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den veelal niet voor het personenvervoer over de weg en voor een 
deel ook niet voor het geregeld goederenvervoer over de weg". 2 ) 
Het pre-advies-Van den Houten handelt in hoofdzaak over de Eijn-
vaart. Het is duidelijk, dat de problemen in andere sectoren van de 
binnenvaart, zoals de binnenbeurtvaart en de kleine binnenvaart, 
op vele punten anders liggen. 

Belangrijk is ook in het oog te houden, dat de problematiek van 
weg-, water- en railvervoer niet vanuit de gezichtshoek van gelijk
soortige ondernemingen is bezien. De heer Van Donkelaar namelijk 
spreekt hoofdzakelijk over het kleinbedrijf; de heer Van den Houten 
vanuit redersstandpunt, waarbij het accent dus op het grootbedrijf 
ligt; de N.S. neemt uiteraard een geheel eigen plaats in. Het is wel 
zeker, dat bepaalde kanten van het produktiviteitsvraagstuk in 
grote en kleine bedrijven anders liggen. De heer Van den Houten 
wijst hier trouwens in algemene zin op in zijn pre-advies. Het gaat 
hier volgens hem overigens niet alleen om het feit dat bepaalde 
produktiviteitsbevorderende maatregelen voor de rederij wel moge
l i jk zijn en niet voor de particuliere schipper, doch ook hierom, dat 
de belangen niet steeds gelijk gericht zijn. Dit bl i jkt ook wel bij 
lezing van de pre-adviezen. Het is wel gebleken dat de particuliere 
schipperij wat anders denkt over wat de heer Van den Houten 
noemt „het stelsel van de evenredige vrachtverdeling", dat hij moei
l i jk verenigbaar acht met een streven naar produktiviteitsopvoering. 
Zo l i j k t het mij ook niet ondenkbaar, dat de grote wegvervoer-
bedrijven zich niet voetstoots kunnen neerleggen bij de mening van 
de heer Van Donkelaar, wanneer deze schrijft: „Het is zelfs de 
vraag of het mogelijk zal blijken in grote vervoerbedrijven een 
zodanige organisatie te verwezenlijken, dat de soepelheid ten op
zichte van de verlader, een van de aantrekkelijkheden, zo niet de 
grootste aantrekkelijkheid van het wegvervoer, behouden b l i j f t " . 

Het ligt niet in de opzet van dit artikel een samenvatting te 
geven van hetgeen in de pre-adviezen is vermeld en op het congres 
is besproken; daarover is trouwens reeds voldoende gepubliceerd 
in de vakpers. Slechts op enkele punten zal wat nader worden in
gegaan. Daar is dan allereerst het begrip „produktiviteit". De pre-
adviseurs hebben het nodig gevonden aan dit begrip een nadere 
inhoud te geven. Dit is begrijpelijk omdat men er met enige goede 

") Nederlands Transport, 8 oktober 1960, pag. 609. 
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w i l ongeveer alles onder kan brengen wat met de bedrijfsvoering te 
maken heeft. De produktiviteit is de laatste t i jd hier te lande zeer 
sterk in de aandacht gekomen, vooral ook in verband met de rege-
ringspolitiek inzake de lonen, de z.g. gedifferentieerde loonvorming. 
Hierdoor werden vele ondernemingen en bedrijfstakken genood
zaakt om produktiviteitsindices te berekenen; met meer of minder 
succes overigens. De keuze van het onderwerp voor dit congres zal 
hierdoor dan ook wel zijn beïnvloed. 

De inhoud van de pre-adviezen en van de conclusies, waarbij 
sterk de nadruk is gelegd op het complementaire verband van de 
produtiefactoren, wijst er ook wel op, dat de gedachten bij de hui
dige loonpolitiek hebben vertoefd, volgens welke immers de produk
tiviteit in beginsel wordt gemeten aan één produktiefactor: de 
arbeid. De heer Wansink laat in zijn pre-advies ten aanzien van het 
loonbeleid zelfs zeer duidelijk een critisch geluid horen. Het is hier 
niet de plaats in te gaan op de mérites van de huidige loonpoütiek. 
Bekend is, dat de meningen daarover nogal verdeeld zijn, in het 
bijzonder wat de praktische uitwerking betreft. Wel meen ik, dat 
de heer Wansink de zaak iets te eenvoudig voorstelt, wanneer hij 
betoogt, dat in het huidige loonbeleid alléén de arbeidsproduktivi-
teit een rol zou spelen. Afgezien van het feit, dat in bepaalde 
gevallen ook de rentabiliteit als maatstaf kan worden aanvaard, zijn 
door de premisse, dat loonsverbetering „uit de ruimte" moet wor
den betaa;ld (vandaar ook het doorberekeningsverbod) indirect ook 
andere elementen in de beoordeling betrokken. 

Het is mijns inziens de verdienste van het pre-advies-Van Don
kelaar, dat het de ontwikkeling van het produktiviteitsbegrip en 
het verschil in betekenis van de arbeidsproduktiviteit in de macro-
economische theorie en in de zienswijze van de individuele onder
neming duidelijk heeft uiteengezet. Terecht stelt het, dat vanuit het 
gezichtspunt van de nationale welvaart de arbeidsproduktiviteit 
maatgevend is. Prof. Dr. J. Pen schrijft in dit verband: „Formeel 
staan de begrippen arbeidsproduktiviteit en kapitaalsproduktiviteit 
(dus) op één l i jn . Het merkwaardige feit doet zich nu voor, dat zij 
voor de welvaart van een land een totaal verschillende betekenis 
hebben. De arbeidsproduktiviteit is van doorslaggevende invloed 
op de welvaart. De kapitaalsproduktiviteit is dit nauwelijks".») 

Voor de afzonderhjke onderneming echter gaat het aldus dit pre-

Prof. Dr. J . Pen, Moderne Economie, pag. 35. 
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advies niet uitsluitend of zelfs maar in de eerste plaats om de 
arbeidsproduktiviteit. Het is jammer, dat in de conclusie van het 
congres de betekenis van de arbeidsproduktiviteit sec niet even is 
aangeduid. De conclusie „dat bij de hantering van produktiviteits-
gegevens — voor welk doel dan ook — het complementaire verband 
tussen de factoren arbeid, kapitaal en ondernemersactiviteit nim
mer uit het oog mag worden verloren" is daarom naar mijn mening 
wat te globaal. 

Het is begrijpelijk, dat de pre-adviseurs het begrip produktiviteit 
verder niet vanuit de macro-economische gezichtshoek hebben be
naderd, doch vanuit het ondernemersstandpunt. De heer Van Don
kelaar noemt de opvoering van de produktiviteit voor de individuele 
ondernemer daarom een „kostenkwestie". De heer Van den Houten 
heeft een nauw verwante opvatting; hij interpreteert de uitdrukking 
„opvoering van de produktiviteit" als „verbetering van de efficien
cy". De heer Wansink maakt een onderscheid tussen technische en 
economische produktiviteit. De technische produktiviteit definieert 
hij als de verhouding tussen het aantal geproduceerde eenheden en 
de daarvoor aangewende eenheden produktiemiddelen, terwij l hij 
de economische produktiviteit baseert op het aantal verkochte een
heden produkt. De in dit laatste pre-advies opgenomen grafieken, 
waarin voor de jaren 1950 tot en met 1959 de ontwikkeling van de 
technische en economische produktiviteit voor de factor arbeid, 
kapitaal en energie in het N.S.-bedrijf wordt weergegeven, zijn zeer 
illustratief. 

Een interessante kwestie, die nauw met de vorige samenhangt, 
is de verdeUng van de baten uit de opvoering van de produktiviteit 
verkregen. Dr. Van den Houten houdt het eenvoudig en schrijft dat 
de baten ten goede moeten komen aan alle betrokkenen, d.w.z. de 
kapitaalverschaffers, de werknemers en de verladers, terwij l hij 
ook de fiscus een onvermijdelijk aandeel ziet nemen. De mate waar
in elke groep zal profiteren „hangt van de omstandigheden af". 
Een vast recept is volgens deze pre-adviseur niet te geven. 

De heer Wansink huldigt min of meer dezelfde opvatting. Hij 
vermeldt, dat de afnemers van de N.S. een gedeelte van de produk-
tiviteitsstijging hebben ontvangen. De toerekening van de baten 
aan de produktiefactoren acht hi j , terecht, theoretisch onoplosbaar 
wegens het complementaire verband der produktief actoren. Niette
min heeft hi j , uitgaande van de theoretische veronderstelling dat 
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de beloning per eenheid kapitaal constant is, aangegeven hoe de 
loonstijging zou kunnen zijn indien de toegevoegde waarde even
redig, meer dan evenredig en minder dan evenredig stijgt met de 
vergroting van het kapitaal. Een oplossing waarin wij verwantschap 
met de grensproduktiviteitstheorie herkennen. Aan het slot echter 
geeft hij te kennen, dat deze gevallen niet met de werkelijkheid 
stroken; hij wijst in dit verband o.a. op de wisselende beloningsvoet 
van het kapitaal. Hij meent, dat zijn beschouwingen in ieder geval 
tot de conclusie leiden, „dat bij de verdeling van de economische 
baten van de stijging van de produktiviteit, alle elementen welke 
daarbij in het spel zijn, in hun onderlinge samenhang tot hun recht 
moeten komen". 

De heer Van Donkelaar heeft het probleem in zijn pre-advies niet 
aangeroerd, doch op het congres heeft hij alsnog verklaard dat de 
verdeling der baten in de praktijk door de markt wordt bepaald, 
waarmede hij het zwaartepunt dus bij de machtsfactor legt. Er is 
dus door de pre-adviseurs weinig nieuws toegevoegd aan het vele 
dat reeds is geschreven over het loonprobleem, een van de meest 
gecompliceerde problemen overigens van de moderne economie. 

De drie pre-adviseurs hebben allen aandacht besteed aan de bijzon
dere kenmerken van de vervoerbedrijven en met name aan het feit, 
dat zij niet op voorraad kunnen produceren. De heer Van Donke
laar ziet hierin een der beletselen voor het bereiken van een gun
stige bezettingsgraad in het wegvervoer; de heer Van den Houten 
acht het voor de binnenvaart zelfs zeer bezwaarlijk, omdat zich bij 
de vraag naar scheepsruimte telkens weer pieken voordoen, die 
noodzaken tot het aanhouden van reservecapaciteit, welke reserve
capaciteit een latente bedreiging vormt van het vrachtenpeil. De 
heer Wansink merkt op dat de vervoerbedrijven genoodzaakt zijn, 
naast technische produktiviteitsgegevens, ook economische produk-
tiviteitsgegevens te bezigen. Het niet verkochte deel van de produk-
tie gaat immers onmiddellijk teniet en kan dus nimmer bijdragen 
tot het economische resultaat. 

Het is qpmerkelijk hoe veelvuldig de laatste t i jd in woord en 
geschrift wordt gewezen op het feit, dat de vervoerprestaties niet 
op voorraad kunnen worden geproduceerd en op de nadelen die 
daaraan zijn verbonden. Nu is dit verschijnsel bepaald niet zeld
zaam; men treft het zelfs in de industrie aan. De nadelen kunnen 
zeker niet worden ontkend. Wel rijst de vraag of men de nadelen 
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niet te éénzijdig benadrukt. Op het congres merkte een der deel
nemers dan ook op dat men de zorgen die aan het houden van voor
raden verbonden zijn, niet moet onderschatten. De repliek van de 
pre-adviseurs, dat de nadelen belangrijk groter zijn dan de voor
delen, heeft blijkbaar niet ieder kunnen overtuigen. In een bespre
king van het congres in een Frans binnenvaartblad trof ik althans 
dezelfde opmerking wederom aan; het schrijft: „D'autre part l'ab-
sence de stocks en matière de services de transport représente aussi 
un avantage par rapport a l'industrie. D'ailleurs le problème des 
stocks dans l'industrie s'avère aussi difficile a résoudre que celui 
des réserves de cale dans la navigation". ^) 

De heer Mr. C. W. Kroes, voorzitter van de Stichting Nederlandse 
ParticuUere Binnenvaart, bleek het niet geheel eens te zijn met de 
opvattingen over het capaciteitsprobleem. Hi j meent, dat het be
staan van een zekere reservecapaciteit of overcapaciteit niet uit
sluitend negatief mag worden beoordeeld. In verband echter met 
het ook door Dr. Van den Houten gesignaleerde gevaar van bedrei
ging van het vrachtenpeil, acht hij voor de binnenvaart een even
redige vrachtverdeling nodig.De heer Van den Houten ziet blijkbaar 
voor zijn sector niet veel in de evenredige vrachtverdeling; hij 
noemt als middelen tot oplossing van het capaciteitsprobleem in 
de binnenscheepvaart: verkorting van de vaartijd, af-ij ken van 
schepen en gereguleerde stillegging, aangevuld met regelingen 
betreffende de nieuwbouw en de sloop. Hij onthoudt zich echter 
van een standpuntbepaling in het kader van de Mannheimer Acte, 
omdat dit, zoals hij zegt, „te ver zou voeren". 

De heer Van den Houten noemt het een voor het binnenschip 
typisch, de produktiviteit belemmerend, aspect, dat hiermede 
„pleegt te worden gemanipuleerd als een drijvend, weliswaar vr i j 
duur, maar zeer flexibel pakhuis". Ik zie niet in, dat hier van een be
lemmering van de produktiviteit kan worden gesproken, tenzij men 
produktiviteit zou opvatten als de prestatie in tonkilometers of iets 
dergelijks. Het is naar mijn mening — gelet op de concurrentie met 
andere vervoertakken — een van de sterke punten van de binnen
vaart, dat een schip per ton lading een relatief goedkope opslag
mogelijkheid biedt. Men verdient met varen in het algemeen wel
iswaar meer dan met liggen, doch indien de scheepvaart niet meer 

„Revue de la navigation intérieure et rhénane", 1960, no. 17, pag. 697. 
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bereid zou zijn te liggen zou men in bepaalde gevallen aan het 
varen waarschijnlijk niet meer toekomen. 

Het is opmerkelijk, dat geen der pre-adviseurs aandacht heeft 
geschonken aan de invloed van het eigen vervoer (of zo u wi l t : van 
de integratie) op het capaciteitsvraagstuk, cq. de produktiviteit 
van het beroepsvervoer. De verlader heeft immers de neiging 
slechts dat deel van zijn vervoer, dat een min of meer constant 
karakter heeft (het basisvervoer) zelf te verrichten en de pieken 
over te laten aan het beroepsvervoer. Dit verscherpt dus de pieken 
tn het beroepsvervoer, tengevolge waarvan het capaciteitsprobleem 
voor het beroepsvervoer moeilijker wordt. Een verwant verschijn
sel ziet men bij de rederijen, die naar behoefte huurschepen char
teren. Dit heeft de particuliere Rijnvaarders wel eens de klacht 
ontlokt, dat zij als reservevloot fungeren. Dr. Van den Houten heeft 
deze kwestie in zijn pre-advies wel even aangeroerd. Bij de bespre
king van de planning als middel tot produktiviteitsopvoering, wijst 
hij er nl . op, dat de rederij als probleem heeft „de bepaling van de 
hoeveelJieden die met eigen en die met huurschepen zullen worden 
gevaren, dan wel over de beurs zullen worden bevracht". 

De heer Van Donkelaar ziet als een der mogelijkheden om bij 
het wegvervoer tot een lagere reservecapaciteit te komen, het door 
een aantal vervoer ondernemers aannemen van vervoersopdrachten. 
Hij toont zich overigens niet optimistisch ten aanzien van de moge
lijkheden tot capaciteitsaanpassing. Hij schrijft in zijn pre-advies 
daaromtrent,: „ zal, vrees ik, het ideaal dat sommigen zich heb
ben gesteld: een vervoersapparaat dat qua capaciteit volledig aan 
de vraag naar vervoer aangepast is en ook bl i j f t , wel een onbereik
baar ideaal blijken te zijn, althans onder de huidige economische 
orde en onder handhaving van de vrije keuze van de verlader". 

Het pre-advies-Wansink wijst nog op de verschillen tussen de 
drie vervoertechnieken wat de kosten van de infrastructuur betreft. 
De Spoorwegonderneming draagt zelf zorg voor de weg en de bevei
liging en draagt dus ook de zorg voor een zo produktief mogelijk 
gebruik van de infrastructuur. Het wegvervoer en de binnenvaart 
hebben die zorg niet, hetgeen ook het vraagstuk van de kosten
dekking veel eenvoudiger maakt. Voor de spoorwegen zijn de weg-
kosten vast; voor het wegvervoer variabel en voor de binnenvaart 
spelen ze nagenoeg geen rol, aldus de heer Wansink. 

De heer Van Donkei.aar beeft bij de bespreking van de mogelijk-
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heden tot produktiviteitsverbetering een onderscheid gemaakt in 
drie categorieën, nl . die welke tot de taak van de individuele onder
nemingen behoren, die welke door de bedrijfstak kunnen worden 
aangepakt en die welke door externe factoren worden bepaald (ver
lader en overheid). De heer Wansink maakt een onderscheid in 
interne factoren, externe factoren (zoals de technologische ontwik
keling, de structurele en conjuncturele invloeden, de situatie op de 
arbeids- en kapitaalmarkt) en institutionele factoren (die welke 
voortvloeien uit het overheidsbeleid). De heer Van den Houten 
heeft niet een zodanige systematiek gekozen, hoewel ook hij aan de 
verschillende invloeden aandacht heeft besteed. 

Het zwaartepunt in de pre-adviezen ligt bij de opvoering van de 
produktiviteit die door interne factoren wordt bepaald. De maat
regelen liggen uiteraard voor de verschillende vervoertakken niet 
gelijk, omdat zij veelal techniek-gebonden zijn. 

Dit geldt b.v. voor de eventuele standaardisatie van vervoer-
materiaal. De heer Van den Houten ziet nl . voor de binnenvaart op 
korte termijn geen mogelijkheden tot seriebouw, terwij l de heer 
Wansink mededeelt, dat — ook in internationaal verband — bij de 
spoorwegen een geleidelijke standaardisatie van bepaalde typen 
rollend materieel wordt nagestreefd. Bij het wegvervoer — dat op 
de omvangrijke in grote series producerende automobielindustrie 
kan terugvallen — ligt dit probleem uiteraard weer geheel anders. 

Toch zijn er wel gemeenschappelijke trekken. In dit verband kan 
b.v. worden gewezen op het door alle pre-adviseurs gestelde belang 
in de opvoering van de vakbekwaamheid van het personeel door 
opleiding in en buiten het bedrijf, waarbij de heer Wansink in het 
bijzonder de kadervorming van betekenis vindt. 

Door allen is enige aandacht geschonken aan de problemen die 
door de ondernemers gezamenlijk of door de bedrijfstak kunnen 
worden aangepakt. Ook hier zijn tussen de mogelijkheden in de 
drie vervoertechnieken verschillen te constateren. De heer Van 
Donkelaar acht voorlichting van de bedrijfstak op de gebieden die 
een specialistische kennis vereisen, gewenst, zoals op het gebied van 
de keuze van het materieel, de laad- en losmethoden en een doel
matige administratie. Ook de vakopleiding is een taak voor de 
ondernemers gezamenlijk. De mogelijkheden tot commerciële samen
werking zijn volgens de heer Van Donkelaar in het ongeregeld 
vervoer niet groot. Ook het opgaan van kleine bedrijven in grote 
komt weinig voor. 
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Het is jammer, dat deze pre-adviseur zijn aandacht zo sterk bij het 
ongeregeld vervoer heeft gehouden. Ik geloof, dat de samenwerking 
in het geregeld vervoer wat gunstiger aspecten vertoont. Men 
denke in dit verband b.v. aan de centrale bodehuizen. 

De heer Van den Houten ziet vooral belang in een onderling 
contact van de bedrijfsgenoten en in een doeltreffender en collegia-
Ier samenwerking bij het contact met de talrijke instanties in 
binnen- en buitenland. Het zou volgens hem nuttig zijn, dat de 
bedrijfstak als geheel over verschillende deskundigen beschikte, die 
namens alle bedrijfsgenoten kunnen optreden en specifieke proble
men kunnen bestuderen. Op het gebied van het hydro-dynamisch 
wetenschappelijk onderzoek ligt volgens hem nog een zeer groot 
terrein braak, dat voor de gehele binnenvaart van belang is en 
waarbij een grote bijdrage van het Scheepsbouwkundig Proef
station in Wageningen kan worden verwacht. Hier ligt een gebied 
voor gezamenlijk optreden van de binnenvaart. De heer Wansink 
tenslotte, wijst op de betekenis van de georganiseerde internatio
nale samenwerking der spoorwegmaatschappijen. Deze heeft b.v. 
geleid tot de oprichting van de Europpool, waardoor een aanmer
kelijke besparing aan leegloopkilometers mogelijk is gebleken. 

De invloed die de verlader kan uitoefenen op de produktiviteit 
van het vervoer, is eveneens door de pre-adviseurs besproken. Daar
bij is vooral aandacht geschonken aan de mogelijkheid tot versnel
ling van de laad- en lostijd. Dr. Van den Houten acht het voor de 
binnenvaart van belang, dat bij ladingen ex zeeboot tussenopslag 
plaatsvindt omdat daarmede pieken in de vaart worden afgevlakt. 

Tenslotte is de invloed van de overheid aan een beschouwing 
onderworpen, in het bijzonder door de heren Van Donkelaar en 
Wansink. Erg gunstig komt de overheid er niet van af. De heer 
Van Donkelaar spreekt trouwens over de „helaas vele lasten en 
verplichtingen", die de overheid de bedrijven oplegt, en dan volgt 
een vr i j grote opsomming van overheidsbepalingen. Deze opsom
ming acht ik niet in alle opzichten even gelukkig, althans niet in 
verband met het onderwerp van het pre-advies. Ik denk hier b.v. 
aan de overheidsmaatregelen met betrekking tot de verkeersveilig
heid, de Rijtijdenwet e.d. De vermelding van de bepalingen inzake 
de vergunningverlening krachtens de Wet Autovervoer Goederen, 
ontmoette ook op het congres kritiek. De heer Van Donkelaar 
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deelde in zijn repliek o.a. mede, dat men uit het feit dat de W.A.G. 
is vermeld, niet moet afleiden, dat hiervoor in de bedrijfstak geen 
waardering bestaat. De individuele onderneming' echter ondervindt 
een beperking van de mogelijkheid, de capaciteit naar eigen goed
dunken uit te breiden als een last. De heer Van Donkelaar heeft 
voorts gewezen op de toenemende hinder die de wegvervoerder 
ondervindt van verkeersopstoppingen en een onvoldoende wegdek. 
Hij bepleitte verbetering en uitbreiding van het wegennet en een 
oplossing van het parkeerprobleem. 

De heer Van den Houten heeft eveneens op de belemmeringen 
gewezen die de scheepvaart op sommige vaarwegen ondervindt, o.a. 
door te lage doorvaarthoogten van bruggen en te geringe schut-
capaciteit hoewel hij toegeeft, dat de overheid veel aandacht be
steedt aan de vraagstukken van de infrastructuur. De heer Mr. W. 
A. C. van Dam wees er tijdens het congres nog op, dat de produk
tiviteit gunstig zal worden beïnvloed, indien deugdelijker vaar-
reglementen worden ingevoerd; een bekend geluid uit de mond 
van de oud-voorzitter van „Schuttevaer". 

Last hut not least de heer Wansink, die constateert, dat de ver
voerbedrijven in een wezenlijk andere verhouding tot de overheid 
staan dan de meeste andere ondernemingen of bedrijven. Hij wijst 
in dit verband op de capaciteitsregelingen (en in relatie hiermede 
op de exploitatie- en vervoerplicht) en op het overheidstoezicht op 
de prijsvorming. Vooral dit laatste zit de heer Wansink dwars, om
dat het tarievenbeleid van de Regering de winsten van het Spoor
wegbedrijf zeer beperkt heeft gehouden. Hierdoor is de N.S. de 
mogelijkheid tot interne financiering van investeringen ter verho
ging van de produktiviteit, onthouden. Hoewel de mogeüjkheid tot 
interne financiering bij industriële bedrijven van de grootte van de 
N.S. ongetwijfeld ruimer is geweest, kan men zich toch afvragen 
of de heer Wansink niet wat te pessimistisch is. Wanneer men de 
ontwikkeling van de vermogenspositie van het spoorwegbedrijf 
over enkele tientallen jaren volgt,ziet het er nog niet zo somber uit. 

In het bovenstaande is slechts een greep gedaan uit de inhoud 
van de pre-adviezen. Ik acht de kennisneming van de volledige 
inhoud daarvan voor allen die belangstelling hebben in het vervoer, 
zeker aan te bevelen, omdat in vogelvlucht de meest belangrijke 
kwesties, die de bedrijfsvoering raken aan de orde zijn gesteld. Het 
pre-advies van Ir. Maris, dat tot nu toé buiten beschouwing is 
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gelaten, is zeker niet minder interessant. Na een statistisch over
zicht van de omvang van het binnenlandse vervoer te water en van 
de ontwikkeling van de binnenvloot, heeft de heer Maris een over
zicht gegeven van de in uitvoering en in voorbereiding zijnde wer
ken op het gebied van de waterwegen (kosten tezamen 800 miljoen 
gulden), waaruit wel blijkt, dat de Waterstaat niet stil zit. 

S U M M A R Y 

The author gives some considerations about the papers and the discussions 
on the theme „Productivity-increasement in goods transport" by experts of 
road-, water- and rail transport delivered at the „Binnenscheepvaartcongres" 
(Inland shipping congress), held at Rotterdam, in September 1960. 

He points to the fact that the papers do not cover the whole field of inland 
transport, not even that of goods transport only. Moreover the problems of 
road-, water- and rail transport are not considered from the same point of 
view, but from that of the small firm, the shipping company and the large 
railway company respectively. 

The concept of productivity has predominantly been approached from the 
viewpoint of the entrepreneur, the macro-economic sense has only indirectly 
been dealt with. 

In one of the papers the possibilities of productivity-improvement in goods-
transport are summarized in three groups, i.e. those which can be arrived 
at by the firm in question itself, those which ask co-operation of a number 
of firms and those which depend on external factors (shippers, government). 
I n general, most attention has been paid to the first group. Naturally the 
proposed measures differ for each industry but all three papers appeared 
to attach great weight to personnel training. 

The influence on productivity that can emanate from a branch of in
dustry as a whole, or from shippers, was also given attention, but most of 
all the government measures were viewed in this respect. 

Seen as a whole, the congress proved an excellent opportunity for a 
demonstration of the different problems which are connected with pro
ductivity-improvement in the three transport industries. 

199 



D E KANALISATIE VAN D E M O E Z E L : "TEST-CASE" 

VOOR E E N E U R O P E E S W A T E R W E G E N R E C H T 

Mr. N. Scholtens 

Bij verdrag' van 27 oktober 1956 zijn Frankrijk, Duitsland en 
Luxemburg overeengekomen gezamenlijk de belangrijkste, tot nu 
toe nog niet commercieel bruikbare zijrivier van de Rijn te 
kanaliseren en bevaarbaar te maken voor schepen van maximaal 
1500 ton. 

Gezien het grote verval ( ± 100 meter), het bochtige tracé en 
de somtijds geringe diepte van de Moezel, moeten voor de kanali
satie kostbare en veelomvattende voorzieningen worden getroffen. 
Aan dit omvangrijke technische werk ligt echter een zeker zo 
grote economische conceptie ten grondslag. Bewust immers worden 
door deze onderneming de belangrijkste Europese industriegebie
den, enerzijds de Ruhr, anderzijds Lotharingen, Luxemburg' en de 
Saar, door een waterverbinding tezamen gebracht. 

Nu men zich sinds het verdrag van Rome in Europa steeds 
nauwer aan de noodzaak der economische integratie gebonden 
weet, is het duidelijk dat het creëren van een nieuwe vervoers
weg al aanstonds tot velerlei consequenties voert, waarvan de 
weerslag zich in casu niet tot de economie der kanaalbouwers 
beperkt, doch zich veeleer binnen de gehele Europese vervoers-
economie zal doen gevoelen. Met name zal dit het geval zijn voor 
dat deel van het Europese vervoer, hetwelk zich i n het werk
gebied van de Rijn concentreert. Binnen het gebied van de Rijn en 
zijn zijrivieren heeft zich immers, sinds het begin van de 19e eeuw, 
één samenhangende vervoersmarkt ontwikkeld, die tot een factor 
van onmisbare economische betekenis voor alle daarbij betrokken 
landen is uitgegroeid. Daarbij heeft zij steeds van nature een in
tegrerende functie vervuld. Nu men thans, staande aan het begin 
van een decade, waarin ook op vervoersgebied het overgrote deel 
van de in het E.E.G.-verdrag neergelegde doelstellingen verwezen
l i jk t zal moeten worden, de groei en de ontwikkeling van deze 
natuurlijke integratiefactor nog eens overziet, valt het niet te ont
kennen dat het met name het voor internationale waterwegen 
geldende regime is geweest, dat bij uitstek bepalend bleek te zijn 
voor de voorspoedige voltrekking van dit integratieproces. 

Gelijk hiervoren reeds werd gesteld zal de Moezel als vervoers-
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weg deel uit gaan maken van het Westeuropese waterwegennet, 
een geheel waarin de Rijn met zijn zijrivieren een samenhangende 
vervoersmarkt vormt. Een van de vereisten voor het optimaal 
functioneren van zulk een gemeenschappelijke markt is het be
staan van een regime waardoor wordt gewaarborgd, dat de mede
dinging binnen die gemeenschappelijke markt niet wordt vervalst. 
Vertaald in de economie van de internationale waterweg impli
ceert zulk een regime een gemeenschappelijk toepassen van de 
fundamentele beginselen van volledige vrijheid van vaart en 
gelijke behandeling van alle vlaggen. 

In hoeverre echter de Europese belangen, de behoeften van de 
oeverstaten en de interessen van de internationale transportonder
nemers op de nieuwe Moezel/Rijnmarkt wezenlijk tot hun recht 
zullen komen, zal voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van het 
regime, dat op de Moezelvaart van toepassing zal zijn. Immers dit 
zal, in dezelfde mate waarin zulks voor de internationale Rijn
vaart het geval is geweest, doorslaggevend zijn voor de wijze 
waarop de bevaarbaarmaking van de Moezel een werkelijke 
bijdrage tot de ontplooiing van de daarop geënte economische 
activiteit zal zijn. 

In dit licht bezien heeft zich dan ook de vraag voorgedaan in 
hoeverre het in het Moezelverdrag van 1956 neergelegde scheep
vaartregime recht doet aan de historische ontwikkeling van het in
ternationale Rij nvaartr echt enerzijds, anderzijds of en in hoeverre 
het Moezelstatuut samenhang vertoont met de moderne economi
sche en politieke concepties in een zich verenigend Europa. 

Als steeds, dient elk internationaal verdrag beschouwd te wor
den binnen het perspectief van de ten tijde van de ondertekening 
daarvan bestaande politieke situatie. Het Moezelverdrag vormt 
een onderdeel van een complex verdragen rond de Saarkwestie. 
Met name voor de initiatiefneemster van het kanalisatieproject 
— Frankrijk —, betekenden de onderhandelingen een zaak van 
geven en nemen. Duidelijk bl i jkt zulks uit de kostenverdeling van 
het project: hoewel de Moezel slechts voor één negende van haar 
loop door Frans gebied voert, zal Frankrijk voor 2 / 3 in de totale 
kosten van het project bijdragen, i ) De van de kanalisatie te ver
wachten economische voordelen zullen dan ook voor Frankrijk het 

Zie voor cijfers met betrekking tot de kostenverdeling en verdere tech
nische gegevens, bijlage I . 
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grootst zijn. In de bevaarbaar gemaakte Moezel vindt Frankrijk 
immers een middel om intensiever in de wereldhandel ingescha
keld te worden. Enerzijds wordt haar positie versterkt doordat 
over de waterweg grotere hoeveelheden grondstoffen goedkoper 
kunnen worden aangevoerd, anderzijds bereiken de eindprodukten 
van de Lotharingse industrie goedkoper de wereldmarkt. 

Aan Duitse zijde was men aanvankehjk minder enthousiast en 
was het met name de Bundesbahn, die thans nog grote hoeveel
heden cokes van Duitsland naar Lotharingen en ijzererts van 
Lotharingen naar het Ruhrgebied vervoert, die zich op het stand
punt stelde dat, gezien de bestaande zeer goede spoorverbindin
gen, het gehele kanalisatieproject eigenlijk overbodig te achten 
was. Tegen deze bewering stelde men echter het voorbeeld van de 
Rijn, in wiens werkgebied auto-, spoor- en waterweg langs elkan
der lopen, en waarbij is gebleken dat nieuwe wegen nieuw vervoer 
brengen. Daarbij valt nog aan te tekenen dat de verhouding Ruhr-
gebied/Rijn zich op een feitelijke relatie tussen volume en vervoers
middel baseert en ampel werk voor alle verkeersdragers oplevert. 

De Franse staalindustrie importeert thans circa 5 miljoen ton 
cokes per jaar, waarvan tot nu toe slechts een 20.000 ton per bin
nenschip wordt aangevoerd. De uit de mijngebieden van de Ruhr 
en Limburg benodigde kolen — thans 1,5 miljoen ton — komen 
geheel per spoor. Ook het hoofdzakelijk op het Ruhrgebied ge
richte vervoer van ijzererts — 1,2 miljoen ton — gaat per spoor. 
Van de ca. 2 miljoen ton eindprodukten van de Franse staal
industrie die thans worden geëxporteerd via de Noordzeehavens 
vinden tot op heden slechts een 200.000 ton per binnenschip hun 
weg daarheen. ^) 

Vooral voor wat betreft deze exportvervoeren geven de ramin
gen omtrent het vrachtverschil tussen spoor- en binnenvaart
vervoer na de kanalisatie van de Moezel een niet mis te verstane 
indicatie dat het watertransport het meest geëigende middel van 
vervoer voor eindprodukten van ijzer en staal is. De schattingen 
zijn natuurlijk afhankelijk van de doorberekening van aanleg- en 
onderhoudskosten van de bevaarbaar gemaakte Moezel aan de 
scheepvaart, alsook van het totale te verwachten vervoersvolume 
op deze rivier. Door elkaar genomen resulteren zij echter in een 
prijsverschil van ca. 41% ten gunste van de binnenscheepvaart. 
Wanneer men zich beperkt tot de sector van het massagoed kan 

«) Aldus de vervoersstatistieken van de E . G . K . S . 1959. 

204 

worden vastgesteld, dat met betrekking tot het op Lotharingen 
gerichte cokes-kolenvervoer de schattingen resulteren in een ge
middeld vrachtvoordeel van ca. 17% van schip boven trein. 

Gezien én de tegenstellingen op vervoerstechnisch gebied én de 
verhouding waarin de verdragspartners politiek tot elkander ston
den — Frankrijk pousserend, Duitsland in feite onwillig, Luxem
burg als noodzakelijke derde —, alsook de grote praktische moei
lijkheden, s) is het niet verwonderlijk dat het quid pro quo is 
neergekomen op een scheepvaartregime dat in zijn huidige vorm 
als beslist onbevredigend moet worden aangemerkt. 

Het Moezelverdrag bl i jkt n.1. op belangrijke en principiële pun
ten niet aan te sluiten bij de rechten die zich in de loop van de 
t i jd voor de Rijn en zijn zijrivieren ontwikkeld hebben, noch ook 
is het in overeenstemming te achten met de beginselen neergelegd 
in het verdrag tot oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap. 

Teneinde deze beide stellingen te staven, wordt als volgt ge
argumenteerd: 

A. Criteria waaraan een regime voor de scheepvaart op de 
Moezel, cq. elke Westeuropese waterweg de jure dient te voldoen. 

1°. De vrijheid van vaart in het grensoverschrijdend verkeer. 
Dit vrijheidsbegrip betekent vrijstelling van financiële verplich
tingen uitsluitend gegrond op de uitoefening van de scheepvaart. 
In de loop van de 19e eeuw heeft het begrip zich ontwikkeld tot 
een universeel volkenrechtelijk principe en is uiteindelijk neer
gelegd in het Verdrag van Versailles. 'O 

") Alleen al op het Duitse traject moet b.v. met 15.000 eigenaren over ont
eigening worden onderhandeld. 

Vgl. Art. 356 Verdrag van Versailles: 
Art. 356: 
„Les bateaux de toutes les nations et leurs chargements jouiront de tous 
les droits et privilèges accordés aux bateaux appartenant a la navigation 
du Rhin et a leurs chargement". 
De Rijn werd nu dus opengesteld voor schepen van alle naties, zonder 
de beperking tot „schepen van de Rijnvaart." Door deze bepaling kwam 
het beginsel der contractuele reciprociteit te vervallen en werd de vr i j 
heid van vaart op de zijrivieren uitgebreid tot de niet-oeverstaten, ter
wijl zelfs de mogelijltheid tot vlag-differentiatie werd opgeheven door 
in art. 356 te bepalen, dat de schepen van alle naties en hun ladingen 
voortaan de rechten zouden hebben, welke tot dusver aan de tot de 
Rijnscheepvaart behorende vaartuigen waren toegekend. 
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In het Rijngebied betekent dit, dat ook niet-oeverstaten van de 
Rijn en zijn zijrivieren zich van zulk een vrije vaart verzekerd 
weten. Verdragstechnisch heeft men dus te maken met een expli
ciet omschreven verzekering van de vrijheid van vaart op de Rijn 
en zijn zijrivieren, die door alle partners in de Rijnvaart over en 
weer aan elkander is gegarandeerd door hun ondertekening. Zo is 
dus b.v. Nederland rechthebbende met betrekking tot de vrije 
Moezelvaart. Als „affluent" van de Rijn zijn op de Moezel uiteraard 
van toepassing de artikelen 3, 4 en 45a van de Akte van Mann
heim, behelzende resp. het verbod van heffing van scheepvaart
rechten anders dan retributies, het discriminatieverbod en de 
competentie van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart. 

2°. De gelijkheid van behandeling. 

Ook dit is een grondbeginsel van het internationale rivieren-
recht, reeds vastgelegd in de z.g. Slotakte van het Wener Congres 
van 1815 (art. 110). Voor de zijrivieren van de Rijn werd hierop 
aangehaakt in artikel 16 van de Annexe op deze Slotakte: een 
discriminatie van Rijnschippers die de zijrivieren willen bevaren 
ten opzichte van de schippers van die zijrivieren wordt onmoge
l i jk gemaakt. Later, voor de zijrivieren nogmaals bevestigd door 
art. 45 van de Akte van Mainz (1831) wordt het beginsel dan, 
ontdaan van enkele beperkende franjes (zoals bepalingen omtrent 
schippersgilden en scheepspatenten), i n de Akte van Mannheim 
neergelegd (art. 4). Het beginsel bleef echter conventioneel-
rechteüjk bepaald door het vereiste van reciprociteit. Voor wat 
betreft de conventionele«) Rijn, neemt art. 356 van het Verdrag 
van Versailles tenslotte ook dit beletsel weg, en breidt het beginsel 
van gelijke behandeling uit tot alle anden. Impliciet dient men dit 
artikel ook voor de zijrivieren op dezelfde wijze te hanteren: een 
uitbreiding van de jurisdictie van de Centrale Rijnvaart Commis
sie als voorzien in art. 362 Verdrag van Ver sa i l l e s , zou immers 
niet anders dan op een uniform rivierenregime kunnen steunen. 

') Vgl. art. 2a van het Slotprotokol van de Akte van Mannheim: kosten 
nodig voor het functioneren en onderhoud van bruggen en sluizen 
mogen wel in rekening worden gebracht. 

") Met dit adjectief duidt men de Rijn voorzover die het voorwerp van 
internationale conventies vormt. 

') Dit artikel heeft de weg tot zulk een uitbreiding ontsloten. Duitsland 
verbond zich, geen bezwaar te maken tegen een eventueel voorstel van 
de CR.C. haar jurisdictie over de Duitse Moezel uit te breiden. 
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3°. De vrijheid van vaart in het nationale verkeer (cabotage). De 
gelijkheid van behandeling impliceert ook het recht van cabotage. 
Sedert Wenen hebben dus de oeverstaten en sinds Versailles ook 
alle andere staten het recht om op de Rijn en op de zijrivieren de 
vrachtvaart op de meest vrije wijze uit te oefenen, met inbegrip 
van de cabotage. Art . 4 van de Akte van Mannheim bepaalt „pour 
ce qui concerne les voies navigables mentionnées au premier 
alinéa de l'article 3 — le Rhin et ses affluents — le traitement 
national, sous tous les rapports, sera accordé aux navires apparte
nant a la navigation du Rhin et a leurs chargements". 

Met uitzondering van Duitsland, hebben tot nu toe alle Rijn-
oeverstaten de opvatting gehuldigd dat volgens dit art. 4 een toe
lating tot de binnenlandse vaart op de Rijn aan de vlaggen van 
alle Rijnoeverstaten op voet van gelijkheid is gegarandeerd. 

B. Toetsing van de bepalingen omtrent de scheepvaart en de 
Moezelcommissie neergelegd in het Moezelverdrag van 1956») 
aan de hiervoren geformuleerde criteria. 

Ad. 1. Van Metz tot aan de samenvloeiing met de Rijn zal de 
grensoverschrijdende vaart op de Moezel voor alle vlaggen vr i j zijUj 

echter onder voorbehoud van eventueel later door de verdrag
sluitende partijen gemeenschappelijk vast te stellen bepalingen 
(art. 28/291). De Duitse Memorie van Toelichting wijst hierbij op 
de mogelijkheid bepalingen b.v. voor de vervoerprijzen te maken. 
Geconcludeerd moet dus worden dat het invoeren van overheids
controle op de vaart bij de Moezel mogelijk is. 

Art . 30 loopt vooruit op een te zijner t i jd aanhangig te maken 
herziening») van de Akte van Mannheim, door te bepalen dat bij 

Hoofdstuk V, art. 28 t/m 44. Voor de verdragstekst werd geraadpleegd 
het Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1956, Teil I I , s. 1838. 

") Met name door Duitsland wordt zulk een herziening reeds lang voor
gestaan. Het probleem is ook in zoverre naderbij gebracht dat het zeer 
wel mogelijk is dat het in het kader van art. 74 e.v. E.E.G.-verdrag 
gemeenschappelijk vast te stellen vervoersbeleid voorschriften zal be
vatten die in wezen met de in de Akte van Mannheim neergelegde 
beginselen onverenigbaar zijn. Alsdan doet zich het vraagstuk voor van 
de verhouding tot eerder gesloten overeenkomsten, waarvan art. 234 
E.E.G.-verdrag gewag maakt. Art. 234 (lid 1 en 2) bepaalt: 
„De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit overeenkomsten vóór 
de inwerkingtreding van dit Verdrag gesloten tussen een of meer L i d 
staten enerzijds en een of meer derde Staten anderzijds, worden door de 
bepalingen van dit Verdrag niet aangetast. Voor zover deze overeenkom
sten niet verenigbaar zijn met dit Verdrag maken de betrokken L i d -
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een wijziging van het huidige Rijnvaartregime het dan nieuw te 
formuleren regime ook op de Moezel van toepassing kan worden 
verklaard. 

Uit deze artikelen valt derhalve te bespeuren hoe de drie oever
staten van de Moezel — waarvan Frankr i jk") en Duitsland partner 
bij elk de Rijn of de zijrivieren betreffend verdrag zijn — zich de 
mogelijk scheppen op eigen gezag door een onderlinge afspraak 
in strijd met de door alle bij de Rijnvaart betrokken staten gege
ven garantie, de vrijheid van vaart op een der zijrivieren van de 
Rijn te beperken. Zulk een opzet is niet alleen in strijd met het 
door voorgaande verdragen bestendige vrijheidsprincipe, maar 
ook politiek onaanvaardbaar, daar het thans in de Europese 
Economische Gemeenschap niet meer denkbaar is, dat landen, ook 
al zijn zij oeverstaten, verdragen omtrent een waterweg sluiten, 
waarbij grote belangen van alle E.E.G.-partners aan de orde zijn, 
zonder dat deze daarbij (tenminste) worden gehoord. 

Met betrekking tot de Moezel Commissie wordt bepaald (art. 
.39/44) dat deze, behalve met taken ten aanzien van de scheep
vaartheffingen en andere met de exploitatie samenhangende 
vraagstukken, belast is met het waken voor een zo gunstig moge
lijke situatie van de Moezelvaart. 

Èn uit de historische ontwikkeling van het Rij nr echt èn uit de 
praktijk van het heden volgt logischerwijs dat de opzet van een 
'ot de drie oeverstaten beperkte Moezel Commissie onjuist is. 
Oe enige oplossing die recht doet aan zowel de juridische aan

staat of Lid-Staten gebruik van alle passende middelen om de vast
gestelde onverenigbaarheid op te heffen. Indien nodig verlenen de 
Lid-Staten elkaar bijstand ten einde dat doel te bereiken en volgen in 
voorkomende gevallen een gemeenschappelijke gedragslijn." 
Het belangrijke onderscheid tussen E.E.G.-verdrag en Mannheimer Akte 
is dat de partners van beide verdragen niet identiek zijn (Zwitser
land en het Verenigd Koninkrijk zijn lid-staten van het verdrag van 
1868). Het totstandkomen van het E.E.G.-verdrag kan dus nimmer ver
ondersteld worden ipso iure een verandering in de Akte van Mannheim 
te prejudiciëren. Beide verdragen staan los van elkaar. Wel echter zul
len de ondertekenaars van de Mannheimer Akte zich ervan bewust moeten 
zijn dat de meerderheid onder hen, de verplichtingen van het E . E . G . -
verdrag heeft aanvaard. 

• ) Hierbij doet zich bovendien de vraag voor hoe Frankrijk überhaupt 
het Moezelverdrag in zijn huidige vorm heeft kunen sluiten, gezien het 
feit dat het Rijnregime zoals dat gebaseerd is op de Akte van Mann
heim met zoveel woorden in de Franse wetgeving geïncorporeerd is 
geworden (Code des Voies Navigables 1956, art. 233). 
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spraken als ook aan de feitelijke belangen van alle Rijnpartners, 
is het brengen van de Moezelvaart onder de volledige competentie 
van de Centrale Commisie voor de Rijnvaart. Wanneer nog Luxem
burg tot die commissie toetreedt, zoals thans wordt overwogen, 
staat ook formeel hiertoe niets in de weg. Immers alleen al uit 
hoofde van artikel 4 van de Akte van Mannheim heeft de CR.C. 
jurisdictie over de Moezel, daar alleen zij er voor heeft te waken, 
dat het beginsel van gehjkheid van behandeling neergelegd in dit 
artikel, ook op de Moezel wordt geëffectueerd. 

Tenslotte zij er aan herinnerd dat Rijn en Moezel niet alleen 
juridisch maar ook economisch één zijn. Het creëren van twee 
commissies is hiermee in lijnrechte tegenspraak; het handhaven 
van het regime en het zorgen voor een zo gunstig mogelijk econo
misch klimaat kan niet anders dan in handen van één commis
sie zijn. 

Ad. 2. De gelijkheid van behandeling komt in het Moezel
verdrag alleen ter sprake met betrekking tot het gebruik van z.g. 
openbare dus publiekelijk te benutten havens en overslaginstal
laties (art. 292). 

Nog afgezien van het feit dat daarmee niets is gezegd met 
betrekking tot de voor het feitelijk gebruik van de Moezel zo 
belangrijke particuliere havens van de diverse hoogovens en staal
bedrijven, moet het, gezien het compromissoire karakter van het 
gehele statuut, onjuist en gevaarlijk worden geacht dat niet met 
zoveel woorden is vastgelegd dat ook het beginsel van gelijke 
behandeling onverkort op de Moezelvaart zelve van toepassing 
zal zijn. Juist de bepèrking tot het gebruik van openbare havens 
en overslaginstallaties doet het tegenovergestelde vermoeden. 

Ad. 3. Het Moezelverdrag regelt de cabotage in het geheel niet. 
Nergens bli jkt dat de gelijkheid van behandeling zoals voorgeschre
ven door art. 4 van de Akte van Mannheim, zonder onderscheid 
in de grensoverschrijdende vaart én in de binnenlandse vaart wordt 
erkend. Het is bekend dat met name Duitsland er op het gebied 
van de cabotage afwijkende meningen op na houdt, en wel als zou 
dit recht bij uitsluiting aan de nationale vlag kunnen worden voor
behouden. Na de oorlog werd door Duitsland de idee gelanceerd 
dat de z.g. kleine cabotage — het „innerdeutsche Verkehr" — 
buiten de algemene vrijheid van scheepvaart zou vallen. Vooreerst 
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aangediend als een uit de na-oorlogse reorganisatie van het ver
voerswezen voortvloeiende noodzakelijkheid (deviezen), dan ge
deeltelijk en tijdelijk opgeschort (de z.g. „praktische Lösung"), is 
deze gedachte juist in de laatste t i jd de facto weer een rol gaan 
spelen. Duitsland stelt zich hierbij op het standpunt als zou de 
beperking van de cabotage tot de eigen vlag in de internationale 
rivierenvaart toelaatbaar zijn en tevens in overeenstemming met 
de Akte van Mannheim. 

Het weglaten van iedere bepaling inzake de cabotage in het 
Moezelverdrag doet dan ook veronderstellen dat men ook op dit 
punt aan de Duitse opvattingen tegemoet is gekomen. Hierdoor 
is een situatie geschapen waarin recht wordt gedaan noch aan de 
historisch gegroeide en door verdragen bestendigde beginselen van 
vrijheid van vaart en gelijkheid van behandeling, noch aan het 
principe van non-discriminatie naar nationaliteit zoals neergelegd 
in art. 7 van het E.E.G.-verdrag. 

Conclusie 

Het is duidelijk dat het bevaarbaarmaken van de Moezel meer 
is dan een belangrijk technisch gebeuren. Ook staat het vast dat 
hier een nieuwe verkeersweg gecreëerd wordt die niet alleen voor 
zijn directe omgeving, maar ook binnen de gehele Europese 
vervoerseconomie van vérstrekkende betekenis zal zijn. Dat dit 
laatste door de Europese Commissie beaamd wordt, bl i jkt ui t het 
antwoord op een schriftelijke vraag van een der leden van het 
Europese Parlement, waarin de Commissie meedeelt dat zij heeft 
kennisgenomen van de door de Stichting Verkeerswetenschappe-
l i jk Centrum gepubliceerde studie ter zake van het scheepvaart
regime op de Moezel") en zij met name verklaart dat zij meer in 
het bijzonder de in deze studie naar voren gebrachte opvatting, 
als zou het Moezelverdrag niet in overeenstemming zijn met de 
beginselen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Econo
mische Gemeenschap, grondig getoetst heeft. Het resultaat van 
haar onderzoek heeft de Commissie gemeend zorgvuldig te moeten 
formuleren en ter zake wordt door haar dan ook verklaard dat zij 
geen tegenspraak tussen de tekst van het E.E.G.-verdrag en de 
tekst van het verdrag inzake de kanalisatie van de Moezel ziet. 

") „Het Regime voor de Scheepvaart op de Moezel", Stichting Verkeers-
wetenschappelijk Centrum, Rotterdam, april 1960. 
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Wel echter is de Commissie van mening dat de in de toekomst te 
treffen maatregelen inzake de scheepvaart op de Moezel ter uit
voering van het verdrag van 27 oktober 1956 met de bepalingen 
van het E.E.G.-verdrag rekening moeten houden. Gezien de redac
tie en de teneur van dit antwoord l i jk t het derhalve niet onaan
nemelijk te concluderen dat de in deze studie tot uitdrukking 
gebrachte vrees, dat juist het ontbreken van bepalingen in de tekst 
van het Moezelverdrag inzake de vrijheid van vaart en gelijke 
behandeling van vlaggen tot onaanvaardbare consequenties zal 
leiden, door de Europese Commissie gedeeld wordt. Voor de toe
komst van het Moezelregime is deze verklaring niettemin in hoge 
mate belangrijk. Enerzijds worden hierdoor de ondertekenaars 
van het Moezelverdrag nog eens gewezen op de verplichtingen die 
zij op zich hebben genomen als partners in het verdrag tot oprich
ting' van de Europese Economische Gemeenschap. Anderzijds 
betekent zij dat ook de Europese Commissie, van waaruit de meeste 
initiatieven met betrekking tot de vormgeving van een Europese 
vervoerseconomie zullen voortkomen en die in eerste instantie 
te waken heeft voor de nakoming van de doelstellingen van het 
verdrag, zich op dit punt bewust is van én de historische funda
menten van het rivierenrecht, én de postulaten van een gemeen
schappelijke vervoersmarkt. 

Door de feitelijke noodzaak tot economische integratie waar
voor men zich heden ten dagen in Europa geplaatst ziet, heeft ook 
de gedachte van een codificatie van het Europees rivierenrecht 
thans meer grond onder de voeten gekregen. Daarvoor is immers, 
én gezien de ontwikkeling sinds het Wener Congres, én de tot
standkoming van de E.E.G. alle aanleiding. Zoals aan de voor 
de bevaarbaar gemaakte Moezel wenselijk geachte rechtstoestand 
wordt geïllustreerd, zou daarbij echter meer dan tot nu toe het 
geval is geweest, de nadruk moeten worden gelegd op de economi
sche interdependentie van de landen behorende tot het stroom
gebied van een internationale rivier. Dit laatste betekent dat de 
daarop te baseren rechtsgemeenschap zich niet meer kan beperken 
tot de oeverstaten, doch veeleer het gehele actie-gebied van zulk 
een internationale rivier dient te omvatten. Dit betekent eveneens 
dat men dient te aanvaarden dat b.v. wat betreft de vrijheid van 
scheepvaart, er geen onderscheid meer gemaakt kan worden tus
sen zulk een internationale rivier, zijn zijrivieren en/of de water-
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wegen die internationale rivieren verbinden of daarmee in verbin
ding staan. In een geïntegreerd gebied als dat van het huidige 
Europa — en daarbij dient niet uitsluitend gedacht te worden aan 
de in wezen arbitraire verdeling door de E.E.G. teweeg gebracht -— 
doch veeleer aan elk stroomgebied waarop een economische samen
hang is geënt — moet in principe het streven naar een afzonderlijk 
regime voor afzonderlijke rivieren en/of waterwegen als verouderd 
en schadelijk worden aangemerkt. 

Voorshands klemt echter nog de vraag naar het rechtsregime 
op de bevaarbaar gemaakte Moezel. Hiervoor zal niet alleen een 
regime geschapen moeten worden waaronder de vrije vaart voor 
schepen van alle nationaliteiten gewaarborgd is, maar evenzeer 
dient gewaakt te worden tegen het gevaar dat het uitgangspunt 
van vrije vaart imaginair wordt door feitelijke omstandigheden, 
b.v. doordat door een eventueel van overheidswege opgelegde en 
afgedwongen kartelvorming van een bepaalde groep van vervoer
ders, welke zeer gemakkelijk kan leiden tot een exclusieve relatie 
met bepaalde groepen van nationale verladers, cq. ontvangers, 
een gesloten systeem van zakendoen zou ontstaan. De bezwaren 
daartegen zijn evident. Het verleden leert immers dat zulk een 
concentratie op den duur een tendens tot overinvestering in zich 
bergt, een verspilling van nuttig kapitaal hetwelk de situatie in 
de Rijnvaart eer zou bemoeilijken. Een gesloten systeem zou ten
slotte een verstarring in de vrachtprijs met zich meebrengen, 
waardoor juist aan het doel der bevaarbaarmaking — goedkoper 
transport —• voorbij zou worden gegaan. 

W i l derhalve het gebruikmaken van de bevaarbaar gemaakte 
Moezel én uitgangspunt én verwachting tot realiteit maken dan 
zijn daarvoor de vereisten, uiteraard naast een snel totstand-
gebrachte kanalisatie: 

a. een regime van vaart dat allen daartoe onder gelijke voorwaar
den toelaat; 

b. geen feitelijke verstarringen van de markt, noch door kartel
vorming, noch door prijsfixatie, beide nadelen die ondanks een 
bevredigend regime het eigenlijke doel der gemeenschappelijke 
inspanning weer zouden frustreren. 
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B I J L A G E 

1. De financiële grondslagen. 

Voor de financiering en de tenuitvoerlegging van het kanalisatie-pro,iect 
v i T o r d t door art. 8 van het Moezelverdrag een vennootschap in het leven 
geroepen die de naam draagt van „Internationale Mosel-Gesellschaft 
G.m.b.H.", cq . „Société Internationale de la Moselle". 

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 102 miljoen DM (art. 10). De 
verdragstaten nemen daarin voor de volgende bedragen deel: 

Duitsland 50 miljoen DM 
Frankrijk 50 miljoen DM 
Luxemburg 2 miljoen DM 

De voor de bouw van de voor de diverse kunstwerken benodigde uit
gaven worden voorts gefinancierd door een niet terug te betalen voorschot 
van Duitse zijde ten bedrage van 70 miljoen DM en 10 miljoen DM van 
Franse zijde. Daarbij komt dan nog een door de Franse staat verstrekte 
lening van 198 miljoen DM. Het totaal dezer bedragen vormt het oorspron
kelijk in 1956 voorziene bouwkapitaal (370 miljoen DM). Volgens recente 
schattingen zullen de totale kosten nog eens 15»/o meer bedragen. Voor de 
financiering van deze extra-kosten geeft het verdrag een verdelingssleutel 
aan van 120 : 250 voor resp. Duitsland en Frankrijk. 

Een belangrijke bron van inkomsten wordt gevormd door de ingevolge 
art. 22 e.v. te heffen scheepvaartrechten. )̂ Overeengekomen werd dat deze 
rechten een nauwe relatie zullen vertonen tot die geheven op de Main en 
de Neckar. Naast gewone tarieven voor stukgoederen (variërend van 
0,275 pf. tot 0,9 pf. per tonkilometer), zullen er ook uitzonderingstarieven 
gelden voor de belangrijkste massagoederen (b.v. kolen: 0,25 pf., erts: 
0,20 pf., mijnhout: 0,175 pf., cement: 0,285 pf.). 

2. Technische bijzonderheden. 

De lengte van het te bewerken Moezeltraject bedraagt 270 km. Hiervan 
voert 28 km over Frans gebied, 36 km langs de grens tussen Luxemburg en 
Duitsland, en 206 km door Duitsland. 

De werkzaamheden vallen in drie hoofdgroepen uiteen: 

— de bouw van sluizen; 
— baggerwerk en rotsafgravingen; 
— nevenwerken, zoals de aanleg van vijf noodhavens en oeververstevi-

vigingen. 

Het verval tussen het hoogste en laagste punt van de Moezel bedraagt 
ca. 100 meter. Langs het totale traject zullen dan ook dertien sluizen wor-

1) Het blijft natuurlijk de vraag of door het . verdragsrechtelijk regelen van de 
scheepvaartrechten, Duitsland er niet in is geslaagd alsnog het Trojaanse paard 
gevuld met zijn verkeerspolitieke opvattingen in een belangrijk Europees verdrag 
binnen te voeren. Op de Main en de Neckar stond het Duitsland Inderdaad vrij 
om tot nader order souvereine regelingen te treffen; het Introduceren van soort
gelijke regelingen voor de grensoverschrijdende Moezel zal waarschijnlijk het 
gevolg zijn van een zedelijke dv/ang opgelegd aan Frankrijk en Luxemburg, 
en valt in leder geval niet te rijmen met art. 2 A van het slotprotokol van de 
Akte van Mannheim, volgens hetwelk Inningen aan de internationale grensover
schrijdende scheepvaart slechts mogen worden opgelegd ter bestrijding van de 
kosten van functioneren en onderhoud van bruggen en sluizen e.d. 
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den gebouwd, waarvan 9 in Duitsland, 2 in Frankrijk en 2 in Luxemburg 
(zie kaart). De gemiddelde afstand tussen de sluizen bedraagt ongeveer 
19,2 km. Het niveauverschil dat per sluis gerealiseerd zal kunnen worden 
bedraagt ca. 6,40 meter. De sluizen zullen ieder van dezelfde afmetingen 
zijn (170 X 12 X 20 m.) Bij elke sluis worden kleinere doorgangen gebouwd 
voor passagiersschepen, die voor zelfbediening zullen worden ingericht 
Over het gehele traject zal de Moezel op de minimumdiepte van 2 90 meter 
en een breedte van 40 meter worden gebracht. 

Met name op het Franse en het Luxemburgse traject zijn de werkzaam
heden reeds aanzienlijk gevorderd. In Duitsland kampt men nog met ont
eigeningsprocedures tegen de oevereigenaren (vnl. wijndruivenverbouwers) 
Alles wijst er echter op dat de ingebruikstelling medio 1963 volgens plan 
zal plaatsvinden. ^ ^ 

R Ê S U M Ê 

Le projet de 1'aménagement de la Moselle étant, parmi les projets tendant 
a améliorer et a étendre le réseau des voies navigables en Europe, le premier 
a réaliser, regoit naturellement toute l'attention des entreprises de transport. 

C'est que toute extension du marché des transport rhénans, dont la 
navigation mosellane fera une partie intégrante, agrandit le pouvoir de 
pénétration de la navigation fluviale, développement dont tirera profit non 
seulement ce secteur des transports internationaux, mais encore toute 
1'économie des transports néerlandaise. L'Europe d'aujourd'hui se trouvant 
presque journellement en présence du procés d'intégration, i l est évident que 
l'aménagement de la Moselle, par laquelle on vise a créer une liaison 
fluviale entre les principaux bassins industriels de I'Europe, c.-a-d. le Ruhr, 
d'une part, la Lorraine, le Luxembourg et la Sarre, d'autre part, est beaucoup 
plus qu'une simple opération technique sur le plan international. 

II va sans dire que le succès de cette entreprise dépendra dans une large 
mesure des conditions auxquelles la navigation intérieure internationale sera 
admise aux transports mosellans. Cependant la convention de la Moselle 
conclue en 1956 entre la France, 1'Allemagne et le Luxembourg, donne lieu 
a des préoccupations sur ce point. 

Si Ton compare le chapitre relatif au régime de navigation, prévu dans 
cette convention, au droit international applicable au Rhin et a ses affluents 
on constate que la convention de la Moselle ne prévoit ni la garantie absolue 
de la liberté dans la navigation transfrontières, ni des régies claires con-
cernant la cabotage en tant que forme d'une concurrence équitable. 

Cela mène è la thèse que par la ladite convention ne fait pas droit au 
développement historique du droit rhénan ni ne s'inspire du principe de la 
libre concurrence des partenaires sur un pied d'égalité, principe contenu dans 
le Traité instituant la Communauté économique européenne. 

Quant a l'interprétation du Statut de la Moselle ce sont naturellement 
les signataires qui ont le dernier mot, mais l'auteur du présent article est 
convaincu que, si 1'on veut que la nouvelle voie navigable réponde aux 
attendes qu'elle a fait naitre en Europe, i l faudra se conformer au droit 
rhenan, base sure d'intégrité administrative et moyen sur d'intégration 
économique. 

E n ce qui concerne le régime de la navigation intérieure internationale le 
statut de la Moselle n'est pas seul a donner a réfléchir. D'un cóté i l y a des 
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voix réclamant une révision de l'Acte de Mannheim, de 1'autre cdté des 
projets tendant a relier le Rhin au Danube et au Rhone entrainent la 
nécessité de créer un statut européen pour les fleuves internationaux. 

A eet égard la convention de la Moselle revêt plus que jamais une 
importance souveraine, puisqu'elle servira de pierre de touche pour l'établis-
sement d'un droit fluvial européen. E u égard aux développements survenus 
depuis le congrès de Vienne, ainsi qu'aux récents traités européens, i l y a 
tout lieu de procéder k une codification des lois et conventions y relatives. 

E n établissant la base juridique d'un tel statut i l faudrait mettre plus 
qu'auparavant l'accent sur l'interdépendance économique des pays intéres
sés aux activités dans le rayon de chaque fleuve international. Cela revient 
è dire que la communauté juridique a baser sur ce statut ne pourra plus se 
limiter aux états riverains, mais devra embrasser tout le rayon affecté par la 
concurrence émanant du fleuve en question. Cela signifie aussi qu'il faudra 
admettre que, pour ce qui concerne par exemple la liberté de navigation, 
on ne pourra plus faire de distinction entre un tel fleuve international avec 
ses affluents et les voies navigables reliant des fleuves internationaux ou 
communiquant avec eux. Dans une région intégrée telle que Test I'Europe 
actuelle — et i l ne faut alors pas penser exclusivement a la division, au 
fond arbitraire, ef fectuée par la C . E . E . — toute tentative d'établir un régime 
pour des fleuves ou des voies d'eau isolés doit être considérée comme 
surannée et nuisible. 
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V M J H E I D E N VERVOEMBESTEL 

Mr. J . van Andel Gzn. 

Verkorte weergave van een op 29 september 1960 
voor het Instituut gehouden voordracht. 

Vrijheid is een woord dat eerst nadere inhoud kri jgt wanneer 
men in de definitie opneemt waarvan men vr i j is. Zo beschouwd is 
vrijheid eer een negatief begrip dat voor ons allen echter een wel 
zeer positieve waarde vertegenwoordigt. In het kader van het 
onderhavige onderwerp is met vrijheid bedoeld de onbelemmerd
heid van de transportondernemer in zijn bedrijfsvoering, deze ge
steld tegenover het vervoerbestel, i.e. wetgeving en bestuur op het 
gebied van het vervoer, inzonderheid het goederenvervoer over de 
weg, de grote algemeen aanvaarde revolutionair van deze eeuw. 

Vooraf echter nog een opmerking van meer algemene aard over 
de verhouding tussen vrijheid en overheidsbemoeiing. In de ont
wikkelingsgang der mensheid zien wij beurtelings steeds op een 
van beide de nadruk gelegd. Zo moest de sterk individualistisch 
getinte vrijheidsidee van de vorige eeuw, in de eerste helft van deze 
plaats maken voor het begrip der sociale functie terwij l juist weer 
de laatste t i jd de vraag is gerezen of het accentueren van de be
langen der gemeenschap de ontplooiing van het individu niet al te 
zeer in de weg komt te staan. Eenzijdig accentueren heeft altijd 
iets ongezonds. Zo min een geheel gezond kan zijn zonder gezonde 
delen, zomin is het omgekeerde het geval. Intussen is onze moderne, 
zo gecompliceerde, samenleving zonder een voor 19de eeuwse be
grippen tamelijk vergaande mate van overheidsbemoeiing ondenk
baar. "Social engineering" is de tekenende term in Amerika aan 
moderne wetgeving en bestuur gegeven. Het behoeft geen betoog 
dat de vrijheid van de enkeUng bij dit alles ten nauwste betrokken 
is en dat steeds weer de vraag rijst hoe de persoonlijke verant
woordelijkheid van de mens in de samenleving bij dit alles plaats 
en waarde kan behouden. 

Vanouds heeft de overheid met het verkeer — goede en veilige 
wegen — zowel als met het vervoer bemoeiing gehad uit het in-
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zicht van hoe groot belang een goede functionering van het vervoer 
voor de samenleving is. Men zou inderdaad zijn functie kunnen ver
gelijken met die van de bloedstroom in het menselijk organisme. 
Bij beide zijn storingen even fun jst. Merkwaardigerwijs heeft juist 
die functie er in verschillende landen toe geleid de belangen van 
het vervoer te subordineren aan die der andere bedrijfstakken. 
Gelukkig echter breekt het besef ook daar door dat het vervoer 
prestaties levert gelijkwaardig aan die van andere bedrijfstakken 
en dat de positie der vervoerbedrijven daarmee in overeenstemming 
dient te zijn. De grote en nog steeds toenemende bedragen welke 
het vervoer aan het verladend bedrijfsleven kost — in Nederland 
ten naastebij even veel als de voorziening met energie — doen 
naast een goede functionering ook een zo goedkoop mogelijke 
voorziening van belang zijn, een eis die zijn begrenzing vindt in de 
voorwaarde van rentabiliteit der transportondernemingen, op zich
zelf weer een direct uitvloeisel van de gelijkwaardigheid van de 
bedrijfstak vervoer aan de andere. Zonder dat zou het particuliere 
bedrijfsleven zich uit deze sector terugtrekken en de overheid in 
de positie geraken zelf in de behoefte aan vervoer te moeten gaan 
voorzien. De geschiedenis van de spoorwegen in menig land toont 
tot welke ongezonde toestanden dit leidt: ongezonde bescherming 
enerzijds, ongemotiveerde breideling anderzijds met als uiteinde
l i j k resultaat inefficiency van het gehele transportapparaat. De 
inzichten t.a.v. de eisen, welke het vervoer als bedrijfstak aan de 
overheid stelt, zijn daardoor soms vertroebeld. 

De overheidszorg met het vervoer heeft slechts zeer verwijderd 
te maken met de sedert de dertiger jaren gegroeide inzichten om
trent de overheidsbemoeiing op sociaal-economisch gebied, met 
name op dat van het zgn. vestigingsbeleid. Vergunningstelsels 
golden voor het transport ook in tijden van overigens volstrekte 
staatsonthouding. Trouwens ook nu kent de Nederlandse wetgeving 
alleen vestigingseisen voor het goederenvervoer over de weg en 
niet bij binnenvaart, luchtvaart, spoorwegen en het personen
vervoer over de weg. De omstandigheid dat het wegvervoer van 
goederen bepaalde elementen gemeen heeft met andere takken van 
bedrijf waarin de middenstand een belangrijke rol speelt, heeft bij 
sommigen de mening doen post vatten dat ook t.a.v. deze sector 
als elders bij de middenstand met een vestigingsregeling zou kun
nen worden volstaan. 

De erkenning der gelijkwaardigheid van het vervoer aan de 

217 



andere bedrijfstakken draagt tot die mening verder bij : ten onrechte 
- gelijkwaardigheid is nog geen gelijkheid. Het vervoer is qua 
karakteristiek juist niet aan die andere bedrijfstakken gelijk zodat 
men met met een beroep op het Juiste en meest effectieve over
heidsbeleid aangaande die andere bedrijfstakken kan pleiten voor 
een analoge houding van de overheid jegens het vervoer in ziin 
geheel of m een van zijn onderdelen. En wanneer een van die 
onderdelen een aantal middenstandsaspecten vertoont wordt dit 
daarmede nog niet tot een middenstandssector als de andere 

Waaruit bestaat nu die eigen-geaardheid van het vervoer Hoe
wel daarover veel gesproken wordt b l i j f t analisering gemeenlijk 
uit. Thans zij een poging daartoe ondernomen. Het zal dan blijken 
dat het hier gaat om een aantal eigenschappen, elementen en aspec
ten die, op enkele na, ook wel in andere takken van bedrijf te vinden 
zijn maar nooit alle tegelijk en in de onderlinge samenhang en met 
de onderlinge wisselwerking als in het vervoer. En juist daardoor 
ontstaat deze eigen aard. Het transport vertoont een karakteristiek 
welke er toe leidt dat eo ipso - zonder nadere regeling - een 
steeds verder toenemende overcapaciteit optreedt waardoor een 
evenwicht tussen vraag en aanbod op de vervoermarkt onbereik¬
baar en steeds meer onbereikbaar wordt met als resultaat een 
spiraalsgewijze benedenwaarts gerichte prijsbeweging. Deze leidt 
op haar beurt tot steeds lagere rentabihteit en uiteindelijk tot een 
onrendabel worden van de gehele vervoertak. 

De kenmerken waarom het hier gaat zijn als volgt samen te 

1. De vervoermarkt omvat een groot aantal elkaar overlappende 
deelmarkten. Aan de aanbodzijde opereren drie vervoertech
nieken, vervoertakken van zeer ongelijke opbouw, met als 
uitersten het monopolistische railbedrijf en de 10 000 beroeps 
vervoerondernemingen over de weg. Aan de vraagzijde staan 
enkele honderdduizenden verladers. Voor de individuele ver-
voerondernemer wordt de markt door dit alles ondoorzichtig 
Bij verwachting van een toenemende vraag menen te velen hun 
deel daarvan te kunnen bemachtigen waardoor zij tot uitbrei
ding overgaan en de somtotaal der individuele uitbreidingen 
de totale behoefte daaraan overtreft. 

2. Door de concurrentie van de vele vervoerders treden binnen 
weg- en watervervoer en tussen de vervoertakken onderling 
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bij voortduring verschuivingen op. Voor zover de ondernemer 
die het vervoer verwierf tot uitbreiding van capaciteit moet 
overgaan ontstaat er bij de ondernemer die het vervoer verloor 
en daarmee in totaal een overeenkomstige hoeveelheid over
capaciteit. 

3 Het aanbod van vervoerdiensten verloopt continu terwij l er 
geen voorraadvorming mogelijk is. De vraag verloopt discontinu 
Hierdoor is periodieke onderbezetting onvermijdelijk. Dit komt 
ook wel in andere dienstverlenende sectoren voor, doch daar 
heeft men voorzieningen getroffen in de vorm van overheids
controle en concentratie (bankwezen) of sterke beheersing van 
het aanbod (bioscoopwezen) terwi j l in het hotelbedrijf, waar 
het vraagstuk nog niet actueel is wegens de heersende onder
capaciteit toch oprichting van nieuwe hotels reeds beroering 
bleek te verwekken. j 

Terugkerend tot het vervoer moet worden vastgesteld dat ae 
periodieke overcapaciteit gevoegd bij het streven van de onder
nemer om het stilstaan van materieel - hoge vaste kosten! 
zoveel mogelijk te vermijden, leidt tot pogingen de overcapaci
teit door prijsverlaging alsnog te benutten waardoor licht he 
verband met de kosten geheel losraakt en de prijs bepaald gaat 
worden door de afzetmogelijkheden. Deze zgn. "reservation price 
tendeert bij het vervoer daarom naar het niveau der ditteren-
tiële kosten. 

4 Zeer specifiek voor het vervoer is de verbondenheid van heen-
• en terugreis bij het aanbod. Ook deze karaktertrek leidt weer 

tot onvermijdbare overcapaciteit eerstens omdat de vervoer
stromen niet in alle richtingen gelijk zijn, ten tweede omdat 
de markt in B voor de ondernemer uit A nog ondoorzichtiger 
is dan de markt in A zelve is. Dit a.h.w. noodzakelijke comple
mentair produceren van een vervoerdienst leidt tot^ een verdere 
verlaging van de reservation price nl . ook tot onder de diffe
rentiële kosten omdat de terugreis i n elk geval gemaakt moet 
worden. 

5 De vraag naar vervoer is een afgeleide vraag die in totaliteit 
• slechts weinig beïnvloed wordt door de kosten van het vervoer 

omdat deze per produktiephase slechts een gering deel van de 
totale kosten uitmaken. De totale omvang van de vraag wordt 
dan ook veeleer bepaald door de omvang van de produktie m 
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industrie, landbouw en handel en prijsdaling doet de totale 
behoefte aan vervoergelegenheid nauwelijks toenemen. Daar
entegen is het voor de individuele ondernemer wel mogelijk 
door een prijsverlaging meer vervoer aan te trekken. Deze 
mogelijkheid leidt er toe dat de wegvervoerondernemers hun 
tijdelijke overcapaciteit als gevolg van de discontinuïteit van 
de vraag trachten te bezetten door prijsverlaging. Zij doen 
daarmee niet de totale vraag naar vervoerdiensten toenemen 
doch onttrekken het vervoer aan hun collega's of aan de andere 
vervoertakken. De optredende vervoerverschuivingen zijn dus 
zowel gevolg van prijsverlaging als zelf weer oorzaak van 
nieuwe prijsverlaging. 

Met het laatste is in wezen reeds gekomen tot een bespreking 
van het totaaleffect van de karakteristieke eigenschappen van het 
vervoer. Een unieke combinatie van kenmerken veroorzaakt een 
cumulatieve overcapaciteit en daarmee eo ipso een benedenwaarts 
gerichte prijzenspiraal. 

In tegenstelling tot de industrie die wel een mogelijkheid van 
voorraadvorming heeft en waar het wel gelukt de onderbezettings-
kosten door te berekenen in de prijzen wanneer men te maken 
heeft met een discontinu verloop van de vraag, zodat keuze tussen 
onderbezetting en voorraadvorming daar een kostenkwestie is, is 
zulks bij het vervoer niet het geval. Toch komt het bij de industrie 
wel eens voor als gevolg van conjuncturele of structurele oorzaken 
dat de onderbezetting niet in de prijzen kan worden goedgemaakt. 
Dan ziet men kartelisering optreden mede mogelijk door het be
langrijke geringere aantal ondernemingen. En wel met produktie-
afspraken daar prijskartels in de praktijk niet blijken te werken. 

'Een vergelijking met zgn. middenstandssectoren leert dat men 
ook daar wel als gevolg van divergentie tussen het totaal der uit
breidingen en de totale behoefte een neiging tot overcapaciteit kan 
signaleren doch deze is ten eerste vanwege het beter overzienbare 
afzetgebied minder sterk, in de tweede plaats is de functie van de 
middenstand juist het vormen van een buffer tussen produktie en 
consumptie en maakt deze voorraadvorming het bedrijf minder 
kwetsbaar, in de derde plaats vermindert de vertikale prijsbinding, 
effectief door de opkomst van het merkartikel, de nadeUge ge
volgen, En toch ziet men herhaaldelijk de neiging de vestigings
eisen zo te hanteren dat feitelijk een behoefte-element wordt in-

220 

gevoerd. De natuur schijnt hier sterker dan de leer te zijn. Soms 
zo dat men openlijk tot capaciteitsbeheersing overgaat (melk-
slijters). 

De kenmerkende eigenschappen van het transport leiden ieder 
voor zich en in onderlinge samenhang niet alleen tot een uit
eindelijk onrendabel worden van de vervoertak, zij leiden ook tot 
een onrendabel worden van de andere vervoertakken, al kan er 
geruime t i jd verlopen eer dit in de vorm van faillissementen aan 
de dag komt. Begint dan de continuïteit van het vervoer in gevaar 
te komen met het vereiste van een minimum aan kwaliteit is dat 
reeds lang het geval omdat men tracht door kwaliteitsvermindering 
het hoofd nog boven water te houden. 

Bij een opgaande conjunctuur blijven de schadelijke gevolgen 
van overcapaciteit verhuld. De voortdurend gecreëerde overcapaci
teit wordt als gevolg van de voortdurende opvoering der produktie 
wel weer opgenomen. Doch deze omstandigheid doet de bedrijven 
onvoldoende profiteren van de hoogconjunctuur zodat de nood
zakelijke versterking van hun positie u i tb l i j f t en het weerstands
vermogen bij een conjunctuuromslag onvoldoende wordt. 

Bij een evenwichtstoestand treedt de prijsafbrokkeling reeds 
duidelijk aan het licht en bij een dalende conjunctuur is dat in 
progressieve mate het geval, zij het, dat aanvankelijk ook dan failis-
sementen nog uitblijven. Doch ook wanneer deze wel optreden gaat 
daar geen sanerende werking van uit, daar, naar de ervaring uit de 
dertiger jaren heeft geleerd, de faillerende bedrijven worden op
gekocht en door de geringe aankoopprijs kunnen worden voort
gezet met nog weer lagere tarieven. 

Zonder een zekere regeling van de concurrentieverhoudingen 
komt derhalve het gehele vervoersapparaat in het moeras terwij l 
de verladers bij voortduring hun winstmogelijkheden zien vergroot 
ten koste van de economische gezondheid der transportonderne
mingen. Een regeling is ook nog uit anderen hoofde onvermijdelijk, 
nl. uit hoofde van wat men noemt de vervoercoördinatie. Noch de 
potentiële concurrentie waaraan de eigen markt van een vervoer
tak blootstaat, noch ook het concurrerend vermogen der drie tak
ken is gelijk. Men kan in het vervoer niet zeggen dat de bestaande 
produktiemethode wordt vervangen door een nieuwe. Dit is slechts 
gedeeltelijk zo en het is een eis van algemeen belang dat de be
zettingsgraad van de ene vervoertak door de concurrentie van de 
andere niet zo snel achteruit loopt dat daardoor de opbrengst van 
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het vervoer waarvoor de eerste technisch de meest aangewezene 
of slechts de enig aangewezene is de kosten van onderbezetting 
niet meer goed maakt. Ook hier ontstaat niet automatisch een 
nieuw evenwicht. 

Als middel tot regeling kent men prijszetting en capaciteits
bepaling. De eerste beoogt de gevolgen van het ontstaan van over
capaciteit weg te nemen, de laatste het ontstaan daarvan te voor
komen. 

Prijszetting houdt in het voorschrijven van minimum tarieven of 
margetarieven. De eerste moeilijkheid daarbij is de hoogte aan
gezien er niet zoiets als „de prijs of de kostprijs" van een bepaald 
vervoer is. Bedrijfsgrootte, aard van het bedrijf, aard van het 
vervoer, „de normale bedrijfsbezetting", de al of niet aanwezigheid 
van retourlading, zijn hier even zovele bepalende factoren. In de 
praktijk kwam de C.V.V. voor één bepaald vervoer de volgende 
integrale kostprijzen tegen: ƒ 5,80, ƒ 7,70, ƒ 10,40, ƒ 11,70 en ƒ 15,60. 
Een tweede mogelijkheid vormt de vraag of de minimumgrens moet 
liggen bij het modelbedrijf, het gemiddelde bedrijf of het marginale 
bedrijf. 

Volgt uit dit alles dat een sterke differentiatie in de tarief
schalen nodig is dan bli jkt daaruit tevens dat hier een zeer ver
gaande bemoeienis van de overheid met de bedrijfsvoering van de 
particuliere onderneming aan de orde is, juist op een terrein — de 
prijsbepaling — dat bij uitstek het prerogatief van de particuliere 
ondernemer mag heten. 

Hoofdbezwaar, en beslissend bezwaar, is echter de volstrekte 
oncontroleerbaarheid van dit middel, zowel wat de berekende 
vrachtprijzen betreft als wat het geheel van de verrichte uitgaven, 
die in dit verband allerlei indirecte tariefontduikingsmogelijkheden 
bieden, aangaat. De praktijk in andere landen bewijst ook dat 
controle op het een als het ander niet wel mogelijk is. 

Dit beslissend nadeel bezit het tweede middel, de capaciteits
beheersing niet. Hier is op eenvoudige wijze effectieve controle 
mogelijk. Intussen heeft ook dit tweede middel zekere bezwaren. 
Zo kan het gehanteerd worden om het wegvervoer bewust te klein 
te houden, een in het buitenland nogal eens voorkomende praktijk. 
Prijszetting kan echter met hetzelfde doel worden aangewend. 
Capaciteitsbepaling werkt voorts op langere termijn dan prijs-
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zetting en in zekere zin indirect. Een bezwaar waarin sommigen, 
m.i. terecht, echter juist een voordeel zien. 

Het hoofdprobleem hier is een verantwoorde bepaling van de 
totale capaciteit, te onderscheiden in aanvaardbare uitgangscapaci
teit en verantwoorde jaarlijkse groei. De eerste is een vraag van 
wenselijke structuur in het basisjaar. In Nederland lagen toen de 
vergunningverlening begon, de verhoudingen betrekkelijk een
voudig, doch ook in het buitenland zal, nadat de bedrijven enige 
ti jd op kostprijsbasis hebben geconcurreerd, bepaald kunnen wor
den welk vervoer voor de spoorwegen en binnenvaart niet rendabel 
is en zodoende door het wegvervoer dient te worden overgenomen. 
Het beroepsvervoer dient tevens in de gelegenheid te zijn een 
groot deel van het daar zo belangrijke eigen vervoer, mede ten 
voordele der verladers, over te nemen. Te milimeteren behoeft 
men in dit verband niet: uit de praktijk der vergunningverlening 
is de Commissie gebleken dat althans in Nederland eerst een over
capaciteit van 7% gaat doorwerken in de prijzen. 

Wat de verantwoorde jaarlijkse groei betreft is het mogelijk 
een aantal maatstaven cq. thermometers te ontwikkelen. Genoemd 
mogen hier worden de index der industriële produktie die een zeer 
hoge correlatie bl i jk t te vertonen met het vervoer over de weg, de 
ton km-prestatie per ton vergund laadvermogen, het verloop der 
feitelijk berekende vrachtprijzen en het verloop van de winst
gevendheid der ondernemingen. Bij dit alles dient ook het coördi-
natieve aspect te worden betrokken in dier voege, dat overgang 
van rail of schip naar de weg daar gezond is, waar de vrachtauto 
het vervoer wezenlijk goedkoper en beter kan verrichten. Het is 
daarom noodzakelijk bij dit beleid tevens de gang van zaken bij 
spoorwegen en binnenvaart nauwlettend in het oog te houden. 

Tenslotte is er de verdeling van de tonnage over de bedrijven 
individueel. Hier zijn verschillende systemen mogelijk waarbij 
Nederland de individuele behoeftebeoordeling heeft gekozen. Over
eenkomstig de richtl i jn moet dan ook telkens de somtotaal der 
individuele uitbreidingen getoetst worden aan de verantwoorde 
uitbreiding in totaal. Sedert de zgn. eerste ronde heeft de C.V.V. 
77% van de voor uitbreiding gevraagde capaciteit toegestaan. 

In dit systeem is de vrijheid van de ondernemer de maximaal 
mogelijke. Hi j is niet alleen geheel zelfstandig in zijn prijspoUtiek, 
hij kan ook steeds uitbreiding van capaciteit verkrijgen mits reeds 
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van het vergunde laadvermogen een redelijk physiek en econo
misch gebruik is gemaakt, dit laatste in die zin dat de totale op
brengst het totaal der gemaakte kosten tenminste dekt. 

Deze geest van vrijheid en een zoveel mogelijk honoreren van 
het particulier initiatief heeft ons gehele vervoerbestel doortrok
ken. Als elementen daarvan noem ik: 

1. Het transport is een bedrijfstak gelijkwaardig aan alle andere 
bedrijfstakken. 

2. De drie vervoertechnieken worden door de overheid op voet 
van gelijkheid behandeld. In verband met het structuurpro
bleem van de binnenscheepvaart is dit beginsel voor die sector 
op dit ogenbhk nog niet in praktijk gebracht. 

3. De ondernemingen worden allen commercieel geleid. De prijs
vorming is geheel een zaak van de ondernemer. De overheid 
schept het klimaat, waarin de onderneming, mits behoorlijk 
geleid, rendabel kan werken. 

4. De overheid bepaalt daartoe een kader, waarbinnen de vrijheid 
van de vervoerder aangaande de wijze van bedrijfsuitoefening 
en de vrijheid van de verlader in zijn transportkeuze gewaar
borgd zijn. 

Dit systeem heeft maatschappelijk gezien belangrijke voordelen. 
Het leidt tot grote efficiency en dienovereenkomstig lage prijzen. 
De spoorwegen zijn rendabel, althans niet deficitair. En 84% van 
alle wegtransportondernemingen, voor zover zij uitsluitend on
geregeld vervoer verrichten, voldoen reeds aan de minimaal te 
stellen rendementseisen. 

In dit verband is nagegaan, hoe de hier te lande geldende vracht
prijzen zich verhouden tot die in de gemeenschapslanden, onder 
eliminering van de nog steeds heersende verschillen in algemeen 
prijsniveau. Bij dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een vier
tal, op verschillende wijzen samengestelde goederenpakketten aan 
de prijs waaryan de prijzen van bepaalde, representatief te achten, 
gelijksoortige vervoeren werden gerelateerd. 

Het bli jkt dan, dat relatief in het wegvervoer de vrachtprijzen in 
Duitsland op lange afstand ca. 60%, op korte afstand 10% hoger 
zijn, in Frankrijk ca. 110% resp. 170%, in België 50% resp. 40% en 
in Itahë 100% resp. 50% hoger zijn dan die in Nederland. 

Voor de officiële spoorwegtarieven liggen de niveau's voor 
m_assagoederen in Duitsland relatief 90%, in Frankrijk 70%, in 
België 30% en in I tahë 12% hoger dan in Nederland. Bij de laatste 
vergelijking dient de nodige voorzichtigheid te worden betracht, 
aangezien in vele gevallen uitzonderingstarieven worden toegepast. 
Daar in Nederland veelal contractprijzen gelden, die lager liggen 
dan de officiële tarieven, is hier echter van een zekere compen
serende werking sprake. 

A l met al geeft deze prijsvergelijking wel te denken. 
Naar het mij voorkomt, is hetgeen Nederland op transportgebied 

zowel van de zijde van wetgeving en bestuur als van die van het 
bedrijfsleven weet te bieden aandachtige west-europese belang
stelling alleszins waard. 

R É S U M É 

L e transport et notamment le transport par route des marchandises 
présente une tendance caractéristique conduisant inévitablement a une 
surcapacité (toujours croissante) et, de ce fait, Téquilibre entre l'offre et la 
demande sur le marché des transports devient irréalisable voire même de 
plus en plus irréalisable, Une régulation émanant du Gouvernement parait 
indispensable. Aux Pays-Bas, on a accordé la préférence au système de 
controle de capacité sur celui de la fixation de tarifs minimum, le premier 
système permettant une surveillance plus efficace. Dans la pratique il se 
trouve possible de rester quand même dans les limites de la capacité maxi
mum prévue si, pour 1'octrol de permis, on continue a juger le facteur du 
besoin pour chaque cas individuellement. 

Si l'intervention gouvernementale se restreint au controle de la capacité, 
on accorde aux entrepreneurs de transport le maximum de liberté de sorte 
que quant a cela la législation néerlandaise en matière de transport est 
conforme a la politique générale suivie dans ce domaine et qui comparé 
a l'étranger a donné jusqu 'ici des résultats satisfaisants. 



P E R S P E C T I E V E N VAN D E E U R O P E S E 

VERVOERSMARKT 

Samenvatting van een voordracht, getiteld „Pers
pectieven van de Europese vervoersmarkt", door 
Drs. B. J. Udink, secretaris van de Kamer van Koop
handel en Fabrieken voor Rotterdam, op 21 oktoher'60 
voor het Instituut gehouden. 

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische ge
meenschap (E.E.G.-verdrag) geeft weinig liouvast voor het maken 
van een voorstelhng van een gemeenschappelijke vervoersmarkt; 
toch bevat het dienaangaande wel enkele fundamentele uit
gangspunten. In het voorschrijven van een gemeenschappehjk 
vervoerbeleid enerzijds, bij erkenning van het principe van vrije 
uitwisseling van vervoerdiensten anderzijds, geeft het verdrag de 
uitgangspunten voor de verwezenlijking van de gemeenschappelijke 
markt aan. Deze uitgangspunten, nl. het vervoer is een normale 
economische activiteit, in het economisch proces dan ook niet 
ondergeschikt, maar nevengeschikt, en: in de vervoerssector treden, 
met name aan de aanbodzijde, een aantal faktoren op, die er toe 
leiden dat de overheid het marktmechanisme niet aan zich zelf 
kan overlaten, vinden in brede kring, ook in Nederland, erkenning. 

Bij deze grondslag moeten voor een Europees vervoersbeleid de 

volgende richthjnen gelden: 

1. Over het gehele grondgebied van de gemeenschappelijke 
markt dienen de vragers en aanbieders van vervoersdiensten met 
elkaar contact te kunnen opnemen, ongeacht of het daarbij nu een 
voor enig deelnemend land intern of grensoverschrijdend traject 
betreft. 

2. De prijsvorming op de gemeenschappelijke markt moet aan 
die markt zelf, dus aan de ontmoeting van vraag en aanbod worden 
overgelaten. Vaststelling van de vrachtprijzen door de overheid 
draagt twee grote gevaren in zich, nl. dat het overheidsdirigisme zich 
al spoedig tot het geheel van vraag- en aanbodverhoudingen in het 
vervoer zal moeten uitstrekken, zonder dat overigens een bevredi-
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gende situatie te verwachten valt; en bovendien dat daardoor het 
gevoeUge instrument van de prijsvorming, het enige objectieve 
richtsnoer voor de aanwending der produktiemiddelen in het ver
voerswezen, vr i jwel vernietigd wordt. 

3. Bestrijding van de defecten in de werking van de markt dient, 
op grond van de aard van de defecten te geschieden door beïnvloe
ding, waar nodig, van het aanbod van vervoersdiensten. Dit zal in 
de eerste plaats door het bedrijfsleven zelf kunnen geschieden, 
maar voorzover overheidsbemoeienis door middel van een ver
gunningenstelsel noodzakelijk bUjkt, door vergunningverlening 
volgens Europese richtlijnen. 

Naast bovengenoemde drie hoofdkenmerken van een gemeen
schappelijke vervoersmarkt, zijn voor goede functionering daarvan 
nog een aantal afzonderlijke punten van belang. 

Het eerste houdt verband met de „doorzichtigheid" van de ver
voersmarkt. Hoewel een zo volledig mogelijke informatie van de 
verladers, voorwaarde voor een juiste keus van het vervoermiddel, 
wenselijk is, vormt een publikatieplicht voor vervoersprijzen daar
toe niet het enige middel, te rwi j l dit het grote bezwaar heeft, ver
starring van de prijsvorming in de hand te werken. Het is van 
minstens zo groot belang dat de vervoersprijzen zo snel mogelijk 
aan de bestaande vraag- en kostenverhoudingen kunnen worden 
aangepast. Gesteld mag worden, dat instelling van een publikatie-
phcht in het huidige stadium, de opbouw van een werkelijke 
gemeenschappelijke vervoersmarkt onmogelijk maken zou. 

Een ander punt van belang is, dat vrije prijsvorming op de ge
meenschappelijke markt zich slechts zal kunnen handhaven, indien 
gelijke concurrentievoorwaarden voor het spoor-, water- en weg
vervoer worden geschapen. Naast toerekening van de kosten van 
de infrastructuur aan iedere vervoerstechniek betekent dit, dat de 
spoorwegtekorten in West-Europa zullen moeten verdwijnen. Sa
nering van de spoorwegmaatschappijen is een van de hoekstenen 
voor het gebouw van de gemeenschappelijke vervoersmarkt. 

Tenslotte is van belang, op welke wijze men discriminaties op 
de vervoersmarkt zal willen tegengaan. Het discriminatievraagstuk 
schrompelt tot geringe proporties ineen, als de protectionistische 
overheidsmaatregelen verdwijnen en een levendiger concurrentie 
op de vervoersmarkt wordt nagestreefd. De discriminaties die zich 
dan nog kunnen voordoen, zijn te bestrijden door toepassing van 
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de regelen betreffende de mededinging uit het verdrag. Uitbreiding 
van het discriminatiebegrip buiten deze grens, zal tot zodanige 
beperking van de bewegingsvrijheid van de ondernemer leiden, 
dat verstarring van de vervoersmarkt intreedt. 

Bovengeschetste conceptie van de gemeenschappelijke vervoers
markt moet de enige geacht worden die tenvoUe aan de doeleinden 
van het verdrag ook op vervoersgebied, kan voldoen. Op een goed 
functionerende vervoersmarkt, waar door arbeidsverdeling een 
optimale produktiviteit kan worden bereikt, is de tegenstelling die 
veelal gezien wordt tussen de opvatting van het vervoer als 
ondergeschikt aan andere bedrijfstakken, en de opvatting van het 
vervoer als nevengeschikt en een zelfstandige functie vervullende, 
opgeheven. 

Het Nederlandse belang valt met de geschetste beginselen voor 
de Europese gemeenschappelijke vervoersmarkt treffend samen. 
Maar Nederland is dan ook van ouds in het vervoerswezen ge-
speciaUseerd geweest. Circa 20% van het exportpakket wordt ge
vormd door vervoersdiensten; landbouw en vervoer maken de helft 
van de Nederlandse export uit. 

Grote aanpassingen — eerst in het denken, later ook in de 
practische politiek —• zullen nodig zijn, alvorens er van een ge
meenschappelijk vervoersbeleid in de hier bedoelde zin sprake zal 
kunnen zijn. Daarvoor is zonder enige twi j fe l veel t i jd nodig. Een 
centraal probleem, dat aangepakt dient te worden, is dat van de 
spoorwegtekorten. Als die zullen zijn weggewerkt, als aan de spoor
weg in de andere lid-staten commerciële armslag gegeven kan 
worden, dan is één van de grootste struikelblokken uit de weg 
geruimd en staat de deur naar verdere vrijmaking van het ver
voerswezen open. Steeds luider worden de stemmen over onze 
grenzen die een drastische aanpak van dit spoorwegprobleem 
vragen. Ook al heeft bondskanselier Adenauer dezer dagen een 
uit een oogpunt van bedrijfsbeleid blijkbaar volkomen gerecht
vaardigde tariefverhoging van de Duitse spoorwegen ongedaan 
gemaakt, de Bundesbahn roept steeds luider om het recht indivi
duele, geheime vervoerscontracten te kunnen sluiten en van 
„betriebsfremde" lasten te worden bevrijd. De Deutscher Industrie-
und Handelstag en het Verband Deutscher Industrien eisen een 
commercieel verantwoorde bedrijfsvoering in het vervoerswezen 
en een flexibele prijsvorming. In Frankrijk spreekt de Conférence 
Nationale des Usagers de Transport (C.N.U.T.) steeds meer over 
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de wenselijkheid van vrije prijsvorming in het weg- en water
vervoer. De Belgische staalindustrie en de haven van Antwerpen 
hebben een open oog voor de grote voordelen van een flexibel 
vervoersstelsel. Het streven van België is erop gericht de exploi
tatie der Belgische spoorwegen in 1965 in evenwicht te brengen. 
De O.R.N.I. (Office régulateur de la navigation intérieure) wordt 
een te straf stelsel voor de Belgische binnenvaart geacht. De t i jd 
werkt dus voor Nederland en het moet pogen te vermijden zich 
thans min of meer hals over kop in arrangementen te begeven die 
straks de weg naar groter vrijheid moeilijker zullen maken. 

In de praktijk bli jkt , dat, mits met verve verdedigd, de essen
tiële belangen van één van de hd-staten in de gemeenschap 
worden ontzien. Het doet er dan weinig toe of vóór of na 1 januari 
1966 onderhandeld wordt, als maar duidelijk gemaakt wordt, dat 
de vervoersbelangen essentieel zijn voor de economie van Neder
land. Het E.G.K.S.-verdrag heeft niet kunnen verhinderen, dat de 
kartels en trusts in het Ruhrgebied — een machtig belangen-
complex in de gemeenschap — thans even omvangrijk'en machtig 
zijn als vroeger. Dit verdrag heeft evenmin kunnen verhinderen, 
dat België zijn mijnen subsidieert. Letter en geest van het E.G.K.S.-
verdrag luiden anders, maar essentiële belangen gaan daarvoor 
blijkbaar niet opzij. En wie vandaag beluistert wat de Duitse 
minister van Landbouw over de Europese landbouwmarkt van de 
toekomst opmerkt, ziet reeds voor zijn geestesoog opdoemen dat 
ook hier essentieel geachte belangen zullen worden gesauveerd, 
misschien zelfs wel ondanks het E.E.G.-verdrag. 

Het zou rampzalig zijn als Nederland zich als een lam zou 
onderwerpen aan de blinde machinerie van een verdrag, als an
dere partners zich vrijheden veroorloven ter verdediging van hun 
belangen. Trouwens, het derde l id van artikel 75 zegt het volgende: 

„In afwijking van de in l id 1 omschreven procedure, worden 
„door de Raad met eenparigheid van stemmen de bepalingen 
„vastgesteld betreffende de beginselen van het vervoerbestel 
„waarvan de toepassing zowel de levensstandaard en de werk-
„gelegenheid in bepaalde streken als het gebruik van het 
„vervoerapparaat ernstig zou kunnen aantasten, met inacht-
„neming van de noodzaak van een aanpassing aan de econo-
„mische ontwikkeling welke voortvloeit uit de instelling van 
„de gemeenschappelijke markt". 
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Het is dus zaak, duidelijk te maken, dat een vervoerspolitiek die 
zich niet baseert op de grote beginselen van de gemeenschappelijk
heid en de flexibiliteit van de markt, het economisch leven van 
Nederland en het bestaan van zijn vervoersapparaat in de kern 
aantast en dat daarover slechts bij unanimiteit kan worden beslist. 

Er ligt inderdaad op dit gebied nog een grote taak, zowel in 
binnen- als buitenland. Overal in Europa heeft de landbouw zich 
georganiseerd en aan de publieke opinie duidelijk kunnen maken, 
dat zijn belangen moeten worden beschermd en verdedigd. I n 
Nederland — vervoersland bij uitstek — leeft echter onvoldoende 
de gedachte, dat het Nederlandse vervoerapparaat — zijn zee
havens, zijn zeevaart, zijn Rijnvaart, enz. — één van de bronaderen 
is waaruit onze welvaart spruit. Het bedrijfsleven in Nederland 
zal de hand aan de ploeg moeten slaan om dit besef tot leven te 
roepen. Naarmate het in Nederland groeit kunnen de onderhande
lingspartners met minder aarzeling tegemoet worden getreden. 

R É S U M É 

Un marché de transport européen doit être commun dans le sens véritable 
du mot c.-a-d. qu'11 doit être entièrement accessible è tous les entrepreneurs 
de transport de tous les pays-membres de la Communauté. Ceel n'empêche 
pourtant pas d'imposer — si la stabilité du marché le rend nécessaire — 
ime certaine régulation a l'accès au marché mais alors sur une base non 
discriminatoire. L a formation des prix doit être laissée au mécanisme du 
marché; I'obligation de publier les prix ne semble pas plus désirable que 
l'appllcation d'une formule de non-discrimination susceptible de provoquer 
une trop grande f ix i té des prix. Le Gouvernement a pour tache d'égaliser les 
conditions de concurrence des techniques de transport et de lutter centre 
des excès en matière de dominance du marché. Sur un pareil marché de 
transport i l n'est plus question d'une opposition entre le transport comme 
fonction économique indépendante d'une part et comme une activité sub-
ordonnée a d'autres branches de l'industrie d'autre part. 

Les déficits des chemins de fer qui se font ressentu- dans divers pays 
constituent uile des plus importantes entraves sur la voie conduisant a une 
libération plus poussée du transport. 

L'appareil de transport néerlandais a des chances considérables sur un 
marché de transport européen ouvert avec formation noncontrólée des prix. 
Mais les intéréts du transport sont également d'importance essentielle pour 
1'économie néerlandaise et si la politique européenne de transports n'est 
pas basée sur les principes de communauté et de flexibilité, elle constituera 
une grave menace pour la vie économique et l'existence même de l'appareil 
du transport neerlandais. 
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.BOEKBESPREKING 

S c h a p s, A b r a h a m , „Das deutsche Seerecht", 3c druk, verschenen bi,1 
Walter de Gruyter & Co. te Berlijn, mei 1959. 

Voor de Duitse praktijk van het zeerecht, zeker voorzover het het privaat
recht betreft, is er eigenlijk slechts één standaardwerk, dat men langzamer
hand is gaan noemen: de oude Schaps. Het epitheton „oud" wordt terecht 
gebruikt, en het strekt het boek tot eer. In 1906 verscheen de eerste druk 
geheel van de hand van de toenmalige Hamburgse kantonrechter Georg 
Schaps, die bij zijn overlijden in 1918 lid was van het Reichsgericht. Een 
tweede druk had hij toen reeds voor een groot gedeelte voorbereid; de 
bewerking is voortgezet door Dr. Max Mittelstein, toen Voorzitter van het 
Hanseatische Oberlandesgericht en Dr. Julius Sebba, advocaat te Königsberg; 
de tweede druk verscheen in 1921, met dien verstande dat Dr. Sebba nog in 
1929 een tweede deel toevoegde, dat uitvoeringsvoorschriften, aanvullingen en 
een zakenregister bevatte. Dit register was wel zeer nuttig, daar, hoe syste
matisch het werk door Schaps ook was opgezet, toch doordat het een door
lopend commentaar was op de zeerechtsartikelen van het Handelsgesetzbuch, 
het wel eens moeilijk was de plaats te vinden waar een bepaald onderwerp, 
dat niet gemakkelijk onder één bepaald artikel van het Handelsgesetzbuch 
was te brengen, werd behandeld. Schaps bepaalde zich niet tot het Duitse 
recht, maar trok vaak de rechtsvergelijking zover door dat wie Schaps 
raadpleegde en de plaats vond waar hij een bepaald onderwerp naar Duits 
recht behandelde, tezelfder tijd kostbare verwijzingen naar of zelfs uiteen
zettingen van andere rechtstelsels vond. Ook daardoor had het boek in de 
praktijk grote waarde; het was zeker geen studieboek zoals, voor wat het 
Duitse vervoerrecht betreft, het in 1918 verschenen werk van Dr. Max 
Pappenheim wel was, en evenmin trachtte het nieuwe wegen te banen zoals 
Max Wüstendorfer deed met zijn werk „Neuzeitliches Seehandelsrecht", 
waarvan in 1950 de tweede druk verscheen. Schaps was een vraagbaak voor 
de praktijk en van belang is dus in hoeverre deze opzet gehandhaafd is 
gebleven. 

De bewerker van de derde druk, Dr. jur. Hans Jürgen Abraham, is op 
27 februari 1956 benoemd tot hoogleraar in het Verkeersrecht, Burgerlijk 
recht en Handelsrecht aan de Universiteit te Frankfurt am Main en heeft 
hetzelfde jaar een boekje van 167 bladzijden uitgegeven, waarvan de titel 
tevens de opzet aangeeft: „Das Seerecht, ein Grundriss mit Hinweisen auf 
die Sonderrechte anderer Verkehrsmittel, vornehmlich das Binnenschif-
fahrts- und Luftrecht". Die opzet — die trouwens niet slecht past bij de 
oude Schaps — is ook in diens derde druk doorgevoerd; de verwijzingen 
naar vreemd recht blijven gehandhaafd en toegevoegd zijn verwijzingen 
naar binnenvaart- en luchtrecht. 

Toch is op enige punten het systeem radicaal gewijzigd. Verheugend voor 
hen die niet aan de Gothische letter gewend zijn — en ook voor hen wier 
ogen reeds dienst deden toen de eerste druk van Schaps verscheen — is dat 
thans de Latijnse letter wordt gebruikt; een andere verandering grijpt 
echter veel dieper in: deze druk bedoelt het gehele zeerecht te beschrijven, 
met inbegrip van, ik vermoed zoveel mogelijk, alle administratieve voor
schriften en in elk geval ook van het volkenrecht, met uitzondering slechts 
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van het recht der zeeverzekering, terwijl ook het zeeoorlogsrecht, zoals 
prijsrecht en de Haagse, verdragen, met uitzondering van enkele verwij
zingen, niet ter sprake komen. Voorts is het de bedoeling, in afwijking van 
de tweede druk, de adminstratieve voorschriften niet in een afzonderlijk 
deel onder te brengen', maar deze zoveel mogelijk in verband te brengen 
met en te behandelen bij de onderwerpen waarop zij betrekking hebben. 
Gevolg hiervan zal zonder twijfel zijn een enorme toename van omvang; 
dit blijkt reeds uit het eerste thans verschenen deel, dat 1397 bladzijden telt, 
waarvan ten minste de helft bestaat uit de teksten van wetten, verorde
ningen en verdragen. Het is de vraag of de schrijver hierin niet te ver gaat: 
heeft het werkelijk zin op te nemen de volledige Duitse administratieve 
regeling met formulieren enz. van het scheepsregister (blz. 282-318), terwijl 
blz. 583-745, het in 1948 te Londen gesloten verdrag tot beveiliging van de 
Scheepvaart met alle bijlagen bevat, gelukkig echter hier en daar van 
aantekeningen voorzien. Zeer ver gaat de schrijver echter, als hij van blz. 
745-1397 de tekst vrijwel zonder commentaar geeft van allerlei voorschriften 
op het gebied van veiligheid, stuwage, radioverkeer, scheepsmeting, enz. Het 
boek is door een Nachtrag, die blz. 1355-1395 bestrijkt, bijgewerkt tot 1 mei 
1959; wie wenst te weten welke administratieve voorschriften op die dag 
bestonden, is met dit boek uitstekend geholpen, maar wie later zeker wil 
zijn de dan geldende teksten voor zich te hebben, moet wel andere bronnen, 
in het bijzonder de ambtelijke uitgaven van wetten enz. raadplegen, zodat 
het slechts weinig moeite zou veroorzaken wanneer deze druk van Schaps 
zou volstaan met aanduiding van de vindplaatsen en een korte samenvatting 
van de inhoud. 

Wat hiervan zij, het werk zal een grote omvang verkrijgen en het is dan 
ook nodig gebleken het te spUtsen in zes „Teile", die over drie „Bande" 
verdeeld worden. De thans verschenen eerste Band bevat drie delen, achter
eenvolgens een Algemene Inleiding, Volkenrecht voorzover het de juridische 
positie van zee en binnenwateren betreft, en het Schip, waarbij ook be
handeld worden het scheepsregister, het recht van de vlag, de subsidiëring 
van overheidswege van de wederopbouw van de Duitse handelsvloot, veilig
heid aan boord van het schip, scheepsmeting, consulaire dienst, gezondheids
zorg, radio. Zoals men ziet, is onder het derde deel: „Das Schiff", heel wat 
gebracht, jammer genoeg vaak zonder commentaar. De kapitein echter, die 
in het Duitse recht nog een enigszins merkwaardige positie bekleedt, met 
veel reminiscentie aan de verleden tijd, komt hierbij niet ter sprake, hoewel 
juist hij uiteraard bij de hierboven genoemde administratieve voorschriften 
vaak een belangrijke rol speelt. 

Aan de tweede Band, waarvan zojuist 250 bladzijden als eerste aflevering 
blijken verschenen te zijn, blijft voorbehouden de behandeling van het zee
recht, zoals vervat in het vierde Boek van het Handelsgesetzbuch, dus het 
bij uitstek privaatrechtelijk gedeelte, en de derde Band zal behandelen als 
vijfde deel het zeearbeidsrecht en als zesde deel het „verkeersrecht", dus 
waarschijnlijk de bepalingen tot voorkoming van aanvaring en dergelijke. 

Indien men zich beperkt tot de commentaren van de schrijver en dus 
buiten beschouwing laat de uitvoerige letterlijk afgedrukte wetsteksten, moge 
als indruk genoemd worden, dat het boek goed en volledig is bijgewerkt. In 
de Algemene Inleiding vindt men op blz. 29 een korte notitie over het zee
recht in Oost-Duitsland, op blz. 24-28 wordt een overzicht gegeven van de 
internationale verdragen op het gebied van het zeerecht, zowel verdragen 
waartoe het Comité Maritime International de stoot heeft gegeven als andere 
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van meer administratieve aard, en op blz. 30-36 volgt een opgave van 
buitenlandse rechtsbronnen; ten aanzien van ons land is echter nog niet 
rekening gehouden met de wet van 15 augustus 1955 S. 398, die de Hague 
Rules in ons zeerecht verwerkte en voor het Sovjet recht wordt slechts 
verwezen naar het in 1930 verschenen werkje van Freund, hoewel in het 
begin van dit jaar — in het Engels — in de serie "Law in Eastern Europe", 
uitgegeven door de Rijksuniversiteit te Leiden, onder No. 4 verschenen is 
het veel uitvoeriger werk van Szirmai. 

Interessant is dat bij de behandeling van Groot-Brittannië, de wet van 
1958 wordt vermeld, waarbij aan de hand van het op 10 oktober 1957 te 
Brussel gesloten Verdrag, onder meer de maxima van de bekende wettelijke 
beperkingen der redersaansprakelijkheid uit het vervoer en voor aanva
ringen en andere zeeongevallen drastisch zijn verhoogd. 

Wat de literatuur betreft: op blz. 37-42 wordt een zeer uitvoerige biblio
grafie gegeven ten aanzien van allerlei rechtsstelsels; die gegevens maken 
de indruk van volledigheid; dit geldt zeker voor België, Frankrijk, Groot-
Brittannië en Italië, nog met aanvullingen op blz. 1355 en 1356; voor wat de 
Sovjets betreft, is echter het reeds genoemde boek van Szirmai niet ge
noemd; voor Nederland wordt natuurlijk de laatste druk van Cleveringa 
vermeld, voorts het „Kort Begrip" van Molengraaff, Völlmar en de in 1929 
verschenen Duitse vertaling van het Tweede Boek van het Wetboek van 
Koophandel van A. Schadee; het zal te zijner tijd wel nut hebben, de zojuist 
verschenen door de Koninklijke Nederlandsche Reedersvereniging uitge
geven Engelse vertaling te vermelden. Wel is het te betreuren, dat niet 
vermeld wordt ons tijdschrift „Schip en Schade", waarin de jongste ont
wikkelingen van het Nederlandse Zeerecht op de voet zijn te volgen; het 
boek vermeldt wel de Lloyd's List Law Reports en de American Maritime 
Cases. 

Wat nu het commentaar van de schrijver betreft, zeer belangrijk zijn de 
bladzijden 45-69, waar de grens wordt getrokken tussen volle zee, binnen
wateren en territoriale zee, terwijl op blz. 85-88 een overzicht wordt gegeven 
van wat bereikt is op de Zeerechtconferentie, die van 24 februari 1958 tot 
27 april 1958 te Genève is gehouden; op blz. 70-85 vindt men het ontwerp 
van de International L a w Commission van de Verenigde Naties en in de 
Nachtrag op blz. 1361-1382 is opgenomen de definitieve tekst van de vier 
Verdragen waarin het genoemde ontwerp is gesplitst, achtereenvolgens be
handelende de territoriale wateren, de volle zee, de visserij en de "continental 
shell". Helaas is daardoor de behandeling wat verbrokkeld, maar zulks was 
moeilijk te voorkomen, gezien de noodzaak een boek als dit nu eenmaal op 
een bepaald tijdstip af te sluiten. 

Meer op het gebied van het privaatrecht liggen de beschouwingen omtrent 
het schip en de scheepshypotheek. Op blz. 227-237 wordt een uitvoerige 
bespreking gegeven van het begrip „schip" met de formulering dat een 
voorwerp om als schip beschouwd te worden, naar Duits recht blijkbaar 
zowel bestemd als geschikt moet zijn om op of onder water voortbewogen 
te worden: blz. 227, hoewel een tijdelijk ontbreken van een dezer kenmerken 
de eigenschap van schip niet verloren doet gaan, blz. 229, Anmerkung 8. 
Hierna volgen uitvoerige beschouwingen over het onderscheid tussen zee
schip en binnenschip, Anmerkungen 13-15, en bespreking van het scheeps
register, het recht van de vlag en de scheepshypotheek. Bij deze laatste 
komt onder meer ter sprake (blz. 414 e.v.) het Brusselse Verdrag van 10 april 
1926, dat — naar te voorzien is — hoewel het wel door enige belangrijke 
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scheepvaartlanden, zoals de Scandinavische, is ingevoerd, toch weer op de 
helling zal moeten, vooral omdat het in strijd met de moderne opvattingen, 
teveel voorrechten kent die boven de hypotheek gaan en ook overigens een 
zeer ingewikkelde regeling bevat, gedeeltelijk gebaseerd op toestanden, die 
thans niet meer bestaan: de kapitein heeft onder moderne verhoudingen 
bepaald niet die zelfstandigheid waarvan art. 2 onder (5) van het Verdrag 
uitgaat. Aan de behandeling van dit Verdrag gaat vooraf een algemene 
inleiding omtrent het internationaal privaatrecht van de scheepshypotheek; 
uitvoerige en op rechtspraak en literatuur gefundeerde beschouwingen 
leiden de schrijver tot de conclusie, dat het nog vóór de eerste wereldoorlog 
bestaande risico, dat scheepshypotheken in een vreemd land niet erkend 
zouden worden, thans vrijwel niet meer bestaat. Een belangrijke slotsom, 
hoewel erop te letten is dat de schrijver blijkbaar zijn stelling slechts ge
toetst heeft aan vonnissen en schrijvers van Europese landen en de Verenig
de Staten van Noord-Amerika. Het boek sluit met de reeds genoemde 
Nachtrag van blz. 1355-1397, die echter weer voor het grootste gedeelte 
bestaat uit wets- en verdragsteksten. 

Wat mag de slotsom uit het bovenstaande zijn? In dit boek is met veel 
zorg en behoudens moeilijk te vermijden oneffenheden, met veel nauw
keurigheid een enorm materiaal verwerkt; de tekst, die van de schrijver 
zelf afkomstig is, is zorgvuldig bewerkt en werkt verhelderend, maar de 
overzichtelijkheid en de systematiek lijden door een te grote zucht naar 
volledigheid, waaraan vaak is voldaan door zonder commentaar volledige 
wetsteksten af te drukken. Dit euvel is echter mede te wijten aan de in 
dit eerste deel behandelde stof; het tweede deel, waaraan veel meer dan 
aan dit deel, het eigen werk van Schaps ten grondslag zal moeten liggen, 
zal waarschijnlijk veel minder aan dit euvel lijden. Met grote belang
stelling mag de voortzetting van dit belangrijke werk worden tegemoet-
gezien. 

J . A. L . M. L O E F F 
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T I P J S C H R I F T A R T I K E L E N ') 

A L G E M E E N 

De wisselwerking tussen de „spa-
ce-economy" en de economische geo
grafie, Drs. M. C. Verburg. (Tijd
schrift voor Economische en Sociale 
Geografie, Rotterdam, 1960, N. 8, 
p.' 206). 

— Overzicht van de pogingen tot 
ontwikkeling van een theoretische 
ruimte-economie, en van een meer 
algemeen-theoretisch georiënteerde 
economische geografie. Door de eco
nomische geografie te leveren bijdra
gen aan de ruimtelijke ordening en 
de ontwikkelingsprogrammering. De 
noodzaak tot het opsporen van alge
mene beginselen van de economische 
geografie. 

V E R K E E R E N V E R V O E R 

A L G E M E E N 

Pul>liekrech,teUjke Bedrijfsorgani
satie in liet vervoerwezen, A. de 
Waele (Economisch en sociaal tijd
schrift, Anwerpen, 1960, N. 3, p. 177). 

— De vervoerpolitiek blijkt tot de 
beste resultaten te leiden, als het 
bedrijfsleven een zekere mate van 
zelfbestuur verkrijgt. Enkele voor
beelden. De taak en de werkwijze 
van de Duitse „Kpordinierungs-
ausschüsse". 

De vervoerbedrijven in de natio
nale rekeningen (Maandstatistiek van 
Verkeer en Vervoer, Zeist, 1960, N. 8, 
p. 223). 

— De opzet van de nationale reke
ningen; de relaties tussen de diverse 
onderdelen; de terminologie. Bijdra
ge van de vervoerbedrijven aan het 
nationale inkomen en in de export. 

1) De in dit overzicht vermelde tijd
schriften kunnen worden aangevraagd 
bij de bibliotheek van Nederlands 
Verkeersinstituut. 

Enkele cijferreeksen over de jaren 
1948 tot 1956, de vervoerbedrijven 
betreffende. 

Vervoersproblemen in Nederland, 
H. A. Korthals. (Echo's van Ver
keerswezen, Brussel, 1960, N. 2, p. 45). 

— Tekst van een rede op 16 mei 
1960 te Brussel uitgesproken. 

Die sctiweizerisclie Verkehrswirt-
schaft in der eurovHischen Integra
tion (Strom und See, Bazel, 1960, 
N. 7/8). 

— Speciaal nummer met artikelen 
over: Europese Economische Ge
meenschap en Europese Vrijhandels
associatie (Dr. H. Schaffner); E . E . G . 
en internationaal vervoer (L. Schaus); 
de E.E.G.-plannen voor uitbouw van 
de infrastructuur van het verkeer; 
de invloed van E . E . G. en E . V. A. 
op de Zwitserse economie; investe
ringsproblemen van een europese 
vervoerpolitiek. De Rijnvaart bij een 
geïntegreerde verkeerspolitiek. 

Probleme des öffentlictien Ver-
keiirs in der Schweiz, Dr. H. Born, 
(Revue de 1'UITP, Brussel, juli 1960, 
P. 77). 

— Het openbaar vervoer in Zwit
serland, per spoor, over de weg en 
te water. Particuliere en overheids-
exploitatie. Concurrentie tussen rail 
en weg. De samenwerking tussen de 
verschillende middelen van open
baar vervoer. 

Stedelijk vervoer 

New iiorizons for transit in metro-
politan Chicago, V. E . Gunlock 
(Traffic Engineering, Saugatuck, juli 
1960, p. 13). 

— De voortgaande ontwikkeling 
van het gebied van Chicago. Proble-
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men van personenvervoer. De voor
genomen systematische uitbouw van 
het openbaar vervoer. 

Demand and the fares structure 
in the transit industry, C. Stern. 
(Traffic Quarterly, Saugatuck, juli 
1960, p. 313). 

— Herziening van de tarieven
structuur van de stedelijke openbare 
vervoerbedrijven als een van de 
middelen tot verbetering van de eco
nomische positie hiervan. 

Economie conditions and the tran
sit industry, H. L . Purdy. (Modern 
Passenger Transportation, Illinois, 
1960, N. 8, p. 12). 

— Pleidooi voor hogere tarieven 
bij het openbaar stadsvervoer in 
Canada, in verband met de stijgende 
inkomens bij het publiek. 

Andere onderwerpen 

Der Einfluss des Erdgases auf die 
europdische Energie- und Verkehrs-
wirtschaft, Dr. H. Laurien, Europa-
Verkehr, Darmstadt 1960, N. 2, p. 81). 

— Het aardgas maakt een belang
rijke verlaging van de kosten van 
energieverbruik mogelijk. Waar in 
West-Europa relatief weinig aardgas 
wordt aangetroffen, is dit groten
deels op import daarvan aangewe
zen. In dit verband is de eventuele 
mogelijkheid van vervoer per schip 
van bijzonder belang. 

La traversée de la Manche, Pont 
ou Tunnel, G. Galienne. (Routes et 
circulation, Brussel, 1960, N. A2, 
p. 30). 

— Een kanaalverbinding dient 
vrije verkeersmogelijkheid voor alle 
moderne vervoermiddelen te ver
schaffen. De verschillende naar vo
ren gebrachte projecten vanuit dit 
standpunt bezien. 

Le tunnel sous La Manche. (Le 
monde souterrain. Parijs, mei/juni 
1960, p. 65). 

— Rapporten over een Kanaal
tunnel, uitgebracht voor het Derde 
Internationale Congres voor Onder
grondse Techniek en Stedebouw, 
september 1959 te Brussel gehouden. 

W E G V E R V O E R E N V E R K E E R 

Italië bouwt autostrade. (Wegen, 
Den Haag, 1960, N. 9, p. 242). 

— Het Italiaanse autosnelwegen
plan. De voornaamste in uitvoering 
zijnde wegen. De autotunnel door de 
Mont Blanc. Het beproevingscentrum 
voor wegen. De Metro van Milaan. 

Verkehrstechnische Bewertungs-
masstabe für Alpenstrassen, Prof. 
M. E . Feuchtinger (Strasse und Ver
kehr, Solothurn, 1960, N. 7, p. 330). 

— Aan de hand van een onderzoek 
naar het huidige en te verwachten 
autoverkeer over de Brennerpas, 
wordt geconcludeerd, dat voor we
gen met veel recreatieverkeer spe
ciale capaciteitsnormen moeten wor
den aangelegd. 

Grafische Verfahren zur Verkehrs-
zuordnung, Th. Minartz (Strasse 
und Verkehr, Solothurn 1960, N. 7, 
p. 352). 

— Bespreking van een methode 
ter berekening van de te verwachten 
verkeersbelasting van geprojecteerde 
stadsstratennetten. Vergelijking met 
andere, in het bijzonder de van elec-
tronische apparatuur gebruikmaken
de methoden. 

Stadsverkeer 

Stadtverkehr und stadtischer Stras-
senbau, Prof. O. Sill. (Strasse und 
Autobahn, Godesberg, 1960, N. 7, 
p. 289). 

— De problemen van de moderni
sering van het stadswegennet en van 
de financiering daarvan, geïllustreerd 
aan de situatie te Hamburg. 
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A study of capacity and conges
tion of streets in central Glasgow, 
J. C. Eaton. (International Road 
Safety and Traffic Review, Londen, 
1960, N. 3, p. 23). 

— Statistische analyse van snel
heids- en intensiteitswaarnemingen 
omtrent het verkeer in het centrum 
van Glasgow. Het verband tussen 
snelheid en dichtheid van het ver
keer; een kwantitatieve definiëring 
van het congestiepunt. Vergelijking 
met andere theoretische benade
ringen. 

Evaluating freeway performance 
in Los Angeles, F. T. Elhiney. (Traf
fic Quarterly, Saugatuck, juli 1960, 
p. 296). 

— Sedert ruim 10 jaren wordt ge
werkt aan de verwezenlijking van 
het „Freeway" plan voor Los Ange
les. Hoewel nog slechts een gedeelte 
hiervan voltooid is, wordt gepoogd 
na te gaan in hoeverre de bij de 
aanvang gestelde doeleinden, wat 
betreft capaciteit, snelheid en veilig
heid verwezenlijkt zijn. 

Economische vraagstukken 

Vermogens-, Kostenstruktur und 
Kalkulation der Strassentransport-
unternehmungen in den U.S.A., Dr. 
J . Wartha. (Zeitschrift für Verkehrs-
wissenschaft, Düsseldorf, N. 3, p. 149). 

— Vergelijking van de vermogens-
en kostensamenstelling bij het weg
en het spoorwegverkeer in de U.S.A. 
De kostprijsberekening in het weg
vervoer. Het verband tussen kost
prijs en marktprijs. De waarde van 
kostprijsberekening in het vervoer. 

Andere onderwerpen 

Washo road test, Ir . A. J . P. v. d. 
Burgh. (Weg- en Waterbouw, Leiden, 
1960, N 7-8, p. 80). 

— Kort overzicht van de proeven 
en de resultaten van het onderozek 

door de „Western Association of 
State Highway Officials" ingesteld, 
naar het gedrag van bitumineuze 
verhardingen van verschillende dik
ten onder zwaar en intensief verkeer. 

Visuele problemen van het weg
verkeer. (Wegen, Den Haag, 1960, 
N. 8, p. 218). 

— Optische geleiding op buiten
wegen en stedelijke invalswegen, 
beplanting en optische geleiding; 
visuele geleiding en misleiding door 
openbare verlichting, koplantaarns 
en autosignalen in het wegbeeld. 
(Kort verslag Wegencongres 1959). 

L'unification des codes de la route, 
tache difficile, mais indispensable, 
P. le Vert. (Etudes Routières, Genè
ve, 1960, N. 9, p. 8). 

—• De noodzaak van meer unifor-
mliteit ten aanzien van verkeers
regels, voorschriften omtrent uit
rusting der auto's en verkeersborden. 
Het werk van de Commissie voor 
binnenlands vervoer van de E . C . E . 
op dit gebied. 

Chicago's accident experience on 
arterials and expressways, I . Hoch. 
(Traffic Quarterly, Saugatuck, juli 
1960, p. 340). 

— Verslag van een onderzoek naar 
de ongevallencijfers op stadshoofd-
verkeerswegen en op stedelijke auto
wegen, en naar de economische 
schade, die verkeersongevallen be
tekenen. De grotere veiligheid van 
stedelijke autowegen als een belang
rijke factor bij hun economische 
rechtvaardiging. 

The standadisation of pneumatic-
tyred vehicles, A. Fleury. (Revue de 
rU.I .T.P. , Brussel, juli 1960, p. 129). 

— Rapport van een commissie van 
de Zwitserse organisatie van trans
portondernemingen, inzake de nood
zaak en de mogelijkheden van auto
busstandaardisering. 
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Die Eisenbahnen Finlands, Dr. F . 
Paszkowski. (Schwelzerisches Archiv 
für Verkehrswissenschaft und Ver-
kehrspolitik, Zürich, 1960, N 2 
p. 132). 

— Overzicht van de ontwikkeling 
van het Finse spoorwegnet. Organi
satie en financiering. Concurrentie
positie en tarieven. Prestaties, voer
tuigenpark en personeelssterkte. 

Das Problem der gemeinwirtschaft-
lichen Verkehrsbedienung, Prof. Dr. 
F . J . Schroiff. (Zeitschrift für Ver
kehrswissenschaft, Düsseldorf, I960 
N. 3, p. 125). 

— De spoorwegen als instrument 
van „gemeinwirtschaftllche" politiek, 
in het tijdperk dat zij een monopo
lie bezaten en thans. „Gemeinwirt
schaftllche verplichtingen van de 
Duitse Spoorwegen. De algemene 
noodzaak van inperking van derge
lijke verplichtingen. Dienen „gemein-
wirtschaftliche" lasten vergoed te 
worden? De verkieselijkheid van een 
andere vidjze van overheidssteun in 
voorkomend geval, nl. rechtstreeks 
aan de gebruikers. 

Zum Brand-Gutachten, Prof. Dr 
F. J . Schroiff. (Zeitschrift für B i n -
nenschiffahrt, Duisburg, I960, N 7 
p. 219). • ' 

~ De vooi stellen tot sanering van 
de Duitse Spoorwegen, zoals deze 
vanuit het standpunt van de bin
nenscheepvaart beoordeeld worden. 

P I J P L E I D I N G E N 

Les aspects techniques et écono-
miques du transport par pipe-line, 
R. Charreton. (Annates Suisses d'Eco-
nomie des transports, Zürich, 1960 
N. 2, p. 116). 

—• Bij de aanleg van een oliebuis-
leiding zijn economische overwe
gingen beslissend voor de keuze uit 
de verschillende technische mogelijk
heden bij de uitvoering. De kosten 
van buisleidingtransport kunnen 

aanzienlijk uiteen lopen, afhanke
lijk van de benodigde capaciteit, 
Zeetankboten en nog meer de su
pertankers blijven de goedkoopste 
middelen van vervoer. De verhou
ding in kosten tussen vervoer per 
supertanker en vervoer per rail of 
tankauto over korte afstand is van 
de orde van grootte van 1 :100. De 
economisch-geografische situatie der 
in bedrijf zijnde en geprojecteerde 
buisleidingen. Te strakke wettelijke 
regeling voor aanleg en exploitatie 
van buisleidingen is niet wenselijk. 

S C H E E P V A A R T 

Havens 

De haven van Gent en het Ka
naal van Gent-Terneuzen. (Echo's 
van Verkeerswezen, Brussel, 1960, 
N. 2, p. 67). 

— De haven van Gent in het ver
leden en thans. Het huidige kanaal 
naar Terneuzen. De inhoud van het 
accoord over de verbetering van deze 
vaarweg. 

Rotterdam 1960, B . J . Udink. (Tijd
schrift voor Economische en Sociale 
Geografie, Rotterdam, mei 1960 
p. 103). 

— De betekenis van de Rotter
damse zeehavenbedrijvigheid voor 
de Nederlandse economie. De wissel
werking tussen havenverkeer en 
verkeersindustrie te Rotterdam. Per
spectieven in verband met de Euro
pese economische integratie. 

The post-war development of the 
Port of Rotterdam with particular 
reference to the Botlek harbour, Ir . 
T j . Risselada. (The Dock and Har
bour Authority, Londen, augustus 
1960, p. 147). 

— De ontwikkeling van de Rotter
damse haven. De betekenis hiervoor 
van de verbindingen met het achter
land en van Nederland's industriali-

238 

sering. De ontwikkeling van de 
aardolleindustrie. De totstandkoming 
van de Botlek-havens. 

The port of Aqaba, Jordan. (The 
Dock and Harbour Autorithy, Lon
den, juli 1960, p. 89, augustus, p. 116, 
september, p. 173). 

— De haven van Akaba in Jordanië 
is sedert 1952 systematisch tot ont
wikkeling gebracht. De situering van 
de haven; de uitgevoerde werken. De 
ontwikkeling van het verkeer. De 
voornaamste haveninstallaties, in het 
bijzonder die voor de fosfaatoverslag. 

Zeevaart, kustvaart 

Optimum ship routing, G. L . Han
sen and R. W. James. (The journal 
of the Institute of Navigation, Lon
den, juli 1960, p. 253). 

— De hydrografische dienst van 
de V.S. heeft een methode ontwik
keld waardoor het mogelijk wordt 
schepen langs een zodanige route 
over de oceaan te leiden, dat reke
ning wordt gehouden met plaatselijke 
wind-, golf- en stroomverwachtingen, 
waardoor zowel de snelheid als de 
veiligheid van de overtocht merk
baar kunnen worden vergroot. 

British shipping, a national ser
vice or a commercial enterprise? 
D. F . Anderson. (The journal of the 
Institute of Transport, Londen, juli 
1960, p. 338). 

— In toenemende mate ondervindt 
de zeescheepvaart de Invloed van 
beschermende of andere maatrege
len der diverse nationale regeringen. 
Voor de Britse kustvaart, de tank
vaart, de passagiers- en de vracht
vaart zijn de problemen verschil
lend, doch in de meeste gevallen zal 
een achteruitgang slechts voorkomen 
kunnen worden door steunmaatre
gelen van de overheid. 

The tonnage pattern of U.S. world 
trade, M. Kaufmann. (Worlds Ports 
and the Mariner, Washington, juli 
1960, p. 23). 

— Beschouwingen over de grootte 
en samenstelling van de im- en ex
port per schip van de V.S., o.a. naar 
land van herkomst of bestemming, 
en haven van in- resp. uitvoer. 

La situation de la marine mar-
chande frangaise, D. Maxellier. (Bul
letin des transports, Parijs, juli 1960, 
p. 50). 

— De huidige wetgeving t.a.v. de 
franse zeescheepvaart. De prijsvor
ming. De samenstelling van de franse 
koopvaardijvloot; de ontwikkeling 
van het vervoer; f inanciële resulta
ten. 

Binnenvaart 

Die Notwendlgkeit einer interna
tionalen Verstandlgung unter den 
Rhelnschiffahrtstrelbenden im Rah
men einer integrierten Verkehrs-
polltik, N. Jacquet. (Strom und See, 
Bazel, 1960, N. 7/8, p. 249). 

— De betekenis van de Rijn voor 
Zwitserland; de belangentegenstel
lingen in de Rijnvaart. De voorstel
len van de economische conferentie 
voor de Rijnvaart (1959) tot be ïn
vloeding van de vervoerscapaciteit 
en tot instelling van een organisatie 
van de Rijnvaart. Het belang van 
Zwitserland bij een konstruktieve 
oplossing. 

L U C H T V A A R T 

British transport aeronautics; look
ing ahead, P. G. Masefield. (The 
journal of the Institute of Transport, 
Londen, juli 1960, p. 341). 

— Een overzicht van vooruitzich
ten ten aanzien van de ontwikkeling 
van snelheid, kosten en vervoers
vraag in de luchtvaart. 
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Verleden en toekomst van de com
merciële luchtvaart, E . A. Driessen. 
(De Ingenieur, Den Haag, 1960, N. 36 
p. V31). 

— De groei van het luchtverlieer 
sedert 1920. De technische ontwiklse-
ling. De huidige vooruitzichten voor 
supersone verkeersvliegtuigen. 

Der europdische Integrationspro-
zess im Luftverkehr, gesehen aus 
der Schweizerischen Perspective, Dr. 
H. Hans. (Strom und See, Bazel, i960' 
N. 7/8, p. 261). 

— De totstandkoming van de 
y,Air Union" en de doelstellingen 
van dit lichaam. De samenwerking 
tussen de S.A.S. en de „Swissair". 

Increasing capacity, competition 
and confusion for air cargo, prof. St 
H. Brewer. (Interavia, Genève, I960 
N. 8, p. 927). 

— In het binnenlandse en het 
transatlantische luchtvrachtvervoer 
van de V.S. valt toenemende concur
rentie en een vergroting van de ca
paciteit te voorzien, en als gevolg 
daarvan verlaging van de tarieven. 
Een deel van de hier tegenover
staande vraagtoeneming zal afkom
stig zijn van de militaire autoriteiten, 
maar het is nog onzeker hoeveel deze 
naar de burgerluchtvaart zullen wi l 
len afstoten. Hoewel het nog onzeker 
is of spoedig een nieuw type vracht
vliegtuig zal ontstaan, zeker is dat 
m de nabije toekomst het lucht
vrachtvervoer van een nevenbedrijf 
tot een zelfstandige bedrijfstak zal 
uitgroeien. Van belang is, dat de 

voordelen, die tijdsbesparing in het 
goederenvervoer oplevert, aan het 
publiek duidelijk worden gemaakt 
In verband hiermede is van belang 
dat de studie van het verloop van 
de goederen aan- en afvoer, „rho-
chrematics" steeds meer de aandacht 
krjjgt. 

P.T.T. 

Unite de poids du colis postal, Dr 
M. Micic. (Union Postale, Bern. 1960 
N. 7, p. 129). 

— Enkele beschouwingen over de 
gewenste herziening van de thans 
m het internationale postverkeer 
geldende gewichtsklassen voor post
pakketten. 

Progress and problems in world 
communication, E . I . Green. (Journal 
U. I . T., Genève, 1960, N. 6, p. 124). 

— De ontwikkeling van het inter
continentale telefoonverkeer, per ka
bel en per radio. Mogelijkheid van 
het verkeer via aardsatellieten. 
Andere nieuwe technische ontwikke
lingen. 

1.000.000 aansluitingen op het Ne
derlandse telefoonnet, I . Kuipers en 
K. Smit. (Het P.T.T.-bedrijf, Den 
Haag, juli 1960, p. 53). 

— De ontwikkeling van de telefonie 
en het telefoonverkeer in Neder
land; de tarieven; het systeem van 
standaardaansluitingen; de te ver
wachten groei van het aantal aan
sluitingen. 
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