.189 

- Landverzuring en vermesting 2.064 

- Klimaatverandering 14.576 

Subtotaal kosten emissies 33.978 

Externe verkeerskosten 
 - Geluid 5 

- Congestie 91 

- Verkeersveiligheid 47 

Subtotaal verkeerskosten 143 

Sociale externaliteiten 0 

Overexploitatie grondstoffen 0 

Saldo Kosten en baten 21.288 

Saldo kwalitatieve effecten 0, 0 

Baten-kosten ratio 2,7 
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 6 Effecten van regionale invoering internalisatie 

6.1 Inleiding 

Om meer zicht te krijgen op de effecten van beleid heeft de Rli aan TNO gevraagd 

een aantal aanvullende scenarioberekeningen uit te voeren. In deze aanvullende 

scenario’s is ervan uitgegaan dat internalisatie niet wereldwijd wordt ingevoerd.  

De vraag was in het bijzonder wat de effecten zouden zijn voor Nederland, indien 

alleen binnen een Europese coalitie wordt geopereerd, en meer specifiek, indien ze 

zich opstelt als “first mover” of “last mover” in Europa.  

De volgende drie alternatieven zijn onderscheiden: 

 Het internaliseren van de externe kosten in Nederland alleen. 

 Het internaliseren van de externe kosten in de Europese Unie (EU27). 

 Het internaliseren van de externe kosten in de Europese Unie (EU27), met 

uitzondering van Nederland. 

 

Bij de berekening van de scenario’s zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Implementatie van de maatregel vindt, gelijk aan het wereldwijde internalisatie-

scenario, plaats in de periode 2013-2028.  

 De effecten van de maatregel treden, conform het wereldwijde internalisatie-

scenario, op voor de periode 2012 - 2040. 

 Bij het opstellen van de scenario’s wordt uitgegaan van dezelfde uitgangs-

punten op het gebied van sociaaleconomische en technologische ontwikke-

lingen als de baseline en het wereldwijde internalisatie-scenario (zie hoofdstuk 

2).  

 Internalisatie van de externe kosten is gebaseerd op de activiteiten die op het 

grondgebied van de betreffende landen vallen. Als voorbeeld: wanneer een 

varkenshouder in Nederland soja uit Brazilië als veevoer gebruikt, dan wordt in 

het geval van internaliseren in Nederland er van uitgegaan dat op de geïm-

porteerde soja geen internalisatie van externe kosten plaatsvindt, maar op de 

varkensproductie in Nederland wel. 

 Evenals bij het baseline scenario wordt ervan uitgegaan dat de maatregelen uit 

het Witboek van de Europese Commissie worden geïmplementeerd. Dit bete-

kent dat de externe kosten van wegtransport binnen de EU volledig worden 

geïnternaliseerd. De scenario’s verschillen dus alleen in de mate waarin de 

externe productiekosten en de externe kosten van andere modaliteiten worden 

geïnternaliseerd.  

 

Bij het internaliseren van de externe kosten worden de emissiekosten en de externe 

verkeerskosten opgenomen. In deze aanvullende analyse zijn geen gevoeligheids-

analyses uitgevoerd voor het schatten van de sociale externaliteiten (bijv. kinder-

arbeid) en de externe kosten van overexploitatie van niet-hernieuwbare natuurlijke 

bronnen. Uit de eerste scenario’s blijkt dat de uitkomsten van de gevoeligheid-

sanalyses qua omvang zeer beperkt zijn. Daarnaast zijn deze externe kosten in het 

algemeen het grootst in landen buiten Europa. 

 

Voor het berekenen van de aanvullende scenario’s zijn dezelfde stappen doorlopen 

zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 2. Allereerst is een doorrekening gemaakt 

van de wereldhandel met het ruimtelijk economische model EXIOMOD. Dit is 

mogelijk, omdat EXIOMOD inzicht geeft op landniveau. Per land wordt apart de 
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 productie en consumptie gemodelleerd, waarna via vraag en aanbodcurves de 

internationale handel wordt bepaald. Hierdoor kunnen beleidsmaatregelen op 

nationaal, continentaal en wereldwijd niveau met het model worden berekend. 

 

Daarna zijn de wereldwijde transporteffecten van de gewijzigde handelsstromen in 

kaart gebracht met het Wereld Container Model. In de analyse van de resultaten is 

een analyse gemaakt van de effecten voor de onderscheiden ketens en voor de 

Nederlandse economie als geheel.  

 

De berekeningen wijzen erop dat het effect van alternatieve keuzes van coalitie-

partners voor internalisatie beperkt is, zowel qua economie, als qua emissies. Het 

scenario waarin Nederland niet internaliseert en de omgeving wel, is uiteraard wel 

onderscheidend: deze keuze brengt nauwelijks voor- of nadelen voor Nederland.  

 

In dit hoofdstuk lichten we de analyses nader toe. In paragraaf 6.2 worden de 

belangrijkste uitkomsten voor de individuele ketens gepresenteerd. Vervolgens 

worden in paragraaf 6.3 de effecten op de handel en de logistieke sector be-

schreven. In paragraaf 6.4 worden de uitkomsten voor de Nederlandse economie 

aan de hand van een OEI-tabel in kaart gebracht. Tot slot worden in paragraaf 6.5 

de belangrijkste conclusies van de scenario’s gepresenteerd. 

 

 

6.2 Effecten op de ketens 

Effect op omvang sectoren 

De belangrijkste uitkomst van de scenarioberekeningen is dat het effect van de 

keuze van coalitie, waarbinnen geïnternaliseerd wordt, voor Nederland beperkt is. 

Behalve bij drie sectoren (de melkveehouderij, de varkenshouderij en de olieraffina-

gesector) gaat het om tienden van procentpunten. Als Nederland helemaal niet 

meedoet met internalisatie blijven economie en emissies nagenoeg onveranderd. 

Hieronder lichten we de resultaten nader toe.  

 

Tabel 6.1 vat de effecten samen van internalisering op de toegevoegde waarde van 

onderzochte ketens voor het zichtjaar 2040 voor verschillende scenario’s. De getal-

len betreffen het percentuele verschil ten opzichte van de waarden in het baseline 

scenario. De tabel toont 4 scenario’s:  

 Wereldwijd: het globale internalisatie-scenario, dat reeds in hoofdstukken 4 en 5 

is behandeld. 

 Alleen Nederland: het internaliseren van de externe kosten in Nederland. 

 EU 27: Het internaliseren van de externe kosten in de Europese Unie. 

 EU 27 ex NL: Het internaliseren van de externe kosten in de Europese Unie, 

met uitzondering van Nederland. 

 

Evenals in het geval van wereldwijde internalisatie, heeft internalisatie in specifieke 

Europese landen significante invloed op vier ketens (melkveehouderij, 

varkenshouderijvoedingstuinbouw en olieraffinage) en slechts een marginale 

invloed op de vier andere gepresenteerde ketens (kunststofproductie, automotive, 

elektronica en machinebouw). De dalingen in de 'Alleen Nederland' en 'EU-27' 

scenario’s zijn iets groter dan de daling bij wereldwijde internalisatie. Dit wordt 

verklaard als gevolg van prijsconcurrentie met andere delen van de wereld: 
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 Nederlandse en Europese producten worden deels vervangen door relatief 

goedkope producten van niet-internaliserende landen (bijv. uit Azië). Verder valt op 

dat de effecten op de toegevoegde waarde in Nederland sterker zijn bij 

internalisatie in geheel Europa ten opzichte van internalisatie in Nederland alleen. 

Door de sterke economische verbindingen met andere EU-landen zijn deze landen 

eerder complementair aan Nederlandse productie dan concurrentiel. Dit zelfde 

effect is ook te zien in de laatste kolom van de tabel, waarbij Nederland als enige 

land binnen de EU niet overgaat op internalisatie. De toegevoegde waarde neemt 

niet toe, maar blijft vrijwel gelijk aan het baselinescenario. Dit wordt verklaard door 

het feit dat vraag naar Nederlandse producten afneemt als gevolg van de lagere 

economische groei in het buitenland en dat de prijs van intermediaire goederen 

toeneemt. 

 

Net als bij het wereldwijde internalisatie-scenario neemt de toegevoegde waarde bij 

de olieraffinage keten toe bij internalisatie in Nederland of de gehele EU.  

De toename is wel minder groot dan bij het wereldwijde internalisatie scenario.  

De toename wordt veroorzaakt door een substitutie tussen productiefactoren. In de 

keten worden minder grondstoffen ingekocht en deze worden dan vervangen door 

arbeid. De ingekochte grondstoffen worden niet meegenomen in de Nederlandse 

toegevoegde waarde, de toenemende arbeid wel.  

Tabel 6.1: Effect van het internaliseren op de toegevoegde waarde van verschillende ketens in 

Nederland (% verandering t.o.v. baseline 2040) 

Goederengroep Wereldwijd 
Alleen 

Nederland EU 27 EU 27 ex NL 

Melkveehouderij -0,6% -1,3% -1,4% -0,1% 

Varkenshouderij -4,4% -4,3% -4,4% 0,0% 

Voedingstuinbouw -3,5% -3,9% -4,0% -0,1% 

Olieraffinage 5,8% 1,1% 0,9% -0,2% 

Kunststofproductie 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 

Automotive 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Elektronica 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Machinebouw 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 

 

Effect op omvang emissies 

Tabel 6.2 volgt dezelfde structuur als tabel 6.1, en toont het verschil tussen de 

internalisatie-scenario’s en het baselinescenario voor de gemonetariseerde waar-

den van de emissies in de productieketen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de 

toegevoegde waarde en de externe emissiekosten niet direct gerelateerd kunnen 

worden. De toegevoegde waarde betreft alleen dat deel van de keten dat zich in 

Nederland afspeelt, terwijl de emissiekosten de gehele productieketen (inclusief 

buitenland) betreffen. De buitenlandse emissies zijn meegenomen omdat een deel 

van de externe kosten buiten Nederland (met name het klimaatprobleem) ook effect 

kan hebben op Nederland. 

 

In het scenario waarin alleen Nederland internaliseert dalen de emissiekosten in de 

eerste vier beschreven ketens, waarbij de daling in de sectoren varkenshouderij en 
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 voedingstuinbouw het grootst zijn. De externe kosten dalen vooral als gevolg van 

de algemene vraaguitval door de stijgende prijzen. Doordat prijzen buiten Neder-

land niet stijgen, is er geen significant effect op de externe kosten van de gehele 

supply chain buiten Nederland. Doordat hierdoor geen prikkel is voor het gebruik 

van schonere productiemethoden of schonere substituten buiten Nederland, is de 

vermindering van de totale externe kosten lager dan in het wereldwijde 

internalisatie-scenario.  

 

Hier staat tegenover dat door de prijsstijging in Nederland het aantrekkelijker kan 

worden om in het buitenland te produceren. Door de toename van de vraag zouden 

de buitenlandse productieprijzen kunnen stijgen. Naar verwachting is dit effect 

echter beperkt. 

De resultaten in het EU-27 scenario laten een iets grotere daling van de externe 

emissiekosten zien dan in het "alleen NL"-scenario. De oorzaak hiervan volgt uit het 

verschil in toegevoegde waarde. De algehele vraagdaling in de Europese Unie 

compenseert voor de verbeterde concurrentiepositie in Nederland. 

In het geval dat de hele EU27 internaliseert met uitzondering van Nederland, is er 

geen incentive om over te gaan tot schonere productiemethoden, of schonere 

substituten van grondstoffen. Er is hierdoor nagenoeg geen effect op de externe 

emissiekosten. 

Bij kunststofproductie, automotive, elektronica en machinebouw zijn de externe 

emissiekosten ten opzichte van de productiewaarde zeer beperkt (zie figuur 4.20). 

Daarnaast is het aandeel van de externe emissiekosten in Nederland zeer beperkt. 

Aangezien de prijsstijging als gevolg van regionale internalisatie van externe kosten 

beperkt zijn, is ook het effect op emissies te verwaarlozen. 

Tabel 6.2: Effect van het internaliseren op de externe emissiekosten van verschillende ketens in 

Nederland (% verandering in miljoen euro t.o.v. baseline 2040) 

 

Goederengroep Wereldwijd 
Alleen 

Nederland EU 27 EU 27 ex NL 

Melkveehouderij -2,5% -0,7% -0,9% -0,1% 

Varkenshouderij -10,1% -3,5% -3,6% 0,0% 

Voedingstuinbouw -4,7% -4,3% -4,3% -0,1% 

Olieraffinage -3,4% -0,4% -0,5% -0,2% 

Kunststofproductie -0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 

Automotive -0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

Elektronica -0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

Machinebouw -0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 

 

6.3 Effect op handel en de logistieke sector 

In onderstaande tabel wordt het effect van alle scenario’s op de verandering van de 

totale wereldwijde handel gepresenteerd. Het effect van de regionale scenario’s is 

minder groot dan bij een wereldwijde internalisatie. Wanneer alleen in Nederland 

geïnternaliseerd wordt is er geen noemenswaardig effect op de wereldwijde handel. 



 

  

TNO-rapport | TNO 2012 R10595 | 20 december 2012 | 14 september 2012  92 / 175  

 Doordat de Nederlandse economie een relatief beperkte omvang heeft is er 

nauwelijks sprake van een wereldwijde doorwerking. Het effect in de andere twee 

scenario’s is, met een afname van 0,1% wereldwijde handel, iets groter. De afname 

is het grootst voor landbouwproducten. 

Tabel 6.3: Effect van het internaliseren op wereldhandel in 2040 (% verandering overslag in 

tonnen t.o.v. baseline) 

Goederengroep Wereldwijd 
Alleen 

Nederland EU 27 EU 27 ex NL 

Landbouw -4,2% -0,1% -0,8% -0,7% 

Voeding -0,2% 0,0% -0,1% -0,1% 

Kolen -1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Olie -0,9% 0,0% -0,1% -0,1% 

Ertsen -0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metaal -0,3% 0,0% -0,1% 0,0% 

Bouw -1,0% 0,0% -0,2% -0,1% 

Meststoffen -0,9% 0,0% -0,1% -0,1% 

Chemie -0,7% 0,0% -0,1% -0,1% 

Overig -0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

Totaal -0,9% 0,0% -0,1% -0,1% 

 

Vervolgens is met behulp van het Wereld Container Model een analyse gemaakt 

van de effecten op de transportstromen. Uit de analyse komt naar voren dat een 

Europese of Nederlandse invoering van internalisatie van de externe kosten een 

kleiner effect heeft op de overslag in Rotterdam dan een wereldwijde internalisatie 

(tabel 6.4). Het effect ligt tussen de -0,2% en de -0,4%. Opvallend is dat de totale 

percentuele afname tussen het Nederlandse internalisatie scenario en het scenario 

waarbij de Europese Unie exclusief Nederland internaliseert gelijk zijn. Het scenario 

waarbij de gehele Europese Unie internaliseert lijkt bijna op een optelsom van de 

twee andere scenario’s. Het type lading dat verschuift verschilt wel tussen de 

scenario’s. 
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 Tabel 6.4: Effect van het internaliseren van externe kosten op overslag in de Rotterdamse haven 

in 2040 (% verandering t.o.v. baseline) 

Goederengroep Wereldwijd 
Alleen 

Nederland EU 27 EU 27 ex NL 

Landbouw -3,1% -1,4% -2,6% -1,3% 

Voeding -0,4% -0,2% -0,2% 0,0% 

Kolen -4,3% -0,3% -3,7% -3,5% 

Olie -0,5% -0,2% -0,4% -0,3% 

Ertsen -0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metaal -0,2% 0,0% -0,1% 0,0% 

Bouw -0,7% -0,1% -0,5% -0,4% 

Meststoffen -0,4% -0,1% -0,3% -0,2% 

Chemie -0,4% -0,1% -0,3% -0,2% 

Overig -0,3% -0,2% -0,2% 0,0% 

Totaal -0,5% -0,2% -0,4% -0,2% 

6.4 Effect op de Nederlandse economie 

In tabel 6.5 worden de effecten van de verschillende scenario’s van internalisatie op 

de gehele Nederlandse economie voor het jaar 2040 weergegeven. In het Neder-

landse internalisatie scenario (NL) is de BBP lager dan in het Baseline scenario 

maar iets hoger dan in het Wereldwijde scenario. De Nederlandse BBP groeit in dit 

scenario iets ten opzichte van mondiale internalisatie, doordat er een minder grote 

daling is in buitenlandse vraag. Het verschil is echter beperkt. Wanneer de hele EU-

27 internaliseert is Nederland slechter af in termen van BBP, omdat de totale vraag 

in de EU-landen daalt en deze landen belangrijke handelspartners voor Nederland 

zijn. In het laatste scenario, waarbij Nederland als “No Mover” handelt (EU27 ex 

NL) neemt het BBP toe, maar is nog altijd lager dan in het baseline scenario. Dit 

verschil wordt veroorzaakt door lagere vraag uit het buitenland en hogere import-

prijzen. 

Soortgelijke verschillen tussen de scenario's zijn waarneembaar bij de export en 

import; deze volgen vergelijkbare redeneerlijnen. Effecten op de doorvoer hangen 

samen met handelsstromen tussen derde landen in plaats van de Nederlandse 

economie. De effecten zijn daarom het grootst in de EU-27 en het EU27 ex NL 

scenario’s.  

Tabel 6.5: Effecten op de Nederlandse economie in 2040 (mln. Euro) 

Indicator Baseline Wereldwijd 
Alleen 

NL 
EU27 EU27 ex NL 

BBP € 1.143.104 € 1.140.137 € 1.140.547 € 1.140.226 € 1.142.781 

Export € 523.922 € 521.845 € 522.734 € 521.748 € 522.932 

Import € 290.095 € 289.502 € 289.622 € 289.122 € 289.590 

Doorvoer € 445.459 € 444.459 € 445.449 € 444.813 € 444.823 
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 Vergelijkbare patronen zijn zichtbaar op het gebied van emissies in Nederland (zie 

tabel 6.6). De daling in het wereldwijde scenario is veel lager dan in de andere twee 

scenario’s. De oorzaak lijkt deels te liggen in de energiemix. In de overige drie 

scenario’s is het mogelijk om nog goedkoop vervuilende grondstoffen te importeren 

of om “vuile energie” te importeren. Daarnaast is er minder noodzaak om 

(geïmporteerde) milieuonvriendelijke producten te vervangen voor schonere 

producten. 

Tabel 6.6: Effecten op de emissies in Nederland in 2040 (Megaton) 

Indicator Baseline Wereldwijd 
Alleen 

NL 
EU27 EU27 ex NL 

Emissies 
totaal 

305 228 286 286 305 

Emissies 
productie 

249 183 240 240 249 

CO2 242 177 233 232 241 

N2O 3,4 3,1 3,1 3,1 3,4 

NH3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

NOX 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 

PM10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

PM2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Tot slot wordt in tabel 6.7 de resultaten gepresenteerd in het OEI-tabelformat voor 

MKBA. De effecten zijn per scenario afgezet tegen de baseline voor de periode 

2012 tot en met 2040 en vervolgens netto contant gemaakt.  

De uitkomsten van deze analyse tonen aan dat wereldwijde internalisatie het groot-

ste positieve effect op de welvaart heeft. Hoewel de daling in BBP in het wereld-

wijde scenario hoger is dan in de andere scenario’s, wordt dit ruimschoots gecom-

penseerd door de hogere daling in de externe emissiekosten. Opgemerkt dient te 

worden dat bij de verandering in de klimaatkosten alleen rekening is gehouden met 

de verandering van de emissies in Nederland. Omdat klimaatverandering een 

wereldwijd probleem is, hebben ook veranderingen in de CO2 uitstoot buiten 

Nederland hierop effect. Het saldo zou dus (bij alle varianten) wat positiever kunnen 

uitvallen. Ook invoering in alleen Nederland of in de gehele Europese Unie leidt tot 

een positief welvaartseffect. Het saldo is echter wel vier tot vijf keer zo laag als bij 

een wereldwijde invoering. In het scenario waarbij de Europese Unie met uitzon-

dering van Nederland de externe kosten internaliseert, is er sprake van een (licht) 

negatief saldo. Door de afname van de vraag in het buitenland daalt het BBP van 

Nederland licht. Dit wordt niet gecompenseerd door een afname van de externe 

kosten.  
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Tabel 6.7: Overzicht kosten en baten van internaliseren (in mln. Euro, netto contante waarde 2012 - 2040, prijspeil 2012) 

 
Wereldwijd Alleen Nederland EU 27 EU 27 ex NL 

Verandering BBP -12.833 -11.059 -12.448 -1.395 

Externe kosten emissies 
 

   

- Kankerverwekkende effecten 161 31 31 0 

- Niet-kankerverwekkende effecten 1 0 0 0 

- Respiratoire effecten 15.978 6.061 6.117 58 

- Ecotoxiciteit water 8 1 1 0 

- Ecotoxiciteit land 1.189 191 192 1 

- Landverzuring en vermesting 2.064 1.082 1.090 9 

- Klimaatverandering 14.576 8.665 8.852 200 

Subtotaal kosten emissies 33.978 16.031 16.284 269 

Externe verkeerskosten 
 

   

- Geluid 5 5 5 0 

- Congestie 91 86 90 4 

- Verkeersveiligheid 47 44 46 2 

Subtotaal verkeerskosten 143 135 141 6 

Sociale externaliteiten     

Overexploitatie grondstoffen     

Saldo Kosten en baten 21.288 5.107 3.977 -1.119 

Saldo kwalitatieve effecten 0,0 0,0 0,0 0,0 

Baten-kosten ratio 2,7 1,5 1,3 0,2 
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6.5 Conclusies 

Internalisatie van externe kosten in Nederland of in de gehele Europese Unie leidt 

tot een afname van de toegevoegde waarde en van de externe emissies van de 

verschillende onderzochte ketens. Opvallend is dat de afname in de twee scena-

rio’s voor internalisatie (Nederland of Europa) redelijk gelijk is. Wanneer Nederland 

als enige land binnen de EU de externe kosten niet internaliseert is er sprake van 

een lichte afname van de toegevoegde waarde van de sectoren. De verbetering 

van de concurrentiepositie wordt hierbij teniet gedaan door de afname van de vraag 

in de rest van Europa. 

  

Een Europese of Nederlandse internalisatie van de externe kosten heeft slechts 

een zeer beperkt effect op de overslag in de Rotterdamse haven. Het effect op de 

overslag ligt tussen de -0,2% en -0,4%. 

 

Het internaliseren van externe kosten in Nederland of in de gehele EU leidt tot een 

verbetering van de Nederlandse welvaart. Dit effect is echter veel kleiner dan bij 

een wereldwijde internalisatie. Het scenario waarbij Nederland als enige EU-land 

niet internaliseert laat een (lichte) afname van de welvaart zien. De daling van de 

BBP wordt in dit scenario niet gecompenseerd door een afname van de externe 

emissiekosten. 
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 7 Conclusies 

Op basis van de analyse van het wereldwijde internalisatie-scenario kunnen de 

volgende conclusies getrokken worden: 

1 Het effect van het internaliseren van externe kosten op handel en transport is 

beperkt.  

2 Het effect op de welvaart in Nederland is per saldo wel positief. 

3 De effecten van internalisatie verschillen sterk tussen sectoren. 

4 De keuze om niet in alle landen te internaliseren leidt niet tot een verandering in 

het bovenstaande beeld. 

 

Hieronder lichten we deze conclusies nader toe. Daarna bespreken we kort enkele 

mogelijke implicaties voor beleid. 

 

Ad 1.  

Het wereldwijd internaliseren van externe kosten heeft weinig invloed op de 

handelsstromen. De positie van Rotterdam blijft gehandhaafd. Het beperkte 

effect wordt ingegeven door twee hoofdmechanismen. Allereerst zijn externe 

kosten relatief beperkt ten opzichte van de toegevoegde waarde voor het 

geheel of delen van de keten. Daarnaast is de prijselasticiteit van consumptie 

beperkt.  

 

Ad 2. 

Wereldwijde internalisatie van externe kosten heeft een licht negatief effect op 

de economische groei van de Nederlandse economie. Dit effect wordt ruim 

gecompenseerd door een afname van emissies, die voornamelijk wordt 

veroorzaakt door een andere (schonere) energiemix en minder gebruik van 

fossiele brandstoffen. Wanneer deze effecten tegen elkaar worden afgezet 

komt een positief effect op de welvaart naar voren. 

 

Ad 3.  

Er zijn grote verschillen in het effect van internaliseren tussen sectoren. Het 

effect is het grootst voor ketens uit de topsector Agrofood en tuinbouw en voor 

de olieraffinage-keten. Het effect voor ketens uit de andere topsectoren is klein. 

 

Ad 4.   

Internalisatie in alleen Nederland of in de Europese Unie leidt niet een 

verandering van de drie hoofdconclusies. Internalisatie in de EU (al dan niet 

inclusief Nederland) of in alleen Nederland heeft slechts beperkte invloed op de 

overslag in Rotterdam. Het effect is zelfs kleiner dan bij een wereldwijde 

internalisatie. Ook leidt de regionale internalisatie tot een licht negatief effect op 

de economische groei.  

In het scenario waarin Nederland of de Europese Unie als geheel de externe 

kosten internaliseert wordt dit gecompenseerd door een afname van de 

externe kosten. Dit leidt nog steeds tot een positief effect op de Nederlandse 

welvaart die echter minder hoog is dan bij een wereldwijde internalisatie.  

Wanneer Nederland als enige land in de Europese Unie de externe kosten niet 

internaliseert, is deze compensatie niet van toepassing. Dit scenario leidt dan 

ook tot een licht negatief welvaartsverlies. 
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 Internalisatie in Nederland of de gehele Europese Unie leidt tot een afname 

van de toegevoegde waarde in de topsector agrofood en tuinbouw. De effecten 

in de andere sectoren is beperkt. Ook wanneer Nederland als enige land 

binnen de EU de externe kosten niet internaliseert is er sprake van een lichte 

afname van de toegevoegde waarde van de sectoren. De verbetering van de 

concurrentiepositie wordt hierbij gecompenseerd door de afname van de vraag 

in de rest van Europa. 

  

Wij zien de volgende mogelijke implicaties voor beleid. 

 

Bekeken vanuit de doelstelling om te komen tot een substantiële vermindering van 

de CO2 uitstoot, blijkt internalisatie van externe kosten zoals hier onderzocht weinig 

zoden aan de dijk te zetten. In aanvulling op de in deze studie aangenomen 

instrumentarium, maar nog binnen het bereik van internalisatiebeleid, kan 

overwogen worden om hogere prijzen voor externe effecten te hanteren, of om de 

opbrengsten van internalisatie aan te wenden voor directe emissiereductie (bv. 

subsidies voor schone technologie). De effecten van deze maatregelen zijn niet 

onderzocht. Hiernaast zijn echter mogelijk andere maatregelen nodig om de 

klimaatdoelstellingen te halen, zoals directe regulering van emissies. Deze 

redenering gaat, mutatis mutandis, ook op voor andere externe effecten dan CO2. 

 

Het resultaat dat de wereld van handel en transport weinig gevoelig lijkt voor het 

beperkte fiscale maatregelen is interessant, in de zin dat hiermee de objectieve, 

economische drempel voor de introductie van prijsmaatregelen laag lijkt te zijn. Met 

andere woorden, objectief gezien lijkt een paradigmawisseling (van niet beprijsde 

externe effecten, naar wel beprijsde effecten) economisch haalbaar. Ook het 

geconstateerde positieve welvaartseffect, hoewel klein, is van belang als argument 

in de discussie of internalisatie nagestreefd moet worden. In de discussie over de 

economische wenselijkheid van deze maatregelen zal echter de dominante vraag 

zijn welk doel met internalisatie wordt nagestreefd, en of dat doel niet beter met 

andere middelen kan worden gehaald.  
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A Achtergrond Ketenomschrijving 

A.1 Melkveehouderij 

A.1.1 Omvang van de melkveehouderijketen 

De melkveehouderij is de grootste agrarische sector in Nederland (zie ook tabel A.1). De 

sector is in de afgelopen 20 jaar in omvang afgenomen. Het aantal bedrijven, 18.500 in 2011, 

is gehalveerd en het aantal melkrunderen is met 30% afgenomen. Im- en export zijn van 

groot belang voor de Nederlandse zuivelindustrie. In totaal is er in 2011 voor 5,4 miljard Euro 

aan zuivelproducten geëxporteerd naar voornamelijk Duitsland, België en Frankrijk 

(gezamenlijk goed voor ongeveer 75% van de export). Transport gaat in deze keten 

voornamelijk over de weg, al begint er soms ook gebruik gemaakt te worden van intermodaal 

vervoer door gebruik te maken van de binnenvaart (ING, 2010).  

Tabel A.1: Kengetallen melkveehouderij 

 Omvang van de keten 

Omzet totale industrie (2010, Productschap Zuivel) € 6 mld. 

Geschat aantal medewerkers (Productschap Zuivel) 57.000 

Invoerwaarde Zuivel (2011, CBS) € 2,3 mld. 

Uitvoerwaarde Zuivel (2011, CBS) € 5,4 mld. 

Geschatte toegevoegde waarde (2010, Productschap 

Zuivel) 

€ 6,2 mld. 

 

De toegevoegde waarde is relatief hoog. Met een enkel basis product als melk kan een grote 

variëteit aan producten geproduceerd worden welke over de hele wereld worden 

geëxporteerd. Figuur A.2 laat zien waar de melk in Nederland uiteindelijk in wordt verwerkt.  

 

Figuur A.1 Bestemming melk 2011 – bron Productschap Zuivel (2012) 

A.1.2 Beschrijving logistieke melkveehouderijketen 

 

Geografische melkveehouderijketen 

De geografische keten van zuivel is, vooral voor productie en verwerking, voor het grootste 

deel lokaal. De afzetmarkt bevindt zich eveneens voor het grootste deel in Noordwest- 

Europa, hoewel in het Midden-Oosten ook veel zuivelproducten worden gebruikt.  

 

Voer voor koeien bestaat voor het grootste deel uit gras. In de zomer grazen koeien in de wei 

(de “weidegang”) en in de winters, als alle koeien in de stal zijn, krijgen de koeien kuilgras, 

dat is gras dat in het voorjaar of in de zomer is gemaaid en is ‘ingekuild’. In het kader van 

duurzaamheidsprogramma’s van de coöperaties en zuivelproducenten, betalen deze 
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bedrijven, om het dierenwelzijn te bevorderen, meer voor melk van koeien die minimaal 120 

dagen per jaar in de wei lopen. Naast gras krijgt de koe krachtvoer, zoals biks (brokken), 

granen en bijproducten van olieproductie zoals palmpit-, cocos-, en lijnschilfers of soja-

schroot, hoewel dit laatste in het kader van duurzaamheid ter discussie staat.  

 

De melk wordt met RMO wagens bij de veehouders opgehaald (ca. 3 maal per week) en naar 

de verwerkende industrie gebracht. Dit proces vindt voor het overgrote deel plaats binnen 

Nederland.  

 

Het belangrijkste ingrediënt voor de verwerkende industrie is lokaal geproduceerde melk. 

Hulpstoffen als suikers en palmolie worden wel geïmporteerd. 

 

Het grootste deel van de export van zuivelproducten (zoals kaas) gaat naar landen zoals 

Duitsland, België en Frankrijk. Vooral melkpoeder wordt ook wel naar landen buiten Europa 

geëxporteerd, dit is ingedikt waardoor volume naar deze verre locaties relatief beperkt is. 

Nederlandse zuivel wordt relatief veel geëxporteerd in vergelijking met andere grote zuivel 

producerende landen (zie figuur A.2). Kaas is een groot exportproduct naar Rusland en 

Japan, boter is een groot exportproduct naar het Midden-Oosten (bijv. Iran). 

 

 

Figuur A.2 Grote Europese zuivel producerende landen en regio van consumptie (2008) bron: NZO 

A.1.3 Melkveehouderij: Case FrieslandCampina  

FrieslandCampina  is ontstaan uit verenigde boeren om gezamenlijk de toegevoegde waarde 

van de melkproductie in de keten te verhogen. De coöperatie bestaat nu uit ca. 14.400 melk-

veehouderijbedrijven in Nederland, Duitsland en België en heeft wereldwijd vestigingen in 26 

landen in Europa, Azië, Afrika en Noord Amerika. In de loop der tijd is de organisatie uitge-

groeid tot ketenregisseur.  

 

Tot tien jaar geleden lag de focus van het bedrijfsbeleid op efficiëntie en productkwaliteit. 

Inmiddels speelt ook duurzaamheid een grote rol en is de duurzaamheidsstrategie onderdeel 

van de algemene op groei en waard creatie gerichte bedrijfsstrategie. De verwachting van 

FrieslandCampina  is dan ook dat duurzaamheid, zoals dat in de melkindustrie eerder met 

kwaliteit is gebeurd, op termijn een basisprincipe zal worden (uiteindelijk op straffe van een 

leveringsstop, zoals nu voor kwaliteit).  

 

FrieslandCampina  heeft de ISO 26000 certificering voor Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen. In 2011 ontwikkelde zij met haar leden een nieuw plan voor duurzame melk-

veehouderij met horizon 2020. Hoofdpunten in dit programma zijn het terugdringen van nu-

triëntentekorten in ontwikkelingslanden, het verbeteren van grondstofverbruik door de hele 
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keten, de ontwikkeling van kleine melkveehouderij in Azië en Afrika en het bepalen van de 

standaard voor duurzame melkveehouderij. Met betrekking tot externe kosten en duurzaam-

heid betrof de inhoud van het duurzaamheidsprogramma in eerdere jaren voornamelijk die-

renwelzijn en diergezondheid. De laatste jaren spelen hiernaast, echter, emissies en andere 

milieugerelateerde zaken meer en meer een rol. Zo is er actief beleid op de inkoop van 

duurzame landbouwgrondstoffen zoals soja in diervoeders, palmolie en cacao in de ver-

werking, en FSC-gecertificeerde verpakkingsmaterialen. Zo is FrieslandCampina , met 

betrekking tot de inkoop van palmolie, de op één na hoogst genoteerde Nederlandse onder-

neming op de WWF Palm Oil Buyers score card. Dierenwelzijn maakt echter nog steeds een 

belangrijk deel uit van het invulling geven aan duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan is het 

bieden van een financiële impuls voor weidegang (tot maximaal € 45mln. per jaar).  
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Figuur A.3:   Voorbeelden van duurzaamheidsinitiatieven FrieslandCampina  door de keten  

 

Op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden controleert FrieslandCampina  haar 

coöperatieleden niet. Wel wordt er op dit gebied actief beleid gevoerd in de eigen fabrieken 

en maken KPI’s op dit vlak onderdeel uit van de strategische doelstellingen. In het kader van 

volksgezondheid heeft FrieslandCampina  voor de Europese markt de hoeveelheid suiker in 

haar producten verminderd. 

 

Hoewel de taken van FrieslandCampina  zich beperken tot melkproductie en mestgerela-

teerde zaken hierbuiten vallen, wordt zij in haar vooraanstaande rol in de industrie door de 

publieke opinie gedwongen tot een standpunt in het Nederlands mineraaloverschot, met 

name met betrekking tot fosfaten en nitraten die via bemesting van het eigen land vrijkomen. 

Hierom faciliteert zij voor de boeren training en managementsystemen om bemesting beter te 

reguleren en via voedingsschema’s de hoeveelheid fosfaten en nitraten in de cyclus te 

beperken.  
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A.2 Varkenshouderij 

A.2.1 Omvang van de varkenshouderijketen 

Tabel A.2: Kengetallen varkenshouderij 

 Omvang van de keten 

Omzet vleesverwerkende industrie (PVE, 2011) € 1 mld. 

Totale productiewaarde varkensvlees (Lei, 2011)  € 2,7 mld. 

Totale productie varkensvlees in ton (PVE, 

Nederland) 

1,3 mln. ton 

Invoer varkensvleesproducten in ton (PVE, 2011) 0,3 mln. ton 

Uitvoer varkensvleesproducten in ton (PVE, 2011) 1,1 mln. ton 

Totaal verbruik varkensvleesproducten in ton (PVE, 

2011) 

0,7 mln. ton 

 

De Nederlandse agrarische periferie is de laatste jaren steeds meer geconcentreerd. Ook bij 

varkenshouderijen zet de schaalvergroting door. Met de komst van de megastallen en de 

varkensflats (bedrijven met meer dan 7.500 varkens) is het aantal varkens in Nederland, 

echter, niet gestegen. Een varkenshouder moet varkensrechten (quota) hebben om varkens 

te kunnen houden. Het aantal varkensrechten is niet gestegen en blijft onder de 20 miljoen 

dieren per jaar. In Nederland zijn er 8 slachterijen met meer dan 10.000 slachtingen per jaar. 

Alle slachterijen in Nederland produceren gezamenlijk 1,2 miljard kilogram varkensvlees. In 

het diagram hieronder staat een overzicht van de productiecijfers en de import- en 

exportcijfers per type bedrijf dat onderdeel is van de keten (ABN AMRO, 2010).  
 

  

 

Figuur A.4: Productiecijfers en import- en expertcijfers (ABN AMRO, 2010)  

Nederland is een belangrijk exporterend land voor biggen en varkensvlees. Vooral het aantal 

biggen dat jaarlijks wordt geëxporteerd is groot. Dit hangt samen met het feit dat de biggen-

productie aanzienlijk groter is dan de beschikbare afmestcapaciteit. Ruim tweederde deel van 

de Nederlandse biggenproductie en varkensvlees is bestemd voor het buitenland, waarvan 

het grootste gedeelte in het noordwesten van de EU blijft. Duitsland is hierbinnen de grootste 

exportbestemming. 
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A.2.2 Beschrijving logistieke varkenshouderijketen  

Geografische logistieke varkenshouderijketen 

Nederland heeft logistieke voordelen vanwege de korte afstand tussen dieren, voer en 

kennis. De Nederlandse varkenshouderij heeft door de Rotterdamse haven sterk kunnen 

profiteren van het importeren van energierijke gewassen, die als vervanging konden dienen 

voor het dure graan. De voerprijs in Nederland heeft daardoor relatief laag kunnen blijven en 

was in 2010 gelijk aan €1,40 per kg slachtgewicht (bron: InterPIG), de laagste prijs van alle 

Europese landen. Naar verwachting kan deze prijs in de toekomst wel oplopen als gevolg van 

de stijgende vraag naar voedingsgewassen. 

 

In de varkensvleesindustrie speelt export een belangrijke rol. Voor Nederland is Duitsland de 

grootste exportbestemming. Als het gaat om volwassen varkens neemt Duitsland daarin een 

aandeel van 80%. De uitvoer van varkensvlees is over meer landen verspreid (zie figuur A.5). 

 

 

 

Figuur A.5: Exportbestemmingen van varkensvleesindustrie 2010 (bron PVE) 
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Figuur A.6: Geografische verdeling varkenshouderijen (LEI, 2010) 

De varkenshouderijen zijn in Nederland hoofdzakelijk gevestigd op de zandgronden in het 

oosten van het land. De grootste megabedrijven zijn gevestigd in Noordoost-Brabant en de 

Limburgse Peel (figuur A.6). 

A.2.3 Varkenshouderij: Case VION 

VION Food Group is een internationaal opererend foodbedrijf, waarvan het product varkens-

vlees één van de kernproducten is. Met een omzet van 9,5 miljard euro en een aantal van 

26.425 werknemers in 2011 behoort het bedrijf tot één van de grootste foodbedrijven in 

Nederland. VION is niet beursgenoteerd en heeft het hoofdkantoor in Eindhoven [bron: 

jaarverslag VION, 2011]. 

 
VION levert zijn varkensvleesproducten aan afnemers in Nederland en exporteren naar 

Europese landen als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië en Griekenland. Buiten 

de EU gaan de producten vooral naar Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. In de 

toekomst zal VION zich richten op het verstevigen van de positie in Nederland, Duitsland en 

Engeland en tegelijkertijd proberen om de vraag naar varkensvlees in Azië goed te beant-

woorden. Deze vraag stijgt vanwege de opkomende economie en groeiende bevolking.  

 

De varkens van VION voldoen aan het IKB (Integrale Ketenbeheersing) kwaliteitskeurmerk 

dat ontwikkeld is als maatstaf voor het verantwoord produceren van varkensvlees. 

Speerpunten zijn kwaliteit, dierenwelzijn en voedselveiligheid. VION heeft zich sterk gericht 

op samenwerking met andere partijen in de keten zoals varkenshouderijen en vleesver-

werkende bedrijven, om het dierenwelzijn te verbeteren. Ze hebben hiermee een ster 

verdiend voor het ‘Beter Leven’- kenmerk van de Nederlandse Dierenbescherming, bekend 

onder het marktconcept ‘Good Farming Star’. 
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A.3 Cacao 

A.3.1 Omvang van de cacaoketen 

Voor zowel cacao als chocolade zien we positieve handelsbalansen met overschotten van  

€ 81 mln. en € 503 mln. Meer gegevens zijn te zien in tabel A.3. 

Tabel A.3: Kengetallen Cacao 

 Omvang van de keten 

Omzet totale industrie (MVO Nederland) € 2,5 mld. 

Geschat aantal medewerkers (MVO Nederland) >=10.000 

Invoerwaarde Cacao (2011, CBS) € 2,3 mld. 

Uitvoerwaarde Cacao (2011, CBS) € 2,4 mld. 

Invoerwaarde Chocolade (2011, CBS) € 0,7 mld. 

Uitvoerwaarde Chocolade (2011, CBS) € 1,2 mld. 

Geschatte toegevoegde waarde (2008, MVO 

Nederland) 

€ 1 mld. 

 

A.3.2 Beschrijving logistieke cacaoketen 

Geografische cacaoketen 

Het verbouwen van cacao vereist een tropisch klimaat. De productie vindt daarom voorna-

melijk plaats in Afrika (ca. 70%), Zuidoost-Azië (20%), en Zuid-Amerika. Circa twee derde van 

de totale oogst is afkomstig uit Ivoorkust en Ghana. Cacaoverwerking vindt voornamelijk 

plaats in westerse landen. De logistieke keten van cacao loopt dan ook primair vanaf landen 

rond de evenaar naar het noordelijk halfrond.  

 

Ongeveer 40% van de verwerking van cacaobonen vindt plaats in Europa. Cacao bestemd 

voor de Europese markt komt voornamelijk uit Ivoorkust, Indonesië, Ghana en Kameroen. 

Nederland speelt in de handel en verwerking een grote rol. In de haven van Amsterdam wordt 

jaarlijks de grootste hoeveelheid cacao ter wereld overgeslagen (600.000 tot 700.000 ton 

cacaobonen per jaar). Ca. 80% hiervan wordt binnengebracht in mega bulk (los in het laad-

ruim) of per bulkcontainer. 25% Van alle cacao ter wereld wordt in de Zaanstreek verwerkt 

(MVO Nederland).  

 

37.000 Ton cacaobonen, ca. 1% van de totale wereldproductie en 5-6% van de overslag in 

Amsterdam, wordt ook geconsumeerd in de Nederlandse markt. Ca. 95% van deze Neder-

landse bonenimport komt uit Afrika. De meerderheid van de export is bestemd voor Noord- 

Amerika (26%) en (Oost)-Europa (53% in totaal). 
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Figuur A.7: Wereldkaart grootste geografische cacaostromen 

A.3.3 Cacao: Case Cargill 

Cargill is een internationale producent en verkoper van voedingsmiddelen, landbouw-, 

financiële en industriële producten. Cargill is actief in 65 landen, niet beursgenoteerd en heeft 

139.000 medewerkers.  

 

Cargill Cacao en Chocolade verbouwt, verhandelt en bewerkt cacaobonen. Het product-

assortiment bestaat uit cacaopoeders, chocolade (Wilbur, Peter’s en Veliche), couvertures, 

vullingen, cacaomassa en cacaoboter ten behoeve van voedingsmiddelen-, consumenten-

chocolade-, en banketproductenindustrie. Cargill Cacao en Chocolade heeft productie-

faciliteiten in België, Brazilië, Canada, Ivoorkust, Frankrijk, Duitsland, Ghana, Nederland, 

Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Inkoop-, bewerking-, en exportvestigingen bevinden 

zich in Brazilië, Kameroen, Ivoorkust, Indonesië en Vietnam. Aanwezigheid in deze landen is 

belangrijk voor beheersing van de kwaliteit van het eindproduct en betrouwbaarheid van de 

logistieke keten.  

 

Cargill bezit in Nederland een aantal cacao-gerelateerde bewerkingsfaciliteiten onder de 

merknamen Gerkens (Wormer, cacaopoeder en -boter) en Fennema (Zaandam, cacaomassa 

en cacaobotersubstituten). Gerkens is één van de grootste cacaoverwerkers ter wereld. 

Bonen worden op productielocaties in Zaandam tot massa vermalen en in Wormer deels 

verwerkt tot boter en anderzijds poeder. Klant specifieke cacaomassa wordt direct aan de 

chocolade-industrie geleverd. In Deventer worden specialistische cacaopoeders geprodu-

ceerd voor de bakkerij- en banketsector. Om de biologische aard van de ingrediënten van 

deze producten te waarborgen, worden de ingrediënten volledig getraceerd en onder toezicht 

van de internationale inspectie- en certificatieorganisatie voor biologische productie gepro-

duceerd. In Zaandam bevindt zich hiernaast de grootste raffinaderij van Europa van biolo-

gische oliën. Door in de raffinage van sheaboter van Kariténoten, met aan cacaoboter soort-

gelijke eigenschappen, samen te werken met cacaofabrieken speelt Cargill in op de toene-

mende trend in het gebruik van sheaboter. 

 

Mars in Veghel is een grote afnemer van cacaohalffabrikaten. Veel andere halffabrikaten 

worden geëxporteerd. Buitenlandse afnemers zijn o.a. Callebaut (België), de Kraft-merken 

Milka, Toblerone en Cote d’Or (België, Duitsland en Zwitserland), Cadbury (het Verenigd 

Koninkrijk en Frankrijk) en Nestlé (Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk). Voor 
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o.a. Kraft wordt ook naar de Verenigde Staten geëxporteerd ten behoeve van de koekjes-

industrie.  

 

Duurzaamheid is een belangrijk aankoopargument voor Cargill. Sinds tien jaar werkt Cargill 

aan meer inzicht in de keten door stroomopwaarts zo ver mogelijk te integreren. De focus  

van het duurzaamheidsbeleid ligt op productiviteit in de producerende gebieden (land-

gebruik), leefomstandigheden en bescherming van het milieu (biodiversiteit, toxiciteit).  

 

Met betrekking tot energieconsumptie hebben de drie grote verwerkende partijen (ADM, 

Cargill, Dutch) het MJA3-convenant (Agentschap NL) getekend voor energie-efficiëntie (incl. 

CO2 emissie vermijding). Hoewel de keuzes in transport plaatsvinden op grond van kosten-

overwegingen en beschikbare mogelijkheden, ziet Cargill voor wat betreft CO2 emissies in 

transport geen mogelijke verbeterstappen. In de landen van oorsprong is wegvervoer vaak de 

enige keuzemogelijkheid. Het internationale transport van cacaobonen is in de laatste jaren 

verschoven van bulkschip naar containertransport door de lage containerprijzen. Het Neder-

landse binnenlands vervoer kan per binnenvaartschip blijven plaatsvinden, omdat de verwer-

kende fabrieken van oudsher aan de Zaan liggen en binnenvaart relatief goedkoop is. 

Voorraden liggen bovendien om economische redenen zo dicht mogelijk bij de fabriek. De 

nadruk van het duurzaamheidsbeleid ligt daarom meer op het productieproces dan op de 

transportketen.  

 

Onderwijs van boeren wordt de sleutel geacht tot duurzame teelt van cacao en een duurzame 

supply chain. Hierbij ligt de focus op het verhogen van het inkomen van de boeren, het onder-

steunen van de toekomstige groei van de sector en het ondersteunen van de lokale gemeen-

schap door onderwijsprogramma’s voor boeren en coöperaties. In deze onderwijsprogram-

ma’s, in samenwerking met ANADER en Care, wordt aandacht besteed aan “Good Agri-

cultural Practices” en ongedierte en ziektebestrijding ten behoeve van hogere opbrengsten, 

maar ook sociale issues zoals HIV, kinderarbeid en scholing voor kinderen. Bovendien 

worden bonen met een hogere kwaliteit beloond met een bonus. Het sociale verantwoordelijk-

heidsprogramma wordt verder uitgerold in de komende jaren.  

A.4 Sierteelt 

A.4.1 Omvang van de sierteeltketen 

De productiewaarde van de sierteeltketen bedroeg € 5,1 miljard in 2011. De productiewaarde 

is de afgelopen tien jaar redelijk stabiel gebleven. Over de afgelopen 10 jaar liet de sector 

een lichte groei van de waarde van 1,7% per jaar zien. Van de mensen die werken in de 

sierteelt, is 55% werkzaam in de kweek, waarbij met name de bloemkwekerij onder glas sterk 

vertegenwoordigd is. Het overige gedeelte van de werkgelegenheid is gericht op handel, en 

bestaat uit werknemers van de veilingen, de groothandel en detailhandel. In de cijfers zijn niet 

het aantal personen in transport gerelateerde activiteiten voor de sierteelt opgenomen (zie 

ook tabel A.4). 

Tabel A.4: Kengetallen sierteelt 

 Omvang van de keten 

Omzet totale industrie (2010, CBS) € 5,1 mld. 

Geschat aantal medewerkers (2010, CBS) 106.000 

Invoerwaarde Sierteelt N/A 

Uitvoerwaarde Sierteelt (2010, CBS) € 8 mld. 

Geschatte toegevoegde waarde N/A 
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Figuur A.8: Verdeling van de productiewaarde in 2011 in de sierteelt naar type product 

 

Tabel A.5: Aantal arbeidskrachten in de sierteelt in 2010 

Sector Arbeidskrachten in personen 

Bloemkwekerij vollegrond 1.215 

Bloemkwekerij onder glas 30.750 

Bloembollen 14.200 

Boomkwekerij 12.318 

Primair 58.483 

Veilingen 7.000 

Groothandel siergewassen 21.850 

Detailhandel Bloemen en planten 13.900 

Supermarkten bloemen en planten 3.840 

Markthandel bloemen en planten 1.108 

Niet Primair 47.698 

Totaal 106.181 

Bron: Productschap Tuinbouw 
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A.4.2 Beschrijving logistieke sierteeltketen 

 

Binnen de sector zijn snijbloemen en bloemkwekerijplanten de belangrijkste stromen (zie 

figuur A.9).  

 

Figuur A.9: Verdeling van de productiewaarde in 2011 in de sierteelt naar type product 

Bron: Productschap Tuinbouw 

A.4.3 Beschrijving logistieke sierteeltketen 

 

Geografische sierteeltketen 

Ongeveer 80% van de productie van sierteelt dat verhandeld wordt in Nederland betreft 

binnenlandse productie (TNO 2009). De belangrijkste importlanden zijn Kenia, Ethiopië en 

Israël. De binnenlandse consumptie van sierteeltproducten bedraagt ca. 625 mln. Euro (TNO 

2009), terwijl de export een waarde van ongeveer € 8 miljard bedraagt. De exportmarkt heeft 

met name een Europese focus. Dit is te zien in figuur A.10, die een verdeling geeft van de 

belangrijkste exportbestemmingen voor snijbloemen en planten in 2011. In 2009 bepaalde de 

uitvoer van bloemen en planten nog 30% van het handelsoverschot (bron: CBS) 
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Figuur A.10:  Belangrijkste exportbestemmingen voor snijbloemen en planten in 2011  

     Bron: FloraHolland 

A.4.4 Sierteelt: Case FloraHolland 

FloraHolland is internationaal marktleider in bloemenverkoop. Het bedrijf heeft zes locaties in 

de buurt van de belangrijkste productielocaties van sierteeltproducten. Daarnaast is de orga-

nisatie actief als bemiddelingsbureau via FloraHolland Connect. FloraHolland is een coöpe-

ratie met ongeveer 5.400 leden. In onderstaande tabel worden enkele kerncijfers van de 

organisatie gepresenteerd. 

Tabel A.6: Kerncijfers FloraHolland 

 2006 2010 2011 

Omzet in Mln. Euro  3.892 4.130 4.158 

- waarvan via de veilingklokken 2.676 2.495 2.387 

- waarvan via bemiddeling (FloraHolland Connect) 1.216 1.635 1.771 

Omzet in mln. stuks 12.221 9.212 8.971 

- Snijbloemen 11.007 8.616 8.418 

- Kamerplanten 814 402 371 

- Tuinplanten 400 194 182 

Aantal aanvoerders 9.900 7.867 7.772 

Medewerkers (in FTE) 3.612 3.279 3.218 

 

De logistieke stromen binnen FloraHolland zijn als volgt: 

1. Aanvoer van kwekers uit binnenland (ca. 83%) en buitenland bij de veiling; 

2. De producten worden via klokproces geveild; 

3. Logistieke stroom buiten de distributie van de veiling om, de sierteeltproducten 

worden rechtstreeks van de kweker bij de handelaar afgeleverd; de veiling 

(FloraHolland Connect) draagt zorg voor de financiële afhandeling (BDO); 

4. De sierteeltproducten worden via het bemiddelingsbureau ingekocht, daarna komen 

ze in het distributieproces van de veiling terecht en worden gedistribueerd naar de 

handelaar; 
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5. de producten worden op afstand (via het klokproces op internet) ingekocht en 

vervolgens gedistribueerd, waardoor inter-veilingtransport ontstaat; 

6. de veilingproducten worden afgevoerd naar handelaren op het veilingterrein, waar 

ingekocht is, naar andere veilingvestigingen, naar handelaren elders in Nederland, of 

naar handelaren in het buitenland; 

7. de producten worden zonder tussenkomst van de veiling verhandeld (BVO). 

 

Aanvoer van producten naar de veiling vanuit het binnenland vindt vrijwel uitsluitend plaats 

via het wegvervoer. Aanvoer vanuit het buitenland gebeurt voornamelijk via luchtvracht. 

Export naar bestemmingen binnen Europa vindt vrijwel uitsluitend plaats via wegtransport. 

Exportstromen naar de Verenigde Staten en Azië gaan voornamelijk via luchtvracht. Binnen 

de keten is een korte doorlooptijd zeer belangrijk, omdat producten gemiddeld in één dag 

ongeveer 15% van hun waarde verliezen.  

A.5 Voedingstuinbouw 

1.5.1 Omvang van de voedingstuinbouwketen 

De omvang van de voedingstuinbouw is de afgelopen 5 jaar zeer stabiel gebleven, meer 

informatie is te vinden in tabel A.7.  

Tabel A.7: Kengetallen voedingstuinbouw 

 Omvang van de keten 

Omzet totale industrie (MVO Nederland) € 2,3 mld. 

Geschat aantal medewerkers totaal 128.000 

Geschat aantal medewerkers direct 51.200 

Invoerwaarde (2011, CBS) € 7,4 mld. 

Uitvoerwaarde (2011, CBS) € 10 mld. 

 

Binnen de sector is productie van glastuinbouwgroenten (paprika’s, komkommers, tomaten, 

etc.) dominant. Andere belangrijke geproduceerde producten zijn vers fruit en 

vollegrondsgroenten (zie figuur A.11). 

 

Figuur A.11: Verdeling van de productiewaarde in 2011 in de voedingstuinbouw naar type product  
  Bron: Productschap Tuinbouw 
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40% Van de werknemers in de sector werkt in de primaire productie. Het overige gedeelte 

van de werkgelegenheid is gericht op verwerking van de producten en de handel. Evenals bij 

de sierteelt is in de cijfers niet het aantal personen in transport gerelateerde activiteiten opge-

nomen. 

 

Tabel A.8: Aantal arbeidskrachten in de voedingstuinbouw in 2010 

Sector Arbeidskrachten in personen 

Vollegrondsgroenten 9.865 

Groenten onder glas 21.412 

Fruit 17.009 

Paddenstoelen 2.679 

Primair 50.965 

Groenten/Fruitverwerkende industrie 7.300 

Veilingen/Telersverenigingen 7.000 

Groothandel groenten en fruit 19.811 

Detailhandel  6.600 

Supermarkten 34.560 

Markthandel  2.173 

Niet Primair 77.444 

Totaal 128.409 

Bron: Productschap Tuinbouw 

1.5.2 Beschrijving logistieke voedingstuinbouwketen 

 

Geografische voedingstuinbouwketen 

Een belangrijk gedeelte van de voedingstuinbouw wordt geïmporteerd vanuit andere landen. 

De totale importwaarde van de keten in 2010 bedroeg € 7,4 miljard. Het grootste gedeelte 

hiervan betreft de import van fruit met een waarde van € 4,7 miljard (63%). Het overige 

gedeelte van de import bestaat uit groente (22%) en van noten en specerijen (14%). Het 

herkomstpatroon van de import is zeer diffuus. Belangrijke import landen zijn Spanje (11%), 

Zuid-Afrika (9%) en Brazilië (8%).  

 

Uit de exportstatistieken komt naar voren dat Nederland zowel een exportland als een door-

voerland voor groente en fruit is. De totale exportwaarde van voedingstuinbouw bedroeg 

€10,0 miljard. Het exportpatroon verschilt qua samenstelling sterk van de importstromen. 

Ongeveer de helft van deze stromen bedraagt de export van groenten. Het aandeel van fruit 

bedraagt 42% en van noten en specerijen 8%. Export vindt met name plaats naar de 

omringende landen (zie figuur A.12). 
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Figuur A.12: Belangrijkste exportbestemmingen voor voedingstuinbouw in 2011 

  Bron: Productschap Tuinbouw 

1.5.3 Voedingstuinbouw: Case internationaal opererende leverancier en producent van jaarrond 

verse groenten (anoniem) 

Het bedrijf
18

 in deze case-beschrijving is in 2011 tot stand gekomen in een fusie tussen een 

van oorsprong een teeltbedrijf en een handelsbedrijf. Het teeltbedrijf had eigen teeltlocaties in 

Nederland, Marokko, Ethiopië en Senegal en is hiernaast partnerships aangegaan met telers 

in Europa en daarbuiten. Het handelsbedrijf is van oorsprong een handelsbedrijf in groenten 

en fruit. De nieuwe bedrijfsvorm heeft vier distributielocaties, te weten in Ridderkerk, Heinen-

oord, Wervershoof en Heerle. In de hoofdlocatie in Ridderkerk vinden naast distributiewerk-

zaamheden ook verpakkingswerkzaamheden plaats. 

 

Logistieke stromen  

Alle activiteiten in de keten van de groenteproducent en -leverancier vinden plaats in eigen 

beheer of onder directe supervisie.  

 

De inkomende stromen van het distributiecentrum van de groenteproducent en -leverancier 

betreffen de aanvoer van externe telers uit de Benelux en uit eigen teeltlocaties buiten 

Europa. Voor buitenslandse teelt is het aandeel zeevracht ten opzichte van andere modali-

teiten 40%. Aanvoer binnen de Benelux gaat via wegtransport. Vanuit Marokko betreft 

aanvoer met name wegtransport. Vanuit Ethiopië wordt luchtvracht en vanuit Senegal wordt 

zeevracht gebruikt. Luchtvracht heeft het voordeel dat shelf life wordt verlengd en de afval-

stroom door bederf verminderd. Vanuit Ethiopië kunnen bovendien (anders lege) retour-

vluchten van een freight forwarder worden gebruikt, zodat kosten, maar ook emissies, beperkt 

kunnen blijven.  

 

Uitgaande stromen betreffen stromen vanuit het distributiecentrum naar retail-locaties (super-

markten). Voor ongeveer 55% betreft dit locaties in de Benelux. De overige uitgaande stro-

men gaan vrijwel uitsluitend naar andere Europese landen. Uitgaande stromen gaan vrijwel 

volledig via de weg. Alleen locaties buiten Europa (minder dan 1% van de totale stromen) 

gaan via de luchtvracht.  

                                                      
18 Op het verzoek van het betreffende bedrijf is deze case geanonimiseerd. 
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Retourstromen waarmee de groenteproducent en -leverancier te maken krijgt betreffen met 

name emballage (bijv. kratten en pallets voor Marokko en Senegal). Uit oogpunt van 

efficiëntie en planning worden deze stromen geconsolideerd (groepage) met die van andere 

verladers. 

 

Duurzaamheid wordt gezien als een belangrijk thema bij de groenteproducent en -leverancier, 

en komt voor in meerdere aspecten van de bedrijfsvoering. Op het gebied van teelt wordt het 

gebruik van bestrijdingsmiddelen geminimaliseerd door intensieve scouting systemen en het 

gebruik van lokale weerpalen om schimmeldruk te kunnen bepalen. Vervolgens wordt er op 

uitgebreide schaal gebruik gemaakt van IPM door de inzet van natuurlijke vijanden voor 

schadelijke insecten. 

 

Vervolgens worden de interne afvalstromen van product gebruikt om te composteren en op 

de eigen boerderijen te gebruiken in de teelt.  

 

Ook op het gebied van transport en distributie is het bedrijf bezig om besparingen te reali-

seren. Hiervoor heeft het bedrijf begin 2012 een “Lean & Green Award” ontvangen. Het bedrijf 

wil een besparing realiseren van 45%. Dit zal gebeuren door een deel van de productie vanuit 

Ethiopië te verplaatsen naar Senegal, en hier meer gebruik te maken van zeetransport. Ook 

wordt voorzien om het aandeel zeetransport vanuit Marokko te verhogen. De productiefacili-

teiten van de groenteproducent en -leverancier in Marokko hebben een eigen compost-

systeem om retourstromen te verwerken. Hiernaast zal de groenteproducent en -leverancier 

naar verwachting vanaf 2013 in Marokko gebruik maken van bio-gasauto’s.  

A.6 Olie 

A.6.1 Omvang van de olieketen 

Het geschatte aantal medewerkers in Nederland is meer dan 52.000 FTE. Het merendeel van 

deze FTE zijn werkzaam in de retail (tankstations) of indirect. De geschatte toegevoegde 

waarde van de sector was ca. € 2,3 mld. in 2010 (Bron: CBS, VNPI, NoGEPA). 

Tabel A.9: Kengetallen olieraffinage 

 

 Omvang van de keten 

Geschat aantal medewerkers (CBS, VNPI) 52.000 

Totale productie (2011, CBS) 68,9 mld. kg 

Totaal verbruik olieproducten (2011, CBS) 38,7 mld. 

Aanvoer Olieproducten in kg (2011, CBS) 89,6 mld. 

Afvoer Olieproducten in kg (2011, CBS) 102,5 mld. 

Geschatte toegevoegde waarde (2010, CBS) € 2,3 mld.  
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A.6.2 Beschrijving logistieke olieketen 

 

Geografische olieketen 

 

Figuur A.13: Grootste aardolie-producerende landen (in aantallen vaten) 

De winning vindt met name in het buitenland plaats. De grootste olieproducerende landen zijn 

Rusland (ca. 12% van de wereldproductie in 2009-2010), Saudi-Arabië (ca. 11,5%),  

de Verenigde Staten (ca. 10,7%), Iran (ca. 4,9%), China (ca. 4,7%), Canada (ca. 3,9%), 

Mexico (ca. 3,5%), en de Verenigde Arabische Emiraten (ca. 3,3%).  

 

 

Figuur A.14: Winning, invoer en uitvoer aardoliegrondstoffen (ruwe olie, condensaat en overige) in Nederland,  

 Bron: CBS  

 

In Nederland werden in 2009 57.190 vaten gedolven, wat minder is dan 0,07% van de totale 

wereldproductie. Van de totale aangevoerde en gewonnen olie werd 44% (weder) uitgevoerd. 

Van alle (weder) uitvoer uit Nederland gaat 99% naar België en Duitsland (VNPI). Het overige 

deel wordt gebruikt als grondstof voor raffinaderijen.  
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Figuur A.15: Aanvoer Nederlandse aardoliegrondstoffen aan raffinaderijen in 2010 (Bron: CBS) 

Van de aardoliegrondstoffen van Nederlandse raffinaderijen vindt meer dan 90% haar 

herkomst in 12 landen. Veruit het grootste deel van de Nederlandse aardoliegrondstoffen 

wordt gewonnen in Rusland, gevolgd door Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Saoedi-

Arabië. Van alle aanvoer in Nederland kwam de laatste 5 jaar 25 tot 30% uit Rusland (VNPI). 

In 2010 kwam 29,8% uit Rusland, 14,7% uit Noorwegen en 12,7% uit het Verenigd Koninkrijk. 

Slechts 8,5% was afkomstig uit Saoedi-Arabië. Overige relatief grote herkomstlanden van 

aardoliegrondstoffen voor Nederland zijn Algerije (2,6%), Koeweit (3,4%), Iran (5,0%), Irak 

(3,4%) en Nigeria (5,0%) (CBS).  

A.6.3 Olie: Case Shell 

Tabel A.10: De top 5 olie- en gasbedrijven in de wereld 

Bedrijf Omzet (mld. dollar) Winst (mld. dollar) Aantal medewerkers 

Shell (NL) 470,2 31 90.000 

Exxon (VS) 452,9 41 99.100 

BP (GB) 386,5 25.7 83.400 

Sinopec (China) 375,2 9,5 1.021.979 

China National 

Petroleum (China) 

352,3 16,3 1.668.072 

 

Shell is, met in 2011, een omzet van $ 470,2mld, een winst van $ 31mld, en 90.000 mede-

werkers actief in meer dan 80 landen niet alleen het grootste bedrijf in de olie- en gas-

industrie, maar ook in de wereld. Ongeveer 2% van de wereldolieproductie is afkomstig van 

Shell (3,2 mln. vaten per dag) en ca. 3% van de wereldgasproductie. Shell heeft wereldwijd 

43.000 tankstations, bediend dagelijks ca. 10 miljoen klanten en verkocht in 2011 160 mld. 

liter brandstof, waarvan 7,4mld liter biobrandstof (4,6% van de totale brandstofverkoop).  

 

De olie-gerelateerde activiteiten van Shell strekken zich uit van exploratie en ontwikkeling tot 

verkoop van consumentenproducten. Shell onderscheid haar activiteiten in upstream en 

downstream, projecten en technologie-gerelateerde activiteiten. De upstream activiteiten 

omvatten het exploreren en onttrekken van ruwe olie en natuurlijk gas. De downstream 

activiteiten omvatten het raffineren, verhandelen, verschepen en verkopen van ruwe olie, het 

produceren en vermarkten van consumentenproducten en het produceren van petro-

chemicaliën voor de industrie.  

 

Shell investeerde in 2011 $ 31,1 mld. in kapitaal en $ 1,1 mld. in onderzoek en ontwikkeling. 

Gedurende de laatste 5 jaar investeerden zij $ 2,3 mld. in het ontwikkelen van alternatieve 

energie, CO2-afvang en opslag, en ander CO2-gerelateerd onderzoek. Van de totale uitgaven 
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in 2011, werd ca. $ 12mld. uitgegeven aan goederen en diensten afkomstig van bedrijven in 

lagelonenlanden en ongeveer $ 125 mln. aan vrijwillige sociale investeringen.  

 

Duurzame ontwikkeling telt binnen Shell voor 20% op de bedrijfsscorekaart, waarop de 

jaarlijkse bonussen voor alle medewerkers (inclusief de Shell Executive Committee) mede 

worden gebaseerd. De duurzaamheidsmaatstaven op deze scorekaart zijn evenredig ver-

deeld over enerzijds veiligheidsprestaties en anderzijds gerichte maatregelen met betrekking 

tot operationele lozingen, energie-efficiëntie, en het gebruik van zoet water. Hiernaast worden 

alle leveranciers beoordeeld op duurzaamheidscriteria zoals arbeidsomstandigheden en 

veiligheid, bedrijfsintegriteit en mensenrechten. In totaal werden in 2011 464 intensieve 

controles op leveranciers verspreid over de wereld uitgevoerd.  

 

Broeikasgassen uit productiefaciliteiten (CO2, CH4, N2O, HFCs, etc) worden gemeten in CO2-

equivalenten en zijn mede opgenomen in de scorekaart. De maatstaf geldt, echter, voor de 

totale uitstoot van de onderneming en is daardoor gevoelig voor investeringen en desinves-

teringen van activiteiten. In 2011 was 55% van de directe broeikasgasemissies, 74mln ton in 

totaal, afkomstig van raffinaderijen en andere downstream fabrieken, en 40% afkomstig van 

exploratie en winning van olie en gas. De resterende 5% werd veroorzaakt door transport-

activiteiten. De indirecte emissies, bijv. door aankoop van elektriciteit, warmte en stoom, 

waren in 2011 ca. 10mln ton en de geschatte emissies door gebruik de eindproducten ca. 570 

mln. ton.  

 

15% Van de totale broeikasgassen werden veroorzaakt door affakkelen bij upstream instal-

laties, waarvan ca. 35% voor veiligheidsredenen of opstarten van installaties en 65% bij 

gebrek aan productiemiddelen om het gas af te vangen tijdens olieproductie. Bij bestaande 

installaties worden de komende jaren meer afvanginstallaties gebouwd. Nieuwe installaties 

moeten zo gebouwd worden dat er niet continu afgefakkeld of belucht moet worden.  

 

 

Figuur A.16: Broeikasgasemissies Shell 2011, gemeten in CO2-equivalenten 

 

Hoewel hun oliewinningsinstallaties energiemanagementplannen gerealiseerd hebben en de 

winningstechnieken continu verbeteren verwacht Shell dat het lastig zal zijn om de huidige 
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energie-efficiëntie te handhaven, aangezien de bestaande olievelden verouderen en de 

productie meer energie-intensieve bronnen zal vergen.  

 

Alle bedrijfsactiviteiten van Shell dienen naast de bedrijfsspecifieke Shell General Business 

Principles en Shell Code of Conduct, in lijn te zijn met vrijwillige externe codes, zoals de UN 

Declaration on Human Rights (met betrekking tot mensenrechten, arbeid en milieu en tegen 

corruptie), de Organisation for Economic Co-operation and Development Guidelines for 

Multinational Enterprises (mensenrechten, arbeids- en leefomstandigheden en), en de 

International Labour Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 

(arbeidsomstandigheden).  

A.7 Bio-ethanol  

A.7.1 Omvang van de bio-ethanolketen 

De Nederlandse markt in bio-ethanol is volop in ontwikkeling. Met betrekking tot biobrand-

stoffen in het algemeen worden veel nieuwe (bedrijfs-)initiatieven ondernomen. In 2011 gaf 

Agentschap NL een lijst uit van (mogelijk toekomstige) bio-ethanolproducenten (tabel A.11).  

Tabel A.11: Bedrijven actief in de productie van bio-ethanol (Bron: Agentschap NL, 2011, aangevuld door 

TNO) 

Organisatie Fase Start 

productie 

(gepland) 

Activiteiten Generatie, bron Productie 

(mln. 

liters/jaar) 

Abengoa 

Bioenergy  

Uitvoering 2010 Bio-ethanolfabriek 

Rotterdam 

1e, mais en graan 480 

Cargill Uitvoering 2011/12 Bio-ethanolfabriek Bergen 

op zoom  

1e, mais en graan 40 

Maatschap 

Bosma 

Opstart 2011/12 Bio-ethanol uit 

zetmeelaardappelen 

1e, aardappelen 5,75 

ACRRES Opstart 2011/12 Energierijk  1e/2e, dierlijke mest in 

combinatie met plantaardig 

materiaal 

0,12-0,15 

Biosulfurol 

Energy 

Idee 2015 Cellulose ethanolfabriek 

met Biosulfurol process 

2e, afval (bos afval, 

houtsnippers, olifantengras, 

organische residuen) 

200 

Groene Poort Idee - Bio-energiecentrale met 

ethanolproductie 

1e, graan 15 

Bio Rights BV 

(N2 Energy) 

Idee 2014 Groen gas en bio-

ethanolfabriek Hardenberg 

2e, afval (bermgras, 

mestdigestaat, gft-afval, 

huisvuil, oud papier, …) 

6,5 

Nivoba B.V. On hold - Greenn Co 1e, graan 125 

BioMCN BV Uitvoering 2010 Bio-methanolproductie in 

Delfzijl 

2e, ruwe glycerine (restproduct 

bij verwerking plantaardige 

oliën en dierlijke vetten) 

250 (N.B. 

Methanol ) 

BioMCN BV  Idee  2016 Biomassa raffinaderij 2e, afvalhout 500 (N.B. 

Methanol ) 

 

In 2011 was de Nederlandse bio-ethanolproductie afkomstig van twee bedrijven (Abengoa 

Bioenergy Netherlands B.V. en Cargill) en bestond in totaal uit 520 mln. liter bio-ethanol per 

jaar. De omzet uit bio-ethanol is niet bekend. Abengoa nam 75 mensen in dienst ten behoeve 
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van de productie van bio-ethanol. Hoeveel mensen bij Cargill specifiek aan de productie van 

bio-ethanol werken is niet bekend.  

A.7.2 Beschrijving logistieke bio-ethanolketen 

 

Geografische bio-ethanolketen 

De Nederlandse Bio-ethanol sector bestaat uit een select aantal bedrijven, voornamelijk in de 

Rotterdamse haven. Hun aanvoerketen bestaat uit agrarische producten uit Nederland en uit 

import. Omdat in Nederland enkel eerste generatie bedrijven staan, volgen de internationale 

transportstromen de stromen van de wereldhandel in agrarische grondstoffen voor de 

voedingsmiddelenindustrie. Deze stromen zijn onderhevig aan seizoens- en weersomstan-

digheden, evenals andere natuur- en economische verschijnselen. Zo werd graan in 2010 

fors duurder door grote bosbranden in Rusland, weersomstandigheden en beursspeculaties 

en verschuiven de stromen met het seizoen.  

A.7.3 Bio-ethanol: Case Abengoa Bioenergia 

Het Spaanse bedrijf Abengoa Bioenergia produceert, ontwikkelt en vermarkt biobrandstoffen 

en nieuwe technologieën op het gebied van energie en is in dit segment een van de grootste 

bedrijven ter wereld. Het bezit 14 productiefaciliteiten in vijf landen, verspreid over 3 conti-

nenten (Europa, Noord-Amerika, en Zuid-Amerika). In Europa is het de grootste producent 

van eerste generatie bio-ethanol.  

 

De laatst geopende fabriek is die in Rotterdam. Op deze productielocatie zijn 83 mensen 

werkzaam. Per jaar zet deze fabriek 1,2 Mton graan om in 480 mln. liter bio ethanol uit mais 

en graan. De CO2 die tijdens het productieproces ontstaat wordt opgevangen en gecompri-

meerd. Omdat planten CO2 omzetten in zuurstof, wordt via pijpleidingen de opgevangen CO2 

naar kassen in het Westland getransporteerd.  

 

Duurzaamheid is een belangrijk verkoopargument voor Abengoa Bioenergia. Abengoa 

Bioenergia wil bijdragen aan duurzame ontwikkeling door het op de markt brengen van 

brandstof die wordt verkregen uit hernieuwbare bronnen (biobrandstoffen) en door de 

invoering van milieuvriendelijke technologieën de vervuilende emissies van voertuigen 

verminderen. 

 

Een aantal bio-ethanol productie-installaties zijn voorzien van co-generatie systemen. Deze 

systemen genereren met behulp van aardgas of pulp van suikerriet de stoom en elektriciteit 

die de fabriek nodig heeft voor de productie van bio-ethanol. Op dit moment is de co-

generatie van elektriciteit in de fabrieken in Spanje, Nederland en Brazilië, groter dan de 

behoeften van de fabriek en kan het overschot worden terug verkocht aan de energie-

maatschappijen. 

 

Abengoa Bioenergia ervaart het als één van haar grootste successen van 2011 dat de 

Europese Commissie haar biobrandstof duurzaamheid-certificeringsstandard (RBSA) heeft 

goedgekeurd. Naar deze standaard beoordeelt Abengoa Bioenergia nu de aanvoerketens 

van agrarische oorsprong tot verkooppunt.  

A.7.4 Bio-ethanol: Case Borregaard (Noorwegen) 

In Nederland zijn geen bedrijven die tweede generatie bio-ethanol produceren. Omdat, naar 

verwachting, deze in de toekomst wellicht belangrijk worden is een aparte buitenlandse case 

opgenomen. Een voorbeeld van een tweede generatie brandstofproducent, dus van grond-

stoffen die niet ook gebruikt kunnen worden voor consumptie door mens en dier, is 
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Borregaard in Noorwegen. Borregaard is een onderdeel van Orkla en heeft 1.100 

werknemers in fabrieken en verkoopkantoren in 17 landen in Europa, de Verenigde Staten, 

Azië en Afrika. Onderzoekscentra bevinden zich in Noorwegen, Spanje, Zuid-Afrika en de 

Verenigde Staten. Borregaard produceert hoogwaardige en milieuvriendelijke bio-chemica-

liën, bio-materialen en bio-ethanol als alternatief op olie gebaseerde producten. Hiernaast 

heeft Borregaard een sterke positie in additieven en fijnchemie. 

 

De primaire doelstelling van het bedrijf is lange termijn waarde creatie voor aandeelhouders, 

medewerkers, klanten en de maatschappijen in welke zij opereren. In lijn met de strategie 

investeert het bedrijf veel in onderzoek en ontwikkeling door intensieve samenwerking met 

klanten, universiteiten en onderzoeksinstellingen in verschillende landen. Gezondheid, 

veiligheid en milieu zijn geïntegreerd in de bedrijfsstrategie. Het bedrijf erkent dat het een 

bijzondere verantwoordelijkheid draagt aangaande het milieu. Haar verantwoordelijkheids-

programma “Responsible Care” richt zich echter met name op interne veiligheid en “best 

practises in operations”. 

A.8 Kunststofproductie 

A.8.1 Omvang van de kunststofketen 

De jaarlijkse omzet van de Nederlandse rubber- en kunststofindustrie is €  7,1 mld. De ge-

schatte toegevoegde waarde van kunststofproductie was ca. € 2,1 mld. in 2010. Het ge-

schatte aantal medewerkers in Nederland is meer dan 32.000 (Bron: CBS 2010).  

Tabel A.12: Kengetallen kunststofindustrie 

 Omvang van de keten 

Omzet totale industrie (2010, CBS) € 7,1 mld.  

Geschat aantal bedrijven (NRK Nederland) 1100 

Geschat aantal banen (CBS, 2010) 32000 

Invoerwaarde chemische materialen (2011, CBS) € 18 mld. 

Uitvoerwaarde chemische materialen (2011, CBS) € 32,3 mld. 

Geschatte toegevoegde waarde (2010, CBS) € 2,1 mld. 

Geschatte productie waarde (2010, CBS) € 6,9 mld. 

 

De rubber- en kunststofindustrie zijn sterk internationaal georiënteerd. Ruim 60% van de 

totale omzet wordt behaald door export. Cijfers van het CBS tonen bovendien aan dat de 

export jaarlijks met 5 tot 7% groeit. De internationalisering en globalisering nemen in rap 

tempo toe en internationaal ondernemen wordt steeds belangrijker. Grote bedrijven in de 

Nederlandse kunststofindustrie zijn o.a. DOW Chemicals, DSM, Sabic, LyondellBasell. 

A.8.2 Beschrijving logistieke kunststofketen 

 

Geografische kunststofketen 

De belangrijkste afzetmarkt voor Nederlandse kunststofproducten is West-Europa, waarin de 

focus ligt op Benelux en Duitsland, zie ook figuur A.13 [Bron: ABN Amro]. Hier ligt een goede 

infrastructuur aan spoorwegen en pijpleidingen en wordt ook veel vervoerd over de weg. 

 

De productielocaties verschuiven steeds meer naar lagelonenlanden, zie figuur A.17. 

Nederlandse toeleveranciers proberen zich tegen de prijsconcurrentie uit de lagelonenlanden 

te wapenen door automatisering van bulkproductie of door het aanbieden van kwalitatief 

hoogstaande en complexe nicheproducten. Uit liquiditeitsoogpunt houden afnemers zeer lage 

voorraadniveau’ s aan waardoor levertijd en leverbetrouwbaarheid belangrijke voorwaarden 
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zijn geworden voor de toeleveranciers. Lokaal produceren krijgt hierdoor grotere voordelen 

[Bron: ABN Amro]. 

 

 

Figuur A.17:  Wereldwijde productie van plastic. Bron: PERMG 

 

 

 

Figuur A.18: Vraag naar kunststoffen in Europa (k ton/ jaar). 

A.8.3 Kunststofproductie: Case Dow Chemical 

 
Dow Chemical Company is een van de grootste internationale chemische bedrijven in de 

wereld en grootste producent van plastics ter wereld. In 2010 haalde het bedrijf een jaar-

omzet van $ 53,7 miljard en waren er wereldwijd ongeveer 52.000 mensen in dienst. 
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In 1955 opende het bedrijf Dow Benelux, met het handelskantoor gevestigd in Rotterdam. Nu 

is DOW uitgegroeid tot een bedrijf met 1850 medewerkers werken en met 7 vestigingen en  

23 fabrieken in Nederland en België. De grootste vestiging van Dow Benelux is in Terneuzen. 

Dow Terneuzen vormt samen met andere chemische bedrijven in de driehoek Rotterdam-

Antwerpen-Terneuzen de grootste chemie hub ter wereld. Daar worden de grondstoffen nafta 

en LPG omgezet in ethyleen, propyleen, butadieen en benzeen, die op hun beurt weer de 

belangrijkste bouwstoffen vormen voor veel kunststoffen en chemicaliën. 

 

 

 

Figuur A.19: Extern transport van DOW grondstoffen en producten, 2010. 

 

De grootste hoeveelheid producten en grondstoffen van DOW wordt vervoerd via scheep-

vaart (72% in 2010). De grondstoffen worden voornamelijk geïmporteerd uit de Olielanden in 

het Midden Oosten, en uiteindelijk is ongeveer 85% van de producten van DOW bestemd 

voor export. Hiervan blijft ongeveer 85% binnen Europa, en gaat voornamelijk naar Duitsland. 

Dat DOW gericht is op de interne markt heeft ook te maken met de grote stromen commo-

dity’s (bulkgoederen die verkocht zijn via termijncontracten). In figuur 2 is ook te zien dat het 

aantal transportbewegingen gedomineerd wordt door vervoer over de weg. 

 

Duurzaamheid in de logistiek betekent voor DOW een minimalisatie van CO2 uitstoot.  

DOW ziet drie ontwikkelingen die hier gaande zijn, en steeds verder worden doorgevoerd:  

1. Grotere hoeveelheden producten worden vervoerd met minder transport bewegingen. 

Zo heeft DOW afspraken gemaakt met verschillende terminals om grotere olietankers 

in te zetten om zo meer producten tegelijk te kunnen verschepen. Ook verwacht 

DOW steeds meer Lange Zware Voertuigen op de weg wanneer wet en regelgeving 

hierop worden aangepast. 

2. Minder verpakkingsmateriaal voor is nodig voor vervoer van zelfde hoeveelheid 

goederen. 

3. Strategisch plaatsen van terminals en distributiecentra om vervoersafstanden te 

minimaliseren. 

4. Overgang naar Bio L&G en Diesel L&G. DOW Terneuzen is samen met Zeeland 

Seaport bezig met om te onderzoeken of dit interessant kan zijn voor hun gebied. Dit 

staat nu nog in de kinderschoenen. 
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Daarnaast heeft DOW in haar duurzaamheidsverslag van 2010 een aantal algemene 

doelstellingen geformuleerd voor 2015 die bijdragen aan een duurzamere chemie –en 

kunststofsector. Het bedrijf hoopt daarmee gerespecteerd wereldleider te blijven. 

A.9 Automotive 

A.9.1 Omvang van de automotive keten 

De Nederlandse automotive industrie is relatief klein ten opzichte van andere sectoren, maar 

omvat een breed scala aan fabrikanten en leveranciers.  

De jaarlijkse omzet van de Nederlandse automotive-industrie is € 17 mld. (ACEA). 

Het geschatte aantal FTE in Nederland was in 2011 ca. 32.000 (CBS), waarvan ca. 8.500 bij 

auto-producerende bedrijven, meer dan 2.500 in onderzoek, engineering en ontwikkeling 

(VNO-NCW), 7.000 in carrosseriebouw en 4.000 in auto-onderdelen en ca. 13.000 bij 

toeleveranciers, zoals in de metaalindustrie (CBS).  

Tabel A.13: Kengetallen Automotive-industrie 

Kengetallen  Omvang van de keten 

Omzet totale industrie (ACEA, 2011) € 17 mld. 

Geschat aantal medewerkers (CBS, 2011) 32.000 

Aantal bedrijven (AutomotiveNL) 300 

Aantal bedrijven (CBS, 2011) 730 

Toegevoegde waarde vanuit auto- en 

aanhangwagenindustrie (CBS, 2011) 

€ 2,0 mld. 

Geschat aantal medewerkers auto- en 

aanhangwagenindustrie  

20.000 

 

Branchevereniging AutomotiveNL schat dat ca. 300 bedrijven in Nederland actief zijn in de 

automotive sector, waaronder veel toeleveranciers van de auto-industrie. Het CBS schat in 

totaal 730 bedrijven actief in de auto- en aanhangwagenindustrie. Het CBS categoriseert 

deze bedrijven in de sub sectoren auto-industrie, carrosserie-, aanhangwagenindustrie en 

onderdelenindustrie (elektrisch en niet-elektrisch).Het grootste aantal bedrijven bevindt zich in 

de sector carrosseriebouw, gevolgd door de aanhangwagen- en opleggerindustrie (zie tabel 

en figuur onder).  

Tabel A.14: Bedrijven in sub sectoren van de auto- en aanhangwagenindustrie (Bron: CBS, o.b.v. 2010) 

Sectoren Aantal bedrijven 

Auto-industrie 125 

Carrosseriebouw 

Aanhangwagen- en opleggerindustrie  

    Carrosserie-, aanhangwagenindustrie 

275 

185 

460 

Elektrische auto-onderdeelindustrie 

Niet-elektrische auto-onderdeelindustrie 

    Auto-onderdelenindustrie totaal 

10 

135 

145 

Totaal aantal bedrijven  730 

 

Het aantal in Nederland geproduceerde auto’s neemt de laatste jaren af (zie figuur onder 

links). Het aantal in Nederland geproduceerde personenauto’s daalde van 115.121 in 2005 

naar 40.772 in 2011. Het aantal geproduceerde vrachtauto’s daalde van 63.463 in 2005 naar 

30.944 in 2011. Het aantal geproduceerde autobussen daalde van 1.984 in 2005 naar 1.435 

in 2011.  
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Het totale aantal verkopen van personenauto’s in Nederland daalde, echter, niet (zie figuur 

onder rechts). In 2011 werden in Nederland in totaal 555.920 personenauto’s verkocht. In de 

periode 2005 tot 2010 werden jaarlijks niet zoveel personenauto’s verkocht.  

 

 

 

  

 

Figuur A.20: Terugloop in aantallen geproduceerde auto’s in Nederland (links) bij schommelende totale 

verkopen (rechts) (Bron: RAI) 

 

Naast de productie neemt ook het aantal banen in de Nederlandse auto-industrie gedurende 

de laatste 10 jaar gestaag af van meer dan 47.000 FTE in 2000 tot ca. 32.000 FTE in 2010. In 

de auto producerende industrie daalde de werkgelegenheid met 8.000 FTE en in de 

toeleverende industrie met 7000 FTE (CBS).  

 

 

 

Figuur A.21: Werkgelegenheid in de auto-industrie (Bron: CBS) 
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A.9.2 Beschrijving logistieke automotive keten 

 

Geografische automotive keten 

De Nederlandse automotive industrie bevindt zich hoofdzakelijk in Zuidoost-Nederland, 

vanwege de locatie van eindproducenten zoals Nedcar, DAF en VDL Bus, maar ook vanwege 

de grote automotive sectoren van Duitsland en Frankrijk.  

 

De assemblage van het eindproduct gebeurd in toenemende mate zo dicht mogelijk bij de 

afzetmarkt. De onderdelen en componenten in de automotive industrie kunnen wereldwijd 

gesourcet en afgezet worden, maar veel componentenleveranciers bevinden zich ook in de 

nabije omgeving van de producenten.  

A.9.3 Automotive: Case DAF Trucks 

DAF Trucks ontwerpt, produceert en verkoopt vrachtwagens en vrachtwagencombinaties. In 

2011 werden in totaal 51.800 DAF Trucks afgeleverd. In de Europese Unie en Noorwegen en 

Zwitserland heeft DAF voor trucks tussen de 6 en 15 ton een marktaandeel van 8,9% en voor 

trucks van meer dan 15 ton 15,5%.  

 

DAF Trucks heeft productielocaties in Eindhoven en Westerlo en biedt werkgelegenheid aan 

5.744 FTE in Eindhoven, 2.222 FTE in Westerlo, en 698 FTE op verschillende verkoop-

vestigingen.  

 

Circa 75% van de onderdelen wordt gekocht, de overige 25% wordt door DAF zelf ontwikkeld 

en geproduceerd. De motoren worden ook los verkocht voor bijv. bussen.  
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Figuur A.22: Milieuzorgsysteem van DAF trucks N.V. 

 

In haar beleid heeft DAF sinds 1993 milieubeleid opgenomen en een ISO14001 gecertificeerd 

milieuzorgsysteem, gebaseerd op een continue leercirkel (zie figuur boven), dat van toepas-

sing is op alle activiteiten, inclusief de productielocaties en eigen dealerbedrijven. Vanuit geï-

dentificeerde milieu aspecten wordt het beleid bepaald, uitgevoerd en getoetst. De belang-

rijkste duurzaamheidsaspecten die DAF in haar productieprocessen heeft geïdentificeerd 

hebben te maken met emissies, water- en energieverbruik, grond-, hulp- en reststoffen en 

geluid. DAF maakt onderscheid in deze aspecten in productie, gebruik en afdanking (zie 

figuur onder emissies) en neemt de gehele levenscyclus in ogenschouw bij het vaststellen 

van het beleid. Dealers kunnen op basis van de DAF Dealer Standards een bonus ont-

vangen, als zij een milieucertificaat hebben. Het inrichten en laten certificeren van het 

milieuzorgsysteem bij onafhankelijke dealers wordt op deze manier gestimuleerd. Vanaf 

januari 2013 zal het vanuit DAF verplicht worden gesteld voor alle sales en service dealers. 
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Figuur A.23: Belangrijkste stofstromen o.b.v. lange afstandstruck DAF XF105 Euro5 (*incl. 

 productontwikkeling en inkoop, ** zie ISO 22628 "Wegvoertuigen - Recycleerbaarheid en 

 recupereerbaarheid") (Bron: DAF) 

 

In de ontwerpfase worden efficiency van en milieubelasting door de te ontwerpen truck ge-

zamenlijk beoordeeld. Tijdens het construeren wordt gebruik gemaakt van een “EcoDesign 

tool”, dat helpt milieubewust te construeren door verbetering in milieubelasting weer te geven 

ten opzichte van een eerder ontwerp. Het houdt o.a. rekening met de recyclebaarheid van 

materialen, gewicht (in verband met brandstofverbruik) en de gehele levenscyclus van het 

product, inclusief afdanking.  

 

In de productieomgeving worden bij alle investeringen de milieu aspecten, waarvoor doelen of 

limieten zijn opgesteld, verplicht beoordeeld. Dit heeft in 2010 ten opzichte van 2000 o.a. 

geleid tot een reductie van emissies door oplosmiddelen van meer dan 50%, de hoeveelheid 

chemisch afval per truck van 25 en van drinkwatergebruik met 65%.  

 

Ca. 95% van de totale milieubelasting ontstaat in de gebruiksfase van de truck door voor-

namelijk de uitstoot van NOX, roet, koolwaterstoffen, CO2 en CO. DAF is de eerste Europese 

truckfabrikant die Enhanced Environmental Friendly Vehicles -motoren op de markt brengt, 

waarvan de uitstoot zelfs minder is dan die van aardgasmotoren. 

 

Sinds 2002 heeft DAF een formeel recyclingbeleid. Mogelijkheden voor hergebruik en recy-

cling worden al meegenomen in het productontwikkelingsproces. Dit heeft ertoe geleid dat 

93% van alle materialen in een DAF truck hergebruikt kunnen worden.  

A.10 Elektronica 

A.10.1 Omvang van de keten 

De elektronica-industrie in Nederland kan worden onderverdeeld in de industrie voor elek-

trische apparaten en elektrotechnische industrie. De jaarlijkse toegevoegde waarde van de 

totale Nederlandse elektronica-industrie is ca. € 3,2 mld. Het geschatte aantal medewerkers 

in Nederland is meer dan 64.000 (bron: CBS).  
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Tabel A.15: Kengetallen Elektronica 

 Omvang van de 

keten 

Toegevoegde waarde vanuit productie - elektrotechnische industrie 

(2011, CBS) 

€ 2,1 mld. 

Toegevoegde waarde vanuit productie - elektrische apparaten-

industrie (2011, CBS) 

€ 0,9 mld. 

Geschat aantal medewerkers elektrotechnische industrie (2011, 

CBS) 

48.000 

Geschat aantal medewerkers elektrische apparatenindustrie (2011, 

CBS) 

16.000 

Invoerwaarde elektrotechnische industrie (2011, CBS) € 2,6 mld. 

Uitvoerwaarde elektrotechnische industrie (2011, CBS) € 4,6 mld. 

Invoerwaarde elektrische apparatenindustrie (2011, CBS) € 1,7 mld. 

Uitvoerwaarde elektrische apparatenindustrie (2011, CBS) € 2,4 mld. 

 

De elektrotechnische industrie in Nederland kan worden onderverdeeld in de industrie van 

informatiedragers, optische instrumenten, elektromedische apparaten, meetapparaten en 

uurwerken, consumentenelektronica, communicatie, en computers. De elektronische appa-

ratenindustrie kan worden gecategoriseerd in de industrie van elektromotoren en –panelen, 

elektrische kabels en schakelaars, elektrische verlichting, huishoudelijke apparatuur en 

overig.  

 

In de elektrotechnische industrie zijn 1245 bedrijven actief, samen goed voor een toege-

voegde waarde van € 2,3 mld. en 48.000 banen. In de industrie van elektronische apparaten 

zijn 1085 bedrijven actief, samen goed voor een toegevoegde waarde van €0,9 mld en 

16.000 banen. Voor zowel de elektrotechnische industrie als de elektrische apparaten-

industrie zien we positieve handelsbalansen met overschotten van € 2 mld. en € 0,7 mld. 

 

 

Figuur A.24: Aantal Nederlandse bedrijven in elektrotechnische en elektronische apparaten industrie per 

  categorie  

 

De gezamenlijke elektrotechnische en machine-industrie produceerde in mei 2012 ruim 4,5% 

minder dan een jaar geleden. De omzet op de exportmarkt de omzet daalde van mei 2011 tot 

mei 2012 met bijna 9%, maar binnen Nederland werd 12% meer verkocht. Ook de ontvangen 

orders uit het buitenland daalden met ruim 2,5%, maar binnen Nederland steeg het aantal 

orders met 17%, terwijl de producten bijna 2% duurder zijn dan een jaar geleden.  
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A.10.2 Beschrijving logistieke elektronicaketen 

 

Geografische elektronicaketen 

De onderdelen en componenten in de elektronica industrie kunnen wereldwijd gesourcet en 

afgezet worden. Veel componenten komen uit Oost-Europa en China. In tegenstelling tot de 

auto-industrie, waar componentenleveranciers zich veelal in de nabije omgeving van de 

producenten bevinden, zijn de directe inkomende stromen internationaler, omdat transport- 

en productiekosten zich anders verhouden. Wel vinden er verschuivingen in de keten plaats. 

In de laatste decennia is veel maakindustrie vanuit West-Europa verplaatst naar het verre 

oosten op grond van kostenefficiëntie. De huidige vraag naar kwaliteit, snelle levertijden en 

voortdurende innovatie maken in combinatie met stijgende lonen in de landen daar dat  

(West-)Europa opnieuw een aantrekkelijk productiegebied wordt.  

 

De Nederlandse elektronica-industrie bevindt zich hoofdzakelijk in Zuidoost-Nederland, 

vanwege de van oudsher aanwezigheid van Philips en dochters zoals NXP, maar ook 

vanwege technologische kennisdriehoek Aken-Leuven-Eindhoven en de relatief gunstige 

logistiek economische ligging. Hiernaast wordt mainport Schiphol gebruikt voor de aanvoer 

van met name duurdere elektronica en hoogwaardige spare parts en bevinden zich in deze 

regio eveneens distributiecentra voor elektronica (zoals van Canon en Kyocera).  

 

In Zuidoost-Nederland bevindt zich bovendien een cluster in elektronica gespecialiseerde 

distributiecentra voor internationale elektronicabedrijven (o.a. Ricoh, Samsung, Epson, 

Lexmark, Xerox en Sony) die Nederland als uitvalsbasis gebruiken om vanuit Nederland hun 

producten in Europa te distribueren. De redenen hiervoor hebben betrekking op de 

geografische ligging, arbeidsmarkt technische redenen en een gunstig fiscaal klimaat. 

 

A.10.3 Elektronica: Case Philips Electronics 

Philips Electronics is één van ’s werelds grootste elektronicaproducenten met in 2011 een 

omzet van meer dan € 6,7 mld. De 120.000 werknemers zijn werkzaam in elektronica-

sectoren met betrekking tot consumentenelektronica, medische systemen, verlichting, 

huishoudelijke apparaten en persoonlijke verzorging. Het onderzoeks- en ontwikkelings-

budget van Philips Electronics is 698 €mln. De drie business units, Consumer Lifestyle, 

Healthcare en Lighting, zijn samen actief in 60 landen en worden ondersteund door een 

verkooporganisatie die actief is in 150 landen.  

 

De business unit Lighting ontwikkelt en produceert lichtoplossingen, bijv. (sfeer)verlichting 

voor in huis, specifiek voor de (auto-)industrie, of ter decoratie van bijv. kerken en andere 

grote gebouwen. De productrange bestaat o.a. uit consumenten- en bedrijfslampen en -

armaturen, verlichtingselektronica, lumileds en solid state modules.  

 

De business unit Healthcare ontwikkelt en produceert producten ter ondersteuning van de 

gehele zorgcyclus, van producten ter voorkoming van ziekten tot screening, diagnostiek, 

behandeling en nazorg, thuis en in het ziekenhuis. De producten zijn o.a. MRI- en CT-

scanners, hart en bloedwaardenmonitoringsystemen, reanimatie-units, radiotherapie-

systemen en ECG-systemen.  

 

De business unit Consumer Lifestyle ontwikkelt en produceert een brede range aan pro-

ducten gericht op thuisgebruik door de consument. De producten zijn o.a. audio-, video-, en 

multimedia-apparatuur, huishoudelijke producten zoals stofzuigers en koffiezetautomaten en 

gezondheids- en wellness apparatuur voor thuisgebruik. 
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De drie business units bedienen zeer uiteenlopende markten en vergen ieder een eigen 

managementstijl. Op het gebied van Healthcare concurreert Philips met Siemens en General 

Electrics. Philips ervaart de groeikansen in deze markt als uitstekend, gegeven de trends 

naar een groeiend algemeen streven naar gezondheid en welzijn, een toenemende en tel-

kens ouder wordende wereldbevolking, mensen met chronische ziekten die langer leven, een 

telkens duurder wordende gezondheidszorg (met name in westerse landen) met als gunstig 

en relatief betaalbaar alternatief thuiszorg. De markt waarin Lighting opereert is volwassen en 

groeit minder snel, maar biedt voldoende kansen voor winstgevendheid, met name met 

betrekking tot haar rol in de opkomst van halfgeleiderverlichting. Philips concurreert op dit 

vlak met General Electric en Osram en samen domineren zij de markt. Philips lijkt echter, 

hoewel de markt turbulent is, op het gebied van halfgeleiderverlichting een ontwikkelings-

voorsprong op haar concurrenten te hebben. De laatste jaren liet dit bedrijfsonderdeel 

voldoende omzetgroei zien om op dit moment de grootste divisie van de onderneming te zijn. 

De consumentenelektronicamarkt staat daarentegen al enkele jaren onder druk. Felle 

concurrentie en transparantie in prijzen, in combinatie met de klantverwachting dat kwaliteit 

en functionaliteit verbeteren maar prijzen van nieuwere productversies dalen leiden tot krappe 

marges.  

 

Sinds 1998 rapporteren de drie divisies aan het Corporate Sustainability Office van Philips 

hun KPI’s op het gebied van duurzaamheid. De externe kosten waarmee Philips te maken 

krijgt beslaan klimaatemissies, toxiciteit en arbeidsomstandigheden. Philips heeft daarom 

beleid opgesteld op het gebied van duurzaamheid, milieu, sociale investeringen en beroeps- 

gerelateerde gezondheid en veiligheid. Alle productielocaties ter wereld dienen te voldoen 

aan dezelfde eisen, die volgen uit dit beleid. Sinds 2007 wordt ook de ecologische voetafdruk 

van alle producten gerapporteerd.  

 

Hoewel slechts een klein deel van de producten intercontinentaal wordt getransporteerd per 

vliegtuig en het overgrote deel per zeevracht, wordt de helft van de CO2 uitstoot veroorzaakt 

door de stromen per luchtvracht. Luchtvracht wordt voornamelijk gebruikt in het geval er ver-

storingen in de supply chain plaatsvinden, waardoor producten of componenten anders niet 

op tijd op de plaats van bestemming zouden zijn. Voor 2012 heeft Philips zich ten doel ge-

steld de hoeveelheid CO2 terug te dringen met 25% voor alle divisies. Het terugdringen van 

de hoeveelheid luchtvracht is een belangrijk onderdeel in het plan van aanpak. Luchtvracht 

kan echter niet helemaal terug worden gebracht, omdat de productlevenscyclus voor som-

mige producten extreem kort is en reistijd bij zeevracht daarvan een significant deel zou 

uitmaken of omdat het om zeer hoogwaardige goederen gaat die een aanzienlijk kapitaal-

beslag vertegenwoordigen. Een voorbeeld van producten met een korte time-to-market is 

MP3-spelers. Philips onderzoekt mogelijkheden voor het local-to-local produceren van dit 

soort elektronica.  

 

Een voorbeeld van local-to-local produceren is Philips Consumer Goods, dat eerder haar 

productie van scheerapparaten naar China verplaatste, maar de productie van hoogwaardige 

scheerapparaten heeft teruggehaald naar Nederland (Drachten). Eén van de redenen is dat 

een product engineer in Shanghai op dit moment even duur is als een Nederlandse product 

engineer, hoewel de omzet per medewerker in China wel hoger is. Dit laatste ziet Philips, 

echter, niet als een duurzaam gegeven omdat zij verwachten dat dit zal veranderen met de 

welvaart. Bovendien heeft Nederland een goede infrastructuur met relatief bereikbaar achter-

land en een netwerk van honderden hightech leveranciers op een kleine oppervlakte. Door de 

productie dichter naar de productontwikkeling toe te brengen en de Europese markt te 

bedienen ontstaan veel local-to-local voordelen, zoals transportkosten en -tijden, kortere 
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doorlooptijden en het daardoor beter kunnen inspelen in wijzigingen in de aanvoerketen. De 

goedkope scheerapparaten blijven voorlopig overigens wel in China geproduceerd worden. 

 

Een andere methode om CO2 te reduceren is het verplaatsen of (de-) consolideren van 

distributiecentra, om de eenvoudige reden dat hiermee wellicht het totale aantal kilometers 

kan worden geminimaliseerd. Dit maakt transport goedkoper en producten energie-efficiënter. 

Hiernaast wordt transport dat voorheen per truck naar het achterland werd vervoerd meer en 

meer per binnenvaartschip getransporteerd. Sinds 2007 werd de CO2 uitstoot in totaal met 

17,6% gereduceerd. In de productie werd deze met 25,8% gereduceerd, in logistiek (100% 

uitbesteed) met 8,0%, in niet-industriële activiteiten met 26,5% en in dienstreizen het minst 

met 7,2% (zie figuur onder links). 

 

        

Figuur A.25: Links: Operationele carbon footprint in kilotonnen CO2-equivalenten;  

 Rechts: Percentage producten met een groen label ten opzichte van de totale verkopen 

In de ontwikkelfase gebruiken Philips ontwikkelaars een life cycle assessment tool (de Eco-

scan) om de milieuprestatie te beoordelen. Voor typische elektronicaproducten wordt 85-95% 

van de totale CO2 uitstoot in de gebruiksfase uitgestoten. De tool werkt op basis van een 

externe database met generieke waarden voor specifieke materialen, zoals het aantal ton 

CO2 dat nodig is om bijv. een bepaalde hoeveelheid polypropyleen te maken. Als in een 

nieuwe variant van een product een significante verbetering in CO2 uitstoot is gerealiseerd 

ten opzichte van eerdere edities, krijgt het product een groen label. Met behulp van deze tool 

is het aantal groene producten gestegen van 21% van de totale verkopen in 2007 naar 39% 

in 2011 (zie figuur boven, rechts). 

A.11 Machinebouw 

A.11.1 Omvang van de keten 

 

De jaarlijkse omzet van de Nederlandse machinebouw-industrie was 24 mld. Euro in 2011  

en daarmee haalde Nederland de 13
e
 plek [bron: VDMA]. China staat bovenaan, gevolgd 

door Japan en de VS. De wereldwijde verkoop van machines lag in 2011 op 2.100 mld. Het 

geschatte aantal medewerkers in Nederland is 74.000. 
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Tabel A.16: Kengetallen Machinebouw 

 Omvang van de keten 

Omzet totale industrie (VDMA) € 24 mld. 

Geschat aantal medewerkers (CBS,2011) 74.000 

Geschat aantal bedrijven (CBS, 2011)  

Invoerwaarde machines en vervoermaterieel (2011, 

CBS) 

€ 103 mld. 

Uitvoerwaarde machines en vervoermaterieel 

(2011,CBS) 

€ 111 mld. 

Productie waarde (2009,CBS) € 19 mld. 

Geschatte toegevoegde waarde (2009, CBS) € 6 mld. 

 

De machinebouwindustrie is een erg brede industrie die zich richt op de productie en het 

onderhoud van machines voor zakelijke eindgebruikers (zoals printers) tot complexe 

productiesystemen voor massafabricage. Het merendeel van de bedrijven is toeleverancier 

van modules, bewerkingen en systemen aan andere productiebedrijven. Belangrijke bedrijven 

binnen de sector zijn ASML, Stork, CNH Global en OCE. 

A.11.2 Beschrijving logistieke machinebouwketen 

 

Geografische machinebouwketen 

Veel bedrijven in de machinebouw-industrie worden nog gerekend onder zware industrie en 

zijn daarom vaak gevestigd op industrieterreinen. Daarbij wordt aansluiting gezicht met goede 

infrastructuur omdat import van grondstoffen en machineonderdelen voor een groot deel 

buiten Europa komen, met name uit China. Zo is het bedrijf Lelie, Nederlands producent van 

landbouwwerktuigen, gevestigd in Maassluis, dicht bij de haven van Rotterdam. 

Hieronder staat een overzicht van import en export van machinebouw-industrie onder-

verdeeld naar de 10 grootste import en export bestemmingen [bron: Codex]. Voor de 

machinebouw-industrie is hier de som genomen van de sectoren in EU27, volgens de SITC 

classificatie. 

Hier vallen de volgende branches onder: 

 Complete industrial Plant; 

 Electrical machinery and appliances; 

 Telecommunication and sound recording apparatus and equipment; 

 Power-generation machinery and equipment; 

 Machinery specialized for particular industries; 

 Metalworking machinery; 

 Office machines and automatic data-processing machines. 

 

Het valt op dat er veel wordt geïmporteerd buiten Europa, met belangrijkste land China, terwijl 

de export voornamelijk binnen Europa blijft.  
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Tabel A.17: Belangrijkste importlanden voor de machinebouw sector in mld. Euro (2010, CBS) 

Import Waarde in euro’s 

China 33 mld. 

Europa 31 mld.  

Duitsland 9,8 mld. 

Japan 7 mld. 

VS 6,7 mld. 

Maleisië 4,3 mld. 

Engeland 3,2 mld. 

Tsjechië 3,1 mld. 

Taiwan 2,7 mld. 

Frankrijk 2,5 mld. 

 

Tabel A.18: Belangrijkste exportlanden voor de machinebouw sector in mld. Euro(2010, CBS) 

Export Waarde in euro’s 

Europa 79 mld. 

Duitsland 23 mld. 

Frankrijk 12 mld. 

Engeland 9 mld. 

VS 5,9 mld. 

België 5,8 mld. 

Italië 5,5 mld. 

Spanje 3,9 mld. 

Tsjechië 3,6 mld. 

Rusland 3 mld. 

 

A.11.3 Machinebouw: Case ASML 

 

ASML, gevestigd in Veldhoven, is met een omzet van 5,56 mld. Euro en winst van 1,45 mld. 

Euro in 2011, wereldmarktleider op het gebied van belichtingsmachines (steppers en scan-

ners) voor de chipsindustrie. Het bedrijf is ontstaan uit een joint venture van ASM Inter-

national en Koninklijk Philips Elektrons, en is sinds 1995 beursgenoteerd. Voornaamste 

concurrenten zijn Canon en Nikon. 

ASML levert wereldwijd, maar de meeste van haar klanten zijn gevestigd in Azië. In 2011 

werd 66% van de omzet in die regio behaald, 25% in de Verenigde Staten en iets minder dan 

9% in Europa. De belangrijkste leverancier van ASML is Zeiss, een fabrikant van lenzen en 

optische componenten. Het aandeel van Zeiss in de totale inkoopkosten van ASML is iets 

minder dan 30% [bron: Jaarverslag ASML,2011]. 

 

In 2012 staat ASML op plaats 5 in de Global 100 Most Sustainable Companies. 

In 2009 heeft ASML haar duurzaamheid strategie aangepast, met nieuwe doelen voor de 

periode 2010-2015. Deze strategie loopt parallel aan de business strategie. In deze 

duurzaamheid strategie focust het bedrijf op 4 domeinen: 

 

 Duurzame activiteiten: zoeken naar mogelijkheden tot het verlagen van de invloed van 

productie en processen, onderzoek en ontwikkeling, op het milieu. 
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 Duurzame producten: continu streven naar het meer efficiënt maken van de chip-

machines, om er voor te zorgen dat klanten hun energie kosten en gebruikte kosten per 

geproduceerde eenheid kunnen verlagen. 

 Duurzame waarde keten: de ambitie om de leveranciers te stimuleren om betere doelen 

met betrekking tot duurzaamheid te behalen. Ook zullen klanten hierdoor in staat zijn om 

hun invloed op maatschappij en milieu positief te beïnvloeden. 

 Duurzame cultuur: creëren van een werkomgeving dat werknemers inspireert, en de 

culturele en individuele verschillen respecteert. Focus ligt ook op het positief beïnvloeden 

van de omgeving waarin het bedrijf opereert.  

 

Gekoppeld aan deze strategie zijn een aantal targets, zoals reductie van CO2-emissies, 

schadelijk afval en het vergroten van de efficiency van machines (kWh/water). 

 

Producten 

Het bedrijf streeft naar een reductie van CO2 uitstoot, energiegebruik en de productie van 

afval. Hiervoor heeft ASML in 2011 een ‘operations domain owner’ ingesteld, die 

verantwoordelijk is voor de duurzaamheid strategie en deze persoon rapporteert elk kwartaal 

aan de Duurzaamheid Board. 

Target is om de wereldwijde CO2 voetafdruk gehalveerd te hebben in 2015. Om dit te behalen 

zijn er Energie en CO2 Masterplannen ontwikkeld.  

 

Afval 

Onderdeel van bovenstaande MasterPlannen zijn waste management activiteiten. Focus 

hiervan is op preventie van afval, hergebruik van onderdelen en recycling (Closing the Loop). 

Resultaat van waste management is een percentage afvalverwijdering van 2-3% van de 

hoeveelheid van de meeste bedrijven in de semiconductor industrie, waarvan de meeste chip 

fabrikanten zijn. ASML gebruikt recycling targets voor haar productievestigingen.  

 

Water 

Watergebruik bij productie is relatief laag. ASML gebruikt 1-3% van hoeveelheid van meeste 

andere bedrijven in de semiconductor industrie. Ook voor watergebruik is er een Master Plan, 

om het gebruik nog verder omlaag te brengen.  

Verder heeft ASML nog Master Plannen met betrekking tot veiligheid.  

 

Leveranciers 

Focus is op ‘virtual integration’ met de leveranciers om innovatie te stimuleren. Sinds 2011 

gebruikt ASML ‘Supplier Profile’, waar duurzaamheid een onderdeel van is. Leveranciers die 

niet aan de eisen van het bedrijf kunnen voldoen met betrekking tot duurzaamheid moeten 

maatregelen nemen. Sinds 2011 gebruikt ASML duurzaamheid criteria van de ‘Electronics 

Industry Citizenship Coalition (EICC) in het leveranciers management system. Verwachting is 

dat ASML eind 2012 een volledig lid is hiervan, door middel van het doorvoeren van de EICC 

code door de hele supply chain.  

 

Logistiek 

ASML zet zelf geen targets met betrekking tot CO2 reductie op het gebied van logistiek, maar 

kiest 3PL die hun eigen programma’s hebben. Wel zijn er andere maatregelen die indirect 

CO2 emissies reduceren. 
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B Kaarten 

Op de volgende pagina’s zijn kaartbeelden gepresenteerd over de productiewaarde per land 

voor de verschillende onderscheiden ketens. De kaarten zijn weergegeven voor de baseline 

scenario en het wereldwijde internalisatiescenario. Uit de kaarten komt naar voren dat er 

nauwelijks een zichtbaar effect lijkt te zijn in de geografische spreiding van productie voor de 

verschillende sectoren. De eenheid in de kaarten betreft miljoenen Euro. 

In de kaarten worden alleen de landen weergegeven die apart in het EXIOMOD model zijn 

opgenomen. Dit betreffen 42 landen, en betreffen vooral de belangrijkste economieën. 
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 Melkveehouderij 

 Baseline 2040 

  
  

 Scenario 2040 
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Varkenshouderij 

Baseline 2040 

 
Scenario 2040 
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Tuinbouw 

Baseline 2040 

 
Scenario 2040 
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Olieraffinage 

Baseline 2040 

 
 

Scenario 2040 
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Kunststofproductie 

Baseline 2040 

 

 
 

Scenario 2040
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Automotive 

Baseline 2040 

 
 

Scenario 2040 
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Electronica 

Baseline 2040 

 
 

Scenario 2040 
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Machinebouw 

Baseline 2040 

 
 

Scenario 2040 
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C Tabellen aanvullende scenario’s 

C.1 Melkveehouderij 

Tabel C.1: Kengetallen voor de Melkveehouderij in 2040 voor alle scenario’s (mln. Euro) 

Indicator Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Productie 36.372 36.093 36.100 36.049 36.321 

Toegevoegde 
waarde 

11.976 11.901 11.824 11.812 11.964 

Export 17.976 17.966 17.974 17.879 17.881 

Import 3.603 3.578 3.576 3.574 3.600 

Doorvoer 5.121 5.124 5.121 5.121 5.121 

 

Tabel C.2: Omvang van de emissies (CO2 equivalenten in tonnen) 

Indicator Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Totale emissies 49.479.254 48.560.414 49.056.052 48.985.286 49.408.449 

CO2 48.285.934 47.392.215 47.882.118 47.812.449 48.216.229 

NOX 75.209 73.641 74.533 74.426 75.102 

PM10 6.557 6.325 6.478 6.470 6.548 

NH3 154.219 151.108 151.270 151.159 154.109 

CH4 696.615 681.151 682.784 682.305 696.134 

Tabel C.3: Overzicht van de externe emissiekosten voor productie van de Nederlandse melkveehouderij in 

2040 voor alle scenario’s (mln. Euro) 

 
Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Kankerverwekkende effecten € 23 € 22 € 22 € 22 € 23 

Niet-kankerverwekkende 
effecten 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Respiratoire effecten € 2.256 € 2.193 € 2.240 € 2.236 € 2.252 

- Waarvan NH3 € 1.643 € 1.596 € 1.637 € 1.634 € 1.640 
 

Ecotoxiciteit water € 2 € 2 € 2 € 2 € 2 

Ecotoxiciteit land € 226 € 223 € 224 € 224 € 226 

Landverzuring en vermesting € 411 € 400 € 408 € 408 € 411 

- Waarvan NH3 € 343 € 333 € 342 € 341 € 343 
 

Klimaatverandering € 1.168 € 1.143 € 1.159 € 1.157 € 1.166 
 

- Waarvan CO2 € 915 € 898 € 908 € 907 € 914 
 

Waarvan CH4 € 220 € 213 € 218 € 218 € 219 
 

Totaal externe effecten 
emissies € 4.086 € 3.984 € 4.056 € 4.050 € 4.080 
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Tabel C.4: Overzicht van de externe verkeerseffecten voor productie van de Nederlandse melkveehouderij in 

2040 voor alle scenario’s (mln. Euro) 

Extern effect uit 
verkeer 

Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Geluid € 2 € 2 € 2 € 2 € 2 

Congestie € 48 € 48 € 48 € 48 € 48 

Verkeersveiligheid € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 

Totaal € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 

 

C.2 Varkenshouderij 

Tabel C.5: Kengetallen voor de varkenshouderij in 2040 in alle scenario’s 

Indicator Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Productie 16.356 15.629 15.689 15.684 16.351 

Toegevoegde 
waarde 

5.807 5.550 5.555 5.553 5.805 

Export 5.168 5.099 5.019 5.015 5.163 

Import 278 273 278 270 270 

Doorvoer 2.639 2.635 2.639 2.618 2.618 

 

Tabel C.6: Omvang van de emissies voor de varkenshouderij in 2040 (CO2 equivalenten in tonnen) 

Indicator Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Totale emissies 23.697.085 22.403.889 22.701.187 22.694.516 23.690.287 

CO2 22.626.784 21.427.709 21.714.396 21.707.968 22.620.239 

NOX 48.618 46.416 46.910 46.895 48.604 

PM10 10.799 9.370 10.366 10.365 10.797 

NH3 396.108 355.425 358.766 358.686 396.023 

CH4 462.359 419.829 423.462 423.361 462.253 
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Tabel C.7: Overzicht van de externe emissiekosten voor productie van de Nederlandse varkenshouderij in 

2040 (mln. Euro) 

 
Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Kankerverwekkende effecten € 26 € 25 € 25 € 25 € 26 

Niet-kankerverwekkende 
effecten 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Respiratoire effecten € 6.700 € 5.992 € 6,462 € 6.460 € 6.698 

Ecotoxiciteit water € 3 € 2 € 2 € 2 € 3 

Ecotoxiciteit land € 239 € 231 € 232 € 232 € 239 

Landverzuring en vermesting € 1.345 € 1.202 € 1.300 € 1.299 € 1.344 

- Waarvan NH3 € 1.300 € 1.160 € 1.260 € 1.259 € 1.299 

Klimaatverandering € 642 € 596 € 616 € 616 € 642 

- Waarvan CO2 € 430 € 407 € 413 € 413 € 430 

Waarvan CH4 € 174 € 155 € 168 € 168 € 174 

Totaal externe effecten 
emissies € 8.953 € 8.049 € 8.637 € 8.634 € 8.951 

 

Tabel C.8: Overzicht van de externe verkeerseffecten voor productie van de Nederlandse varkenshouderij in 

2040 (mln. Euro) 

Extern effect uit 
verkeer 

Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Geluid € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 

Congestie € 21 € 20 € 20 € 20 € 21 

Verkeersveiligheid € 11 € 10 € 10 € 10 € 11 

Totaal € 32 € 31 € 31 € 31 € 32 

 

C.3 Voedingstuinbouw 

Tabel C.9: Kengetallen voor de voedingstuinbouw  in 2040 (mln. Euro) 

Indicator Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Productie 9.613 9.220 9.223 9.218 9.608 

Toegevoegde 
waarde 

5.732 5.531 5.506 5.503 5.729 

Export 7.429 7.125 7.131 7.121 7.419 

Import 1.174 1.140 1.164 1.148 1.158 

Doorvoer 2.505 2.472 2.505 2.504 2.504 

  



Bijlage C | 4/11 

 

 

 

TNO-rapport | TNO 2012 R10595 | 20 december 2012 | 14 september 2012  

 

 

 

Tabel C.10:  Omvang van de emissies voor de voedingstuinbouw in 2040 (CO2 equivalenten in tonnen) 

Indicator Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Totale emissies 19.671.220 18.383.955 18.846.704 18.836.533 19.660.564 

CO2 19.114.760 17.853.307 18.313.173 18.303.307 19.104.422 

NOX 21.043 19.366 20.136 20.126 21.032 

PM10 1.699 1.568 1.624 1.623 1.699 

NH3 28.032 26.840 26.892 26.876 28.016 

N2O 452.605 433.642 434.233 433.982 452.343 

 

Tabel C.11: Overzicht van de externe emissiekosten voor productie van de Nederlandse voedingstuinbouw in 

2040 (mln. Euro) 

 
Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Kankerverwekkende effecten € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 

Niet-kankerverwekkende 
effecten 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Respiratoire effecten € 604 € 569 € 577 € 577 € 604 

- Waarvan NH3 € 449 € 431 € 430 € 430 € 449 

Ecotoxiciteit water € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Ecotoxiciteit land € 38 € 36 € 37 € 37 € 38 

Landverzuring en vermesting € 110 € 105 € 105 € 105 € 110 

- Waarvan NH3 € 94 € 90 € 90 € 90 € 94 

Klimaatverandering € 3.145 € 3.004 € 3.013 € 3.011 € 3.143 

- Waarvan N2O € 2.777 € 2.661 € 2.659 € 2.657 € 2.776 

Totaal externe effecten 
emissies € 3.901 € 3.717 € 3.735 € 3.733 € 3.898 

 

Tabel C.12: Overzicht van de externe verkeerseffecten voor de Nederlandse voedingstuinbouw in 2040 (mln. 

Euro) 

Extern effect uit 
verkeer 

Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Geluid € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 

Congestie € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 

Verkeersveiligheid € 8 € 8 € 8 € 8 € 8 

Totaal € 24 € 23 € 23 € 23 € 24 
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C.4 Olie 

Tabel C.13: Kengetallen voor de Olieraffinage in 2040  

Indicator Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Productie 81.994 81.809 81.982 81.847 81.860 

Toegevoegde 
waarde 

17.090 18.089 17.279 17.251 17.062 

Export 51.952 51.831 52.180 51.922 51.696 

Import 12.334 12.306 12.293 12.278 12.319 

Doorvoer 20.806 20.735 20.803 20.721 20.724 

 

Tabel C.14: Omvang van de emissies (CO2 equivalenten in tonnen) 

Indicator Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Totale emissies 121.480.543 117.722.961 121.075.357 120.888.943 121.293.770 

CO2 121.011.267 117.269.295 120.608.124 120.422.341 120.825.127 

NOX 134.690 129.796 134.055 133.862 134.496 

PM10 7.388 7.155 7.359 7.348 7.377 

SOx 66.978 63.836 66.525 66.466 66.918 

 

Tabel C.15: Overzicht van de externe emissiekosten voor productie van de Nederlandse Olieraffinage in  2040 

(mln. Euro) 

 
Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Kankerverwekkende effecten € 7 € 7 € 7 € 7 € 7 

Niet-kankerverwekkende 
effecten 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Respiratoire effecten € 1.446 € 1.389 € 1.439 € 1.436 € 1.444 

- Waarvan SOX € 492 € 477 € 488 € 487 € 491 

- Waarvan NOX € 741 € 700 € 738 € 736 € 740 

Ecotoxiciteit water € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 

Ecotoxiciteit land € 127 € 124 € 127 € 127 € 127 

Landverzuring en vermesting € 142 € 138 € 141 € 141 € 142 

Klimaatverandering € 2.348 € 2.276 € 2.340 € 2.336 € 2.344 

- Waarvan CO2 € 2.343 € 2.272 € 2.335 € 2.331 € 2.339 

Totaal externe effecten 
emissies € 4.072 € 3.935 € 4.055 € 4.048 € 4.065 
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Tabel C.16:  Overzicht van de externe verkeerseffecten voor de Nederlandse olieraffinage in 2040 (mln. Euro) 

Extern effect uit 
verkeer 

Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Geluid € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 

Congestie € 28 € 28 € 28 € 28 € 28 

Verkeersveiligheid € 14 € 14 € 14 € 14 € 14 

Totaal € 43 € 43 € 43 € 43 € 43 

C.5 Kunststofproductie 

 

Tabel C.17: Kengetallen voor kunststofproductie in 2040  

Indicator Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Productie 12.775 12.773 12.796 12.791 12.769 

Toegevoegde 
waarde 

6.108 6.115 6.120 6.117 6.106 

Export 8.213 8.211 8.253 8.242 8.202 

Import 4.565 4.559 4.557 4.557 4.564 

Doorvoer 20.910 20.877 20.909 20.891 20.891 

 

Tabel C.18: Omvang van de emissies voor kunststofproductie in 2040 (CO2 equivalenten in tonnen) 

Indicator Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Totale emissies 17.979.244 17.941.922 18.003.275 17.995.647 17.971.625 

CO2 17.886.970 17.849.982 17.910.904 17.903.316 17.879.390 

NOX 21.319 21.247 21.343 21.334 21.310 

PM10 1.621 1.613 1.623 1.622 1.621 

 

Vervolgens zijn de externe kosten van emissies weergegeven in onderstaande tabel. De 

externe kosten verschillen nauwelijks tussen de verschillende scenario’s voor het jaar 2040. 
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Tabel C.19: Overzicht van de externe emissiekosten voor de Nederlandse kunststofproductie in 2040 (mln. 

Euro) 

 
Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Kankerverwekkende effecten € 4 € 4 € 4 € 4 € 4 

Niet-kankerverwekkende 
effecten 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Respiratoire effecten € 181 € 181 € 182 € 182 € 181 

- Waarvan NOX € 112 € 111 € 112 € 112 € 112 

Ecotoxiciteit water € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Ecotoxiciteit land € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 

Landverzuring en vermesting € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 

Klimaatverandering € 340 € 339 € 340 € 340 € 339 

- Waarvan CO2 € 338 € 338 € 339 € 339 € 338 

Totaal externe effecten 
emissies € 591 € 589 € 592 € 591 € 590 

 

Tabel C.20: Overzicht van de externe verkeerseffecten voor Nederlandse kunststofproductie in 2040 (mln. 

Euro) 

Extern effect uit 
verkeer 

Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Geluid € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 

Congestie € 16 € 16 € 16 € 16 € 16 

Verkeersveiligheid € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 

Totaal € 26 € 26 € 26 € 26 € 26 

  

C.6 Automotive 

Tabel C.21: Kengetallen voor automotive in 2012 en 2040 in beide scenario’s 

Indicator Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Productie 21.098 21.094 21.103 21.096 21.091 

Toegevoegde 
waarde 

9.320 9.322 9.323 9.320 9.317 

Export 17.171 17.168 17.185 17.172 17.158 

Import 13.404 13.410 13.402 13.399 13.401 

Doorvoer 46.673 46.672 46.673 46.663 46.663 
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Tabel C.22: Omvang van de emissies voor Automotive in 2040 (CO2 equivalenten in tonnen) 

Indicator Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Totale emissies 77.843.191 77.779.683 77.856.946 77.832.172 77.818.422 

CO2 77.530.073 77.468.631 77.543.968 77.519.292 77.505.402 

NOX 96.588 96.445 96.598 96.567 96.557 

PM10 5.605 5.595 5.605 5.603 5.603 

NMVOC 33.610 31.908 33.459 33.451 33.602 

Tabel C.23: Overzicht van de externe emissiekosten voor de Nederlandse automotive productie in 2040  (mln. 

Euro) 

 
Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Kankerverwekkende effecten € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 

Niet-kankerverwekkende 
effecten 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Respiratoire effecten € 753 € 750 € 754 € 753 € 753 

- Waarvan NOX € 504 € 502 € 504 € 503 € 503 

Ecotoxiciteit water € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 

Ecotoxiciteit land € 307 € 307 € 307 € 307 € 307 

Landverzuring en vermesting € 87 € 87 € 87 € 87 € 87 

Klimaatverandering € 1.469 € 1.468 € 1.470 € 1.469 € 1.469 

- Waarvan CO2 € 1.466 € 1.465 € 1.466 € 1.466 € 1.465 

Totaal externe effecten 
emissies € 2.651 € 2.646 € 2.652 € 2.651 € 2.650 

Tabel C.24: Overzicht van de externe verkeerseffecten voor Nederlandse automotive in 2040 (mln. Euro) 

Extern effect uit 
verkeer 

Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Geluid € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 

Congestie € 22 € 22 € 22 € 22 € 22 

Verkeersveiligheid € 12 € 12 € 12 € 12 € 12 

Totaal € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 

C.7 Elektronica 

Tabel C.25: Kengetallen voor elektronica in 2040 (mln Euro) 

Indicator Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Productie 17.381 17.379 17.387 17.385 17.379 

Toegevoegde 
waarde 

3.277 3.280 3.279 3.278 3.277 

Export 2.218 2.217 2.225 2.224 2.217 

Import 23.608 23.604 23.603 23.602 23.607 

Doorvoer 19.270 19.265 19.269 19.263 19.263 
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Tabel C.26: Omvang van de emissies voor de Nederlandse elektronica industrie in 2040 (CO2 equivalenten in 

tonnen) 

 

Indicator Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Totale emissies 43.057.699 43.012.091 43.063.992 43.058.989 43.052.696 

CO2 42.888.460 42.843.286 42.894.770 42.889.787 42.883.477 

NOX 43.918 43.828 43.917 43.912 43.913 

PM10 3.084 3.079 3.084 3.084 3.084 

Tabel C.27: Overzicht van de externe emissiekosten voor de Nederlandse elektronica productie in 2040 (mln. 

Euro) 

 
Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Kankerverwekkende effecten € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 

Niet-kankerverwekkende 
effecten 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Respiratoire effecten € 357 € 356 € 357 € 357 € 357 

- Waarvan NOX € 248 € 247 € 248 € 248 € 247 

Ecotoxiciteit water € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 

Ecotoxiciteit land € 97 € 97 € 97 € 97 € 97 

Landverzuring en vermesting € 42 € 42 € 42 € 42 € 42 

Klimaatverandering € 814 € 813 € 814 € 814 € 814 

- Waarvan CO2 € 811 € 810 € 811 € 811 € 811 

Totaal externe effecten 
emissies € 1.319 € 1.317 € 1.320 € 1.319 € 1.319 

 

Tabel C.28: Overzicht van de externe verkeerseffecten voor de Nederlandse productie van elektronica in  

2040 (mln. Euro) 

Extern effect uit 
verkeer 

Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Geluid € 2 € 2 € 2 € 2 € 2 

Congestie € 31 € 31 € 31 € 31 € 31 

Verkeersveiligheid € 16 € 16 € 16 € 16 € 16 

Totaal € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 
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C.8 Machinebouw 

Tabel C.29: Kengetallen voor machinebouw in 2040 

Indicator Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Productie 41.375 41.372 41.412 41.404 41.367 

Toegevoegde 
waarde 

19.927 19.937 19.947 19.943 19.923 

Export 25.689 25.686 25.756 25.743 25.676 

Import 16.285 16.261 16.248 16.248 16.284 

Doorvoer 37.959 37.952 37.959 37.943 37.943 

  

Tabel C.30: Omvang van de emissies voor de machinebouw in 2040 (CO2 equivalenten in tonnen) 

Indicator Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Totale emissies 177.011.947 176.886.302 177.155.527 177.121.399 176.977.825 

CO2 176.508.650 176.383.842 176.651.901 176.617.869 176.474.626 

NOX 141.025 140.789 141.118 141.091 140.997 

PM10 9.374 9.359 9.380 9.378 9.372 

 

Tabel C.31: Overzicht van de externe emissiekosten voor de Nederlandse machinebouw productie in 2040 

(mln. Euro) 

 
Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Kankerverwekkende effecten € 18 € 18 € 18 € 18 € 18 

Niet-kankerverwekkende 
effecten 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Respiratoire effecten € 1.179 € 1.177 € 1.180 € 1.180 € 1.179 

- Waarvan NOX € 896 € 894 € 897 € 897 € 896 

Ecotoxiciteit water € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 

Ecotoxiciteit land € 246 € 245 € 246 € 246 € 246 

Landverzuring en vermesting € 140 € 139 € 140 € 140 € 140 

Klimaatverandering € 3.344 € 3.342 € 3.347 € 3.347 € 3.344 

- Waarvan CO2 € 3.337 € 3.334 € 3.340 € 3.339 € 3.336 

Totaal externe effecten 
emissies € 4.930 € 4.924 € 4.934 € 4.933 € 4.929 
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Tabel C.32: Overzicht van de externe verkeerseffecten voor de Nederlandse productie van machinebouw in 

2040 (mln. Euro) 

Extern effect uit 
verkeer 

Baseline Wereldwijd NL EU27 EU27 ex NL 

Geluid € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 

Congestie € 62 € 62 € 62 € 62 € 62 

Verkeersveiligheid € 32 € 32 € 32 € 32 € 32 

Totaal € 97 € 97 € 98 € 98 € 97 
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D Modelbeschrijvingen 

D.1 EXIOMOD 

 

D.1.1 Summary 

This document represents detailed technical description of the EXIOMOD model. Computable 

General Equilibrium (CGE) framework is the basis of EXIOMOD. This framework takes as a 

basis the notion of the Walrasian equilibrium.  Walrasian equilibrium is one of the foundations 

of the modern micro economics theory. CGE models are a class of economic models that use 

actual economic data to estimate how an economy might react to changes in policy, 

technology or other external factors. The model consists of (a) equations describing model 

variables and (b) a database (usually very detailed) consistent with the model equations. 

The EXIOMOD model utilizes the notion of the aggregate economic agent. They represent 

the behavior of the whole population group or of the whole industrial sector as the behavior of 

one single aggregate agent. It is further assumed that the behavior of each such aggregate 

agent is driven by certain optimization criteria such as maximization of utility of the 

households or cost-minimizing behavior by producers and average-cost pricing.  

The EXIOMOD model includes the representation of the micro-economic behavior of the 

following economic agents: several types of households differentiated by 5 income quintiles, 

production sectors differentiated by 130 classification categories developed in EXIOPOL 

project; investment agent; federal government and external trade sector. 

The document is structured as follows. Firstly, the overview and the general framework of the 

EXIOMOD model is given. Secondly, we describe all the representative agents and markets 

included in the in the model. Further, we discuss the possibilities for future development and 

applications of the model. And at last the model database is described. 

 

 

D.1.2 Overview of EXIOMOD model 

The model incorporates the representation of 43 main countries of the world. It includes an 

individual representation of all EU27 countries and candidate member states. It also includes 

the largest emitters such as US, Japan, Russia, Brazil, India and China. The EXIOMOD 

model is a dynamic, recursive over time, model, involving dynamics of capital accumulation 

and technology progress, stock and flow relationships and adaptive expectations. 

EXIOMOD combines economic, environmental and social domains in an efficient and flexible 

way: 

1. Social effects: includes the representation of three education levels, ten occupation 

types and households grouped into five income classes. One can trace the effects of 

specific policy on income redistribution and unemployment.  

2. Economic effects: the model captures both direct and indirect (wide-economic and 

rebound) effects of policy measures. EXIOMOD allows for calculation of detailed 

sector-level impacts at the level of 129 economic sectors.  

3. Environmental effects: the model includes representation of all GHG and non-GHG 

emissions, different types of waste, land use and use of material resources. 
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D.1.3 General framework of the model  

Traditional computable general equilibrium (CGE) models as well as macro-models have 

ignored uncertainty, possibility to go beyond the rational behavior of households and proper 

treatment of expectations. Most of them also treat technological progress as exogenous to the 

model which makes it difficult to use such models for long-term policy analysis.  

D.1.4 The use of CGE as a main structure of EXIOMOD allows for: 

 Capturing intra-regional and inter-regional effects. 

 Full representation of inter-sectoral spillovers. 

 Efficient incorporation of all main resource constraints. 

 Proper treatment of unemployment and under-utilization of capital stock. 

By combining various methodological approaches EXIOMOD framework allows for: 

 Dynamic analysis with endogenous investment decisions and development of capital 

stock, human capital and RTD stock 

 Addressing uncertainty and provide confidence interval for policy affects by means by 

formal sensitivity analysis using a Monte-Carlo simulations  

 Incorporation of uncertainty and irrationality into the behavior of economic agents via 

adaptive expectations 

 Semi-endogenous technological progress 

 

D.1.5 Production 

Each sector within a country produces primary and a number of by-products. A similar good 

or a service produced by different sectors is considered to be a unique variety of this type of 

commodity. Behavior of the sectors is based on the minimization of the production costs for a 

given output level under the sector’s technological constraint. Production costs of each sector 

in the EXIOMOD model include labor costs by type of labor, rents paid for the use of physical 

capital, land natural resources and the costs of intermediate inputs. In this section we 

consider the production technologies and optimizing behavior of the sectors. The way in 

which unique varieties of commodities produced by different sectors are combined and 

delivered to the consumers is described in the section on trade. 

 

Production function 

Production technology of each sector is mathematically formulated in a form of production 

function. It provides information on how many units of the composite output of a sector is 

technologically possible to produce using the given amount of labor, capital and intermediate 

inputs. In accordance with their production technology, sectors have substitution possibilities 

between different intermediate inputs and production factors. In the EXIOMOD model the 

producers are assumed to work in the regime of full capacity utilization and always reach the 

maximum of their technological possibilities. 

The production technology is modeled as a nested Constant Elasticity of Substitution 

functions. The nesting structure allows to introduce varying substitution possibilities between 

different groups of inputs. Typically one would expect lower substitution possibilities on a 

higher level of the nested structure, e.g. between factor inputs and intermediate inputs, than 

on a lower level, e.g. between labor with different levels of education. We employ the similar 

nested structure for all the sectors, but the values of substitution elasticity could vary across 

the sectors. Figure 1 illustrates the general nesting structure. The presented production 

technology gives an opportunity for a very detailed of various energy products. The 

introduced level of detailing is very important in modeling environmental effects, the topic is 

discussed in one of the subsequent chapters. Furthermore, explicit distinction between fossil 

fuels, gas, electricity from coals, electricity from renewable sources and etc. allows to 
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consider long-term scenarios in the context of technology shifts and climate change policies. 

On the capital-labor side, treatment of low-skilled labor as a separate from the other types of 

labor nest reflects low substitution possibilities between in a real production process between 

workers with tertiary education and workers with primary education.

 
Figure 1. Production function - nested Constant Elasticity of Substitution (CES) 

 

Two of the nests, Land/Resources and Materials/Services, require to use the fixed shares of 

its constituents with no substitution possibilities. This implies use of Leontief production 

technologies in these two nest, which is a special case of CES function with the value of 

elasticity of substitution approaching zero. 

An example of CES technology is given by equation (1) for one the lowest nest showing the 

combination of different fuels
19

. Substitution possibilities between different fuel types Fi  are 

represented by F  and Fi  stands for the share parameter of a specific fuel type. The values 

of the share parameters are between zero and one and in each nest sum up to one. 

1 1

F

F F

F

F Fi Fi

Fi

FUELS a IO

  (1) 

Using unit costs minimization principle we derive the prices for all the nested bundle 

aggregates moving bottom-up in the structure. For the fuel bundle the price expression takes 

the following form: 

                                                      
19 In equation (1) and all the subsequent equation of this chapter we omit sector subscript s s , but it is 

assumed that all the parameters, prices and volumes are sector-specific. 
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 (2) 

As it follows, the unit price of a higher nest depends on the market value of the lower nests. 

The only exception here in the capital, since not only the market rent should be taken into 

account, but also the costs of replacing depreciated capital. 

The producers in the EXIOMOD model take prices of all the intermediate and factor inputs 

and of their final product as given. Combining the information on these prices, unit costs of 

bundles in CES production function and the output at a higher nest level, we are determining 

production factor demand in each nest going from the top to the bottom of the structure. In the 

highest level the output is set to be equal to the demand at given prices. If we know, for 

example, that KLEM  in the number of units of ‘Other inputs’ needed to satisfy the demands 

to the final output, the demand function for ‘Capital/Labor/Energy’ and ‘Materials/Services’ 

would be the following: 

1

KLEM

KLEM KLEMKLE
KLEM KLEM

KLE

KLE KLEM P a
P

 (3) 

1

KLEM

KLEM KLEMMS
KLEM KLEM

MS

MS KLEM P a
P

 (4) 

For the Leontief nest of ‘Materials/Services’ the demand function is taking form: 

c cIO ioc MS
  (5) 

The similar form is used in the ‘Land/Resources’ nest. 

 

Commodities’ output 

The production technology presented above describes how various intermediate commodities 

and factor inputs are combined in order to produce composite sector output. The total 

composite output is further split into separate commodities. We assume that each sector 

produce one main product and a number of by-products. Distribution shares are taken to be 

constant over time: 

c cXDD iop XD
  (6) 

The possibility of one sector produce several products and one product being produced by 

several sectors allows us to use a complete set of supply and use tables in the model 

database instead of square input-output tables. It also increases the model’s flexibility to be 

used with different databases, including the ones where a number of commodities is different 

from a number of sectors in the economy. For further details on the model database see the 

corresponding section. 

 

D.1.6 Labor market 

In the current version of EXIOMOD labor market representation is rather simplistic. In each 

region supply of labor per each education attainment level is a function of the population (

edpop
) with corresponding education level and the real wage rate (

edw
P ), where edw

 is the 

skill-specific nominal wage and P  is the region-wide consumer price index. The equation 

reads the following: 
ed

ed
ed ed ed

w
LS B pop

P
  (7) 
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The equation reflects positive relation between the level of real wage rate and percentage of 

population participating in the labor force. 

The unemployment rate in each region is exogenously set to zero, reducing the labor market 

to the situation of perfect competition with labor mobile between sectors. From the cost-

minimization problem of firms we know the sector specific demand for labor has a functional 

form similar to the one in equations (3) and (4). Total demand for labor of specific skills level 

is given as an aggregation of demands over all sectors: 

,ed ed s

s

LD LD

  (8) 

Labor supply should be equal labor demand: 

ed edLS LD
  (9) 

Both labor demand and labor supply are functions of the rate edw
, equation (9) defines 

equilibrium condition of labor market. 

In the current representation the labor market exhibits perfect competition properties with 

labor supply mobile across sectors, but immobile across regions. Migration flows are not 

explicitly modeled, but they are implicitly incorporated in the exogenous path of the population 

edpop
. The elasticity of labor supply ed is taken as 0.15 and equal between education 

levels. Scaling parameter edB
is obtained via calibration procedure. 

 

D.1.7 Consumption, savings and social effects 

In the EXIOMOD model consumers are grouped into 5 categories, one for each income 

quintile. Each population group is described by one representative household in each country. 

Each of the representative consists of the individuals differentiated by three types of 

education levels. Although the individuals with the different levels of education contribute 

unevenly to the total budget of the household, the consumption decisions are made in such a 

way, so it maximizes the satisfaction level of the household as a whole. 

The total income of a representative household in each population category is calculated as 

the sum of its labor and capital rent: 

,

land land resource resource

i ed i ed ed i s s

ed s

Y shL LS w shK K r K r K r

 (10) 

The labor income consists of total wages received by individuals with each level of education. 

It is assumed that the return to physical capital used by all sectors located in the country and 

the return on land and natural resource in the country are allocated to the local households. 

The return on each type of capital is calculated the corresponding capital input multiplied by 

the specific rate of return. Share coefficients ,ed ishL
 and ishK

 are based on the extensive 

socio-economic dataset. 

Besides from wages and capital income, the households receive transfers from federal 

government, as well as transfers from abroad corrected for the level of exchange rate. The 

money received by the household are spent on payment of income taxes, current 

consumption of goods and services and savings for future consumption. The EXIOMOD 

model does not involve inter-temporal optimization, and the level of savings is determined by 

a marginal propensity to save applied to the total disposable income: 

1i i i i iSH mps Y ty TRF HTRROW ER
 (11) 

The marginal propensity to save imps
 is calculated during the calibration procedure. 
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The amounts of goods and services bought by the representative households are determined 

according to the utility-maximization principle. The household’s utility is associated with the 

level ad structure of its consumption. In the current version of EXIOMOD a household in each 

income category maximizes the following Cobb-Douglas utility function: 

,

,

H
i c

i i c

c

U C

  (12) 

Subject to its budget constraint. Representation of households’ behavior via this type utility 

function allows to reflect the differences in consumption structures of the households with 

different income levels. On the other hand, this functional form does not allow to capture 

variations of substitution possibilities between different (sub-groups) of commodities. One of 

the following steps in the model development is to include CES-utility representation with the 

special attention paid to substitution possibilities in the nests of transportation services, 

electricity and other energy types. Maximization of the utility problem (12) yields the following 

optimal consumption levels: 

, ,

(1 )

(1 ) (1 )

H i i i i
i c i c

c c c

Y ty TRF SH HTRROW ER
C

P trm tc
 (13) 

Due to inclusion of representation of three education levels and households grouped into five 

income quintile classes one can trace the effects of a specific policy on income redistribution 

and distinguish between measures that lead to increased and decreased income inequality in 

each specific country. 

 

D.1.8 Trade 

The formulation of trade flows of the EXIOMOD model is based on the Armington assumption 

of heterogeneity between the goods and services produced by different sectors and by 

different countries. According to this assumptions, similar commodities produced by different 

producers represent unique varieties which fall into the same category of goods or services 

specified in the model, and there is a demand for each of these unique varieties. The 

Armington specification is used in order to explain why one country would export and import 

at the same type commodities from the same category. 

One can imagine that all the trade of each commodity type in the country is coordinated by 

one trading agent, who doesn’t bear any additional cost and doesn’t require any commission. 

The trading agent operates in three steps. Firstly, he combines the commodities produced by 

different sector into one composite domestically produced product. Secondly, he determines 

the shares of this composite product which will be sold domestically and which will go on 

export. And lastly, he combines the domestic product with imported varieties and delivers the 

final product for intermediate consumption, consumption of government and households and 

for fixed capital formation.  

 

Varieties of domestic sectors 

As it was mentioned before , the similar types of commodities can be produced 

simultaneously by several sectors. For one sector this commodity would be the main product 

and for other just one of their by-products. It is assumed that there is a demand for each of 

the produced varieties. The substitution possibilities between the commodities produced by 

different sectors are described by the CES function, according to which the products with 

different specification are used in a certain proportion in order to produce a composite 

domestic commodity. The exact proportions depend on the value of elasticity of substitution 

and relative prices of each of the unique varieties. If the total amount of composite domestic 
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commodity equals to XXD  and the price of each variety is sPDD
then the cost-minimizing 

demand for a sector-specific variety is calculated using the following formula: 

, 1

B

B BB s

s B

s

XDD XXD PDDE a
PDD

  (14) 

The price of the composite domestic commodity PDDE  is derived as the weighted average 

of the prices of the commodities bought from different sectors: 

s s

s

PDDE XXD PDD XDD

  (15) 

Export 

The composite domestic commodity should be further distributed between domestic and 

international markets. The generic commodity cannot be delivered to a market right away and 

should undergo some modification to meet the demands of the specific consumers. The 

modification process is modeled via Constant Elasticity of Transformation (CET) production 

function. Firstly, the composite domestic commodity XXD  is transformed into the one for the 

domestic market XDDE  and the one for the international market E . Further, the 

international commodity is modified to each specific country cntE
 and for the rest of the world 

ROWE
. The economy of the rest of the world is not explicitly modeled in the EXIOMOD and 

the exports and imports to/from that region are effectively used only in order to ensure the 

balance in the global trading system. The amount of product delivered to each specific market 

is derived using cost-minimization principle and depends on parameters of CET function and 

the prices offered at the domestic and international markets. The total of export takes form: 

1
T

T TT
TE XXD PDDE a

PE   (16) 

The bi-lateral flow are derived in a similar way. 

 

Import 

The final product delivered to the domestic market is a combination of commodities which are 

produced domestically and imported from other countries. Here we again use Armingron 

assumption about heterogeneity of products from different origins. Substitution possibilities 

are described using the CES functional form and all the equation for prices and volumes are 

similar to the ones when dealing with specific varieties produced by different domestic 

sectors. The only difference is that first the products imported from different countries cntM
 

and the rest of the world ROWM
 are combined into a composite imported commodity M , 

which is then in combination with the domestic production XDDE  given the final product for 

the consumers X . The demand for domestic commodity XDDE  is calculate using the 

formula: 

1
A

A AA
AXDDE X P a

PXDDE
  (17) 

The demand for composite import and for bi-lateral trade are calculated using similar 

formulas. The price of the composite final commodity delivered to consumers P  is derived as 

the weighted average of the prices of the commodities bought from different origins: 

cnt cnt ROW ROW

cnt

P X PXDDE XDDE PM M PM M

 (18) 
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D.1.9 Energy, environment and welfare analysis 

All production and consumption activities in the EXIOMOD model are associated with 

emissions and environmental damage. This is in particular true for the transportation. The 

model incorporates the representation of all major greenhouse gas and non-greenhouse gas 

emissions. Emissions in the EXIOMOD model are associated either with the use of different 

energy types by firms and households or with the overall level of the firms’ output. 

The EXIOMOD model includes the following types of emissions: nitrous oxide (N2O), mono-

nitrogen oxides (NOx), hexachlorobenzene (HCB), carbon dioxide (CO2), lead (Pb), mercury 

(Hg), Nickel (Ni), Copper (Cu), Arsenic (As), indeno(1,2,3-cd)pyrene, benzo(b)fluoranthene, 

benzo(k)fluoranthene, cadmium (Cd), zinc (Zn), Benzo(a)pyrene, carbon monoxide (CO), 

sulfur oxides (SOx), methane (CH4), ammonia (NH3), selenium (Se), chromium (Cr), dioxins, 

non-methane volatile organic compounds (NMVOC), polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH), 

polychlorinated biphenyl (PBCs), particulates (PM10, PM2.5), trisodium phosphate (TSP). 

Emissions are measured in tones of CO2 equivalent and are modeled as the fixed shares of 

production energy inputs of households’ energy consumption: 

, , ,s em s em c s

c energy

EMIS emc IO

  (19) 

_ _em em c

c energy

EMIS HH emc hh C

  (20) 

Environmental quality is one of the main factors in measuring households’ utility levels. 

Changes in the levels of emissions have a direct impact upon the utilities of the households. 

Different income classes in the model are influenced differently by the changes in emission 

levels of local pollutants. Each emission type represented in the model is associated with the 

monetary value. The overall monetary value of emissions in the economy is equal to 

emissions of the households and emissions of the firms. The monetary evaluation of 

emissions by each household group depends on its willingness-to-pay. It is assumed that the 

willingness-to-pay is closely correlated with the income of the household. Rich households put 

a higher value to the emissions than the poor ones. When income-specific monetary 

coefficients are introduced, the welfare of each of the five population category in the 

EXIOMOD model can be calculated with the environmental quality incorporated in an additive 

way. 

 

D.1.10 Government sector 

The EXIOMOD model incorporates the representation of the federal government. The 

government sector is responsible for collecting taxes, paying subsidies and making transfers 

to households, production sectors and to the rest of the world. The total tax revenue consists 

of net taxes on production, net taxes on products, where total consumption is calculated as 

households’ consumption, investments, government consumption and intermediate inputs for 

production, and, finally, income taxes: 

,(1 ) ( )s s s c c c c c c c s

s c s

TAXR txd XD PD tc P trm C I CG IO ty Y

 (21) 

The federal government consumes a number of commodities, where the optimal government 

demand is determined according to the maximization of the government consumption utility 

function subject to budget constraint. According to this constraint the total government tax 

revenues from equation (21) are spent on transfers to households and to/from the abroad, 

governmental savings and consumption. The consumption budget of the federal government 

is distributed between the consumption of various regional commodities according to the 

Cobb-Douglas demand function: 

(1 ) (1 ) ( )G

c c c c cCG P trm tc TAXR TRF SG TRROW ER
 (22) 
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D.1.11 Investment demand 

We have considered how the commodities which are domestically produced and/or imported 

in a country are used as intermediate input into various production processes, for final 

consumption of the households and the government and for export. The EXIOMOD model 

also incorporates investment and capital formation decisions in the economy. These 

decisions are handled by an artificial national investment agent, who is responsible for buying 

capital goods for physical investments in all the domestic sectors. The investment agent, as 

well as the trading agents, don’t carry any additional cost and just acts as a central 

coordinator of investment flows.  

Buying of the capital goods is financed by the savings made by different agents in the 

economy. The total savings consists of the savings made by the households, government, the 

rest of the world and the producing sectors. The savings of the sectors are assumed to be 

equal to their depreciation costs, which depend on the depreciation rate s  and the unit cost 

of physical capital PI . The total savings accumulated at each period of time are corrected for 

the total net changes in inventories. Then the total budget available for investments is taking 

the form: 

s s c c

s c

IT SH SG K PI SROW ER SV P

 (23) 

The investment is spend on buying different types of capital goods such as machinery, 

equipment and buildings. The different commodities are combined into one composite 

physical capital K . The exact mixture of the different capital goods for physical investment is 

determined by the maximization of the Cobb-Douglas utility function of the investment agent. 

Therefore the demand for capital goods for investment purposes takes the following form: 

,

(1 ) (1 )

I c

c

c c c

IT
I

P trm tc
  (24) 

The unit price of the composite physical capital can be derived using the formula: 

,

,

(1 ) (1 )
I c

c c c

c I c

P trm tc
PI

  (25) 

The investment agent is also responsible for distribution of composite physical capital good 

between the domestic productive sectors which is further described in the  

Recursive dynamics section. 

 

D.1.12 Model closure 

Being a CGD-type model, EXIOMOD is formulated as a system of equations, where each 

equation represents either derived first order conditions or balance conditions. The model is 

solved as a mixed complementarity problem (MCP), where each of the equations is 

associated with one endogenous variable. 

The balance conditions include income balances and market clearance conditions. Under 

income balance it is required that is each agent in the economy spends its total income on 

consumption, transfers and savings. For a producer it implies zero-profit conditions, i.e. their 

total revenue is spent on purchasing of intermediate inputs, payment for labour and capital 

cost and transfers in the form of taxes and subsidies to and from the government: 

(1 ) 1 (1 )c c ed ed c c c c

c ed c

tdx PDD XDD K r K PI L PL IO P trm tc

 (26) 

Each representative household spends its total factor earnings plus receipts from the 

government either on paying taxes, consumption or savings: 
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  (27) 

The government budget is also balanced in each period of time. Finally, the model includes 

the trade balance constraint, according to which the value of the country’s exports plus net 

governmental transfers to the rest of the world are equal to the value of country’s imports. 

The market clearing conditions imply that the sum of demand for a particular commodity is 

equal to the sum of its supplies. Each agent in the economy is a price-taker and the markets 

are cleared through adjustment of the price vector and the demand and supply quantities are 

in the equilibrium. Labour market clearing condition is given by equation (9) implying 

existence of only voluntary unemployment in the economy. The total population is given 

exogenously in the model and the equilibrium wage as defined by the wage curve ad in 

equation (7). The sector-specific capital in each period of time is fixed and defined by the 

depreciation rate and the investment decisions made in the previous periods (see section  

Recursive dynamics for more details). Therefore the capital market is cleared via adjustment 

of the sectoral return to capital r , where capital demand is calculated using the formula: 

1
KL

KL KLK
KL KLK KL P a

r PI
  (28) 

All the regions in EXIOMOD are linked between each other and with the Rest of the World 

(RoW) region through trade and international transfers. The RoW region doesn’t have its own 

production and consumption structure and its relations with other regions in the model are 

regulated by the exogenously fixes transfers and exchange rates. For the producing regions 

all the lump-sum transfers between the government, household and other regions, as well as 

government savings, are also set exogenously. For the bi-lateral trade flows import and 

export prices are equal to prices in other countries multiplied by the exchange rate. 

 

Recursive dynamics 

EXIOMOD has a recursive dynamic structure composed of a sequence of static equilibria. 

The equilibria are connected to each other via capital accumulation. We assume that capital 

stocks cannot adjust instantaneously between two time periods, but need to adjust slowly 

over time based on accumulation of investments. Decisions regarding investment in the 

composite physical capital good within a specific sector in the current period ( ,s tINV
) 

influence the level of capital stock in the consecutive period ( , 1s tK
). The full capital motion 

equation takes the form: 

, 1 , ,(1 )s t s s t s tK K INV
  (29) 

The investment market clears in each time periods. This means that total volume of capital 

accumulation in the economy is equal to the total investment budget, given by equation (23), 

divided by the unit price of the composite capital good, given by (25): 

,
t

s t

s t

IT
INV

PI
  (30) 

Due to the model’s assumption on an exogenously define savings rate for households, public 

and international savings, total investments are determined by household income and by the 

price level of the products constituting the composite capital good. In the EXIOMOD model 

the investment agent assigns investments to each sector based on the rate of return in the 

current time period. Firstly, we define the average return on investment (the price that 

producers pay for the use of capital in their production process) as a weighted average of 

rates of return in each sector: 
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  (31) 

The share of total amount of available capital good for investment assigned to a specific 

sector depends on the existing level of capital stock in the sector, the sector-specific return to 

capital, compared to the average return on investment, exogenous expectation of growth of 

the economy (
g

) and depreciation rate: 

,

,

,

,

,

s t

s t

s tt
s t

t s t

s

K eIT
INV

PI K e
  (32) 

,where  

, ,

, ( 1)
s t s t

s t s

t t

r r
g

RGD RGD
  (33) 

 

Model database 

The unique database of the EXIOMOD model comes from two European projects: EXIOPOL 

and CREEA. The project EXIOPOL (A New Environmental Accounting Framework Using 

Externality Data and Input-Output Tools for Policy Analysis) had as a key goal to produce a 

Multi-Regional Environmentally Extended Supply and Use Table (MR EE SUT) for the whole 

world. The EXIOPOL database (EXIOBASE) has a unique detail and covers 30 emissions, 

around resource extractions, given specifically for 130 sectors and products by 43 countries 

making up 95% of global GDP, plus a Rest of World. A follow-up project of 3.5 Mio Euro 

under the EU’s FP7 program, called Compiling and Refining Environmental and Economic 

Accounts (CREEA), will expand this database with improved extensions for water, land use 

and other resources, but above all to create an additional layer with physical information in 

the (economic) SUT in the EXIOPOL database (in short: EXIOBASE). For the first time this 

will produce a global, integrated Multi Regional Environmentally Extended Economic and 

Physical Supply and Use Table (MR EE E&PSUT). 

In EXIOPOL project, the following steps were taken: 

1. Harmonizing and detailing SUT 

a. Gathering SUT from the EU27 via Eurostat, and other SUT and IOT from 16 

other countries (covering in total 95% of the global GDP). Gap filling of 

missing European SUT via ‘same country assumption’. Converting IOT into 

SUT by assuming a diagonal Supply table. 

b. Constructing Use tables in basic prices via reversed engineering 

c. Harmonizing and detailing SUT with auxiliary data from FAO and a European 

AgriSAMS for agriculture, the EIA database for energy carriers and electricity, 

various resource databases for resources, etc. 

2. Harmonizing and estimating extensions 

a. Allocating available resource extraction data (e.g. FAOSTAT, Aquastat) to 

industry sectors 

b. Allocating the International Energy Agency database for 60 energy carriers to 

sectors of use. Estimating emissions on the basis of energy and other activity 

data and TNOs TEAM model 

3. Linking the country SUT via trade 

a. Splitting of Import Use tables and allocating imports to countries of exports 

using UN COMTRADE trade shares 
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b. Confronting the resulting implicit exports with exports in the SUT, adjusting 

differences and rebalancing via RUGs GRAS procedure 

 

Model applications 

The EXIOMOD model, with its extensive representation of production structure of the world 

economy, variation of consumption patterns among social classes and environmental 

extensions, allows for a wide range of scenarios studies and policy-oriented analysis.  

Scenarios analysis considers alternative future development lines and is a source of baseline 

trajectories for further policy simulations. One can vary exogenous parameters of the model in 

order to see how different future trends in demography, economy, society, technology, 

environment and (geo-)politics can produce different baseline scenarios. And one can see 

how the efficiency and efficacy of specific policy measures depends on the chosen baseline 

development path. Possible policy-oriented applications with EXIOMOD include assessment 

of impacts of energy, climate change and resource efficiency policies on the EU and world-

wide scales. 

 

Further model development 

The EXIOMOD model is being constantly developed and adapted to the new arising policy 

questions. Among the upcoming improvements in the model are inclusion of endogenous 

technological progress and energy/materials efficiency, vintage physical and human capital 

stocks, integration of both physical and monetary data. 

Specifically, the specification of endogenous growth in the model will be based on models of 

economic growth and catch-up that are widely used in the literature on a leader-follower 

context of economic development. In this framework, total factor productivity growth, i.e. of 

combined capital and labour inputs, is generated through own innovations, knowledge 

spillovers and technology adoption (catching-up). The greater this distance and the higher the 

absorptive capacity, the greater is the potential for growth through technology transfer. These 

properties imply that we can classify the growth equation as a semi-endogenous growth 

model. 

Some of the existing CGE models consider gradual efficiency improvement of energy and 

materials use in the production process, but they assume these improvements to be 

autonomous and exogenously set by the modelers. We foresee to include the endogenous 

development of energy and material productivity in the EXIOMOD model in the same fashion 

as the semi-endogenous catch-up model of the total factor productivity. 

In the neoclassical growth theory capital is assumed homogeneous and technical progress 

disembodied, meaning that all capital units equally benefit from any techno-logical 

improvement. The disembodied nature of technical progress looks unrealistic, as many if not 

most innovations need to be embodied in new kinds of durable equipment before they can be 

made effective. We will further include a vintage capital structure in the EXIOMOD model, 

meaning that machines and equipment belonging to separate generations have different 

productivity or face different depreciation schedules. EXIOMOD does not only takes into 

account the different productivity of each vintage of physical capital but also different 

productivity of each vintage of human capital and the depreciation of knowledge over time. 

Explicit representation of human capital vintages is important for understanding and 

representation of technology diffusion and inequality. 

Integration of physical and monetary flows allows one to take proper account on the physical 

restrictions on consumption and production activities as well as to provide a full analysis of 

sustainability issues. The EXIOMOD database already includes both monetary and physical 

units in a consistent way and allows for their integration in a unified modeling framework. 

Physical dimension provides the representation of all main resource constraints in the global 

economy. 
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Geographical coverage 

The model incorporates the representation of 43 main countries of the world. Countries which 

are not represented separately in EXIOMOD are grouped together into the rest of the world 

“country”. 

Countries represented in EXIOMOD 

EU27 (each country separately) 

United States 

Japan 

China 

Canada 

South Korea 

Brazil 

India 

Mexico 

Russia 

Australia 

Switzerland 

Norway 

Turkey 

Taiwan 

Indonesia 

South Africa 

Rest of the world 

 

Activity and commodity coverage 

The EXIOMOD model includes 129 types of activities and the same number of corresponding 

types of commodities. The classification is based on 59 2-digit NACE rev1.1 (CPA 2002) 

classification for activities (commodities). A number of sectors was detailed further. These 

sectors include agriculture, mining, food, energy products, mineral products, transport. The 

full classification list is given in the table below. Each row refers to one type of activity and 

one type of commodity. 

N Name of production sector Code 

1 Cultivation of paddy rice 01.a 

2 Cultivation of wheat 01.b 

3 Cultivation of cereal grains nec 01.c 

4 Cultivation of vegetables, fruit, nuts 01.d 

5 Cultivation of oil seeds 01.e 

6 Cultivation of sugar cane, sugar beet 01.f 

7 Cultivation of plant-based fibers 01.g 

8 Cultivation of crops nec 01.h 

9 Cattle farming 01.i 

10 Pigs farming 01.j 

11 Poultry farming 01.k 

12 Meat animals nec 01.l 

13 Animal products nec 01.m 

14 Raw milk 01.n 

15 Wool, silk-worm cocoons 01.o 

16 Forestry, logging and related service activities 02 

17 Fishing, operating of fish hatcheries and fish farms; service activities 

incidental to fishing 

05 
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N Name of production sector Code 

18 Mining of coal and lignite; extraction of peat 10 

19 Extraction of crude petroleum and services related to crude oil extraction, 

excluding surveying 

11.a 

20 Extraction of natural gas and services related to natural gas extraction, 

excluding surveying 

11.b 

21 Extraction, liquefaction, and regasification of other petroleum and gaseous 

materials 

11.c 

22 Mining of uranium and thorium ores 12 

23 Mining of iron ores 13.1 

24 Mining of copper ores and concentrates 13.20.11 

25 Mining of nickel ores and concentrates 13.20.12 

26 Mining of aluminum ores and concentrates 13.20.13 

27 Mining of precious metal ores and concentrates 13.20.14 

28 Mining of lead, zinc and tin ores and concentrates 13.20.15 

29 Mining of other non-ferrous metal ores and concentrates 13.20.16 

30 Quarrying of stone 14.1 

31 Quarrying of sand and clay 14.2 

32 Mining of chemical and fertilizer minerals, production of salt, other mining 

and quarrying nec 

14.3 

33 Processing of meat cattle 15.a 

34 Processing of meat pigs 15.b 

35 Processing of meat poultry 15.c 

36 Production of meat products nec 15.d 

37 Processing vegetable oils and fats 15.e 

38 Processing of dairy products 15.f 

39 Processed rice 15.g 

40 Sugar refining 15.h 

41 Processing of Food products nec 15.i 

42 Manufacture of beverages 15.j 

43 Manufacture of fish products 15.k 

44 Manufacture of tobacco products 16 

45 Manufacture of textiles 17 

46 Manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 18 

47 Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, 

saddlery, harness and footwear 

19 

48 Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; 

manufacture of articles of straw and plaiting materials 

20 

49 Manufacture of pulp, paper and paper products 21 

50 Publishing, printing and reproduction of recorded media 22 

51 Manufacture of coke oven products 23.1 

52 Manufacture of motor spirit (gasoline) 23.20.a 

53 Manufacture of kerosene, including kerosene type jet fuel 23.20.b 

54 Manufacture of gas oils 23.20.c 

55 Manufacture of fuel oils nec 23.20.d 

56 Manufacture of petroleum gases and other gaseous hydrocarbons, except 

natural gas 

23.20.e 

57 Manufacture of other petroleum products 23.20.f 

58 Processing of nuclear fuel 23.3 

59 Manufacture of chemicals and chemical products 24 

60 Manufacture of rubber and plastic products 25 
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N Name of production sector Code 

61 Manufacture of glass and glass products 26.a 

62 Manufacture of ceramic goods 26.b 

63 Manufacture of bricks, tiles and construction products, in baked clay 26.c 

64 Manufacture of cement, lime and plaster 26.d 

65 Manufacture of other non-metallic mineral products nec 26.e 

66 Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys and first products 

thereof 

27.a 

67 Precious metals production 27.41 

68 Aluminum production 27.42 

69 Lead, zinc and tin production 27.43 

70 Copper production 27.44 

71 Other non-ferrous metal production 27.45 

72 Casting of metals 27.5 

73 Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 28 

74 Manufacture of machinery and equipment nec 29 

75 Manufacture of office machinery and computers 30 

76 Manufacture of electrical machinery and apparatus nec 31 

77 Manufacture of radio, television and communication equipment and 

apparatus 

32 

78 Manufacture of medical, precision and optical instruments, watches and 

clocks 

33 

79 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 34 

80 Manufacture of other transport equipment 35 

81 Manufacture of furniture; manufacturing nec 36 

82 Recycling of metal waste and scrap 37.1 

83 Recycling of non-metal waste and scrap 37.2 

84 Production of electricity by coal 40.11.a 

85 Production of electricity by gas 40.11.b 

86 Production of electricity by nuclear 40.11.c 

87 Production of electricity by hydro 40.11.d 

88 Production of electricity by wind 40.11.e 

89 Production of electricity nec, including biomass and waste 40.11.f 

90 Transmission of electricity 40.12 

91 Distribution and trade of electricity 40.13 

92 Manufacture of gas; distribution of gaseous fuels through mains 40.2 

93 Steam and hot water supply 40.3 

94 Collection, purification and distribution of water 41 

95 Construction 45 

96 Sale, maintenance, repair of motor vehicles, motor vehicles parts, 

motorcycles, motor cycles parts and accessories 

50.a 

97 Retail sale of automotive fuel 50.b 

98 Wholesale trade and commission trade, except of motor vehicles and 

motorcycles 

51 

99 Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles; repair of personal 

and household goods 

52 

100 Hotels and restaurants 55 

101 Transport via railways 60.1 

102 Other land transport 60.2 

103 Transport via pipelines 60.3 

104 Sea and coastal water transport 61.1 
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N Name of production sector Code 

105 Inland water transport 61.2 

106 Air transport 62 

107 Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies 63 

108 Post and telecommunications 64 

109 Financial intermediation, except insurance and pension funding 65 

110 Insurance and pension funding, except compulsory social security 66 

111 Activities auxiliary to financial intermediation 67 

112 Real estate activities 70 

113 Renting of machinery and equipment without operator and of personal and 

household goods 

71 

114 Computer and related activities 72 

115 Research and development 73 

116 Other business activities 74 

117 Public administration and defense; compulsory social security 75 

118 Education 80 

119 Health and social work 85 

120 Collection and treatment of sewage 90.01 

121 Collection of waste 90.02.a 

122 Incineration of waste 90.02.b 

123 Landfill of waste 90.02.c 

124 Sanitation, remediation and similar activities 90.03 

125 Activities of membership organizations nec 91 

126 Recreational, cultural and sporting activities 92 

127 Other service activities 93 

128 Private households with employed persons 95 

129 Extra-territorial organizations and bodies 99 
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D.2 Wereld Container model 

 

Introduction 

This annex describes the World Container Model, a strategic model for the movement of 

containers on a global scale. It supports the analysis of future container transport  flows and 

the impacts of transport policies on these flows. The main function of the calculations is to 

search for the shortest route (measured in generalized transport costs) between origin and 

destination regions in the world, over the multimodal network of sea and land connections. 

With this model, we can study the effect of changes in transport cost components on network 

flows. The structure of the model is given in figure D-1. 

 

 
Figure D.1 Model structure 

 

Information on the available ports, service lines and hinterland connections is used to 

enumerate the main alternative routes between regions and to calculate route choice 

probabilities for different commodities. Container flows, contained in origin-destination (O/D) 

tables are derived from global trade between regions and assigned over the routes, 

proportionally to the route choice probabilities. The result is that the use of network lines, 

ports and hinterland links becomes visible, including the total costs of transport between 

regions. A change in transport costs or times will affect the choice probability of routes and 

thus the volume of flows over the different parts of the network.  

 

The model describes yearly container flows over the world’s shipping routes and their 

transshipment through 437 container ports around the world. The input for the model is based 

on trade information to and from all countries, and on multimodal network information, taking 

into account more than 800 maritime container liner services. The model includes import, 

export and transshipment flows of containers at ports, as well as hinterland flows. The model 

was calibrated against observed data and is able to reproduce port throughput statistics 

rather accurately.  
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The input data was derived from three data sources. First one is the United Nation database 

(3) of exchanges between countries in $ and ton, on a worldwide base. However, since it is 

needed to convert the ton in TEU, the Eurostat database is used (4). The area coverage is a 

bit narrower, but information on the exchanges in ton, unitised ton and TEU are available. 

This database allows us to calculate a ratio of unitisation: number of ton potentially unitised 

divided by the total number of ton and another ratio of “density”: unitised ton divided by TEU. 

These two ratios were calculated per type of goods and OD pair. The ratios were applied on 

the UN database. In case some ratios were lacking, the averaged ratio per OD and/or type of 

goods was used. In order to include empty containers in the input data, another database of 

Eurostat is used. In the data, for each OD-pair the number of TEU empty and full is known. 

This allows us to calculate a return percentage of empty containers. As before, the 

percentage is applied per OD-pair and type of goods. 

 

 Database 1 Database 2 Database 3 

Source UNCTAD Eurostat Eurostat 

Area World Europe-World Europe-World 

Type Trade Trade Maritime 

Units ton, $ ton, Unit. ton, TEU TEU 

Categories Yes Yes No 

Empties No No Yes 

Tabel D.1 Description of the databases used as input 

 

The transport network 

A simplified maritime network is created using country nodes (origin/destination centroides), 

port nodes and maritime nodes. Maritime links are created between the maritime nodes. A 

shortest path algorithm based on distance is used to identify the paths of the different 

container line services over the maritime network. The order of the harbour callings is 

unchanged. In order to deal with container flows between neighbouring countries that may 

use routes without using a port, a simplified inland network of links is created. 

Figure D.2 Maritime network with country access links to ports and port access links to the 

maritime nodes. 

 
 

Route generation   

The model predicts the routes of container flows between an origin and destination country, 

using weekly container line service routes as provided by the maritime companies. More than 

800 services were added into the model using a super-network approach, and the network 
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included 437 ports. The service routes are determined by a shortest path algorithm for each 

port-port segment of the service, in the port-call order specified by the companies. 

A route between an origin country O and destination country D, starting at a origin port S and 

destination port E is defined by one or more maritime services between S and E, with 

intermediate transshipment at ports were a change of service can be carried out. For each 

(exporting) port S to the (importing) port E only the shortest economical path is added to the 

choice set. 

Figure D.3 Example of routes between an OD-country pair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Each country has a fixed number of ports which may be used for import or export of 

containers, and may include ports at neighbouring countries. When the different possible 

routes are generated (equal to the number of accessible ports at origin country multiplied by 

the number of accessible ports at destination country), a logit route choice model is applied 

for the distribution of the flow over the alternatives. 

 

The route choice model 

We assume that route choices are made by profit maximizing shippers who have knowledge 

of the main routing alternatives over land and sea, for goods traded between two countries. 

The basis for the route choice model is a simple logit route choice model using path 

enumeration (Fiorenzo-Catalano, 2007) where choice probabilities depend on the route 

specific generalized costs: 

 

CSh

C

C

h

r

e

e
  Pr         (1) 

 

where: 

 Pr  the choice probability of route r 

C generalized costs 

CS  the choice set 

h path indicator  

μ  logit scale parameter 

 

As the logit model assumes stochastic independence of alternatives (due to the assumption 

of independent error terms), the application of the model for networks with overlapping routes 



Bijlage C | 20/21 

 

 

 

TNO-rapport | TNO 2012 R10595 | 20 december 2012 | 14 september 2012  

 

 

is problematic (Hoogendoorn-Lanser et al, 2005). Therefore the basic logit model was 

extended to a path size logit model (see e.g. Cascetta et al, 1996 and Ben-Akiva et al, 1999):   
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With the path size overlap variable defined as 
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where: 

a  link in route r 

Sr  degree of path overlap  

r
  set of links in route r 

az  length of link a 

rz  length of route r 

ahN  number of times link a is found in alternative routes 

 

The generalized cost function is given by the following equation: 

 

    (4) 

where: 

Cr costs of route r 

p  ports used by the route 

l  links used by the route 

Ap  total cost of transhipment at port p  

cl  total cost of transportation over link l 

Tp  time spent during transhipment at port p 

tl  time spent during transportation over link l   

α  value of transport time (USD/day/ton) 

 
Note that the mode of transport (sea or land modes) is embedded in the network attributes 
and does not appear in the cost formula. This mode-abstract formulation allows to use a more 
detailed underlying multimodal network; the aggregate result will be a level of service 
expressed in times and costs. The value of the attractiveness parameter Ap and the scaling 
parameter μ are unknown and need to be estimated. The scaling parameter μ captures the 
phenomenon that, although individual shippers and carriers may decide to use one port or 
another, their aggregate behaviour results in the use of more than one alternative route and 
that their joint response to policies is a smooth one. The parameter Ap includes all relevant, 
measurable and hidden service characteristics of ports, such as fuel costs, handling costs, 
congestion costs, etc.  
 
The value of time parameter α denotes the average preference of decision makers for either 
faster (and thus more expensive) or cheaper (and thus slower) transport options. It 
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summarizes all the characteristics of the goods, e.g. perishability and value, and the logistics 
environment in which the goods transport takes place (e.g. time window for delivery) into one 
parameter. Even in a network such as used here, with carriers offering similar services in 
terms of the time/cost trade-off, this parameter is of importance to distribute freight between 
ports that involve shorter and longer hinterland legs. A higher value of time may lead to an 
earlier port call in the network, with a relatively long inland haul left than otherwise.  

 

Model results 
The observed levels of inland transport costs allow for a normalization of the cost levels of 
this parameter to real cost levels. By making modifications of this value and the scale 
parameter μ, the distance between observed and calculated flows is minimized by means of 
an iterative process. Transhipment and transport times and costs were taken from published 
timetables. The distribution of values of time for freight is inferred from literature on 
international maritime shipments (Tavasszy, 1996) with a global average value near 100 USD 
per TEU per day.  
 
Using a simple Newton-based greedy search method, the model converges quickly and 
results in an excellent fit with available observations. Container throughput data were 
available for about one hundred ports, and for these ports the model is able to explain over 
96% of the amount of variation between ports’ throughput volumes. The sum of the absolute 
differences for all the ports divided by the total flow is below 10%. The ports with the highest 
difference between observed and predicted flows are the Asian ones, probably because of 
the lack of geographical detailed input OD flows.  

 
The figure below shows a snapshot of the model output. The lines are proportional to the 
volume of maritime traffic. Although the US has the largest absolute import and export flows, 
the container flows are larger near Asian and European coasts, particularly along the so-
called Suez Canal route stretching from northeast Asia to northern Europe (Hamburg being 
the most northern main port). This route not only accommodates direct intercontinental 
container flows on a large set of OD pairs, it is also home to a large number of sea-sea 
transhipment hubs which act as turntables in extensive regionally-based hub-feeder networks.  
 

 

 
Figure D.4 Mapped model results  

 


