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Van 23 t.m. 26 jul i j l . brachten enige leden van het Deutsche Ver-
kehrswissenschaftliche Gesellschaft e.V. en een aantal studenten van de 
Universiteit in Bonn een werkbezoek aan Nederland en België. Het Insti
tuut heeft, op verzoek van het Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesell
schaft, voor de organisatie zorggedragen. Het gezelschap werd ondermeer 
ontvangen op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De Heer Mr. 
H . A. de Mol van Otterloo, plaatsvervangend Directeur-Generaal van het 
Verkeer, heeft bij deze gelegenheid de achtergronden van de Nederlandse 
vervoerpolitiek in Europa nader uiteengezet. Gezien de actualiteit van de 
lezing hebben wij gemeend deze in de Euro-rubriek in extenso weer te 
geven. 

De Redactie 

N I E D E R L A N D I S C H E K O N Z E P T I O N E N Z U R 
E U R O P A I S C H E N V E R K E H R S P O L I T I K 

Vortrag von Mr. H . A. de Mol van Otterloo, 

stellvertretend Generaldirektor des Verkehrs im Ministerium für Verkehr 
und Wasserwirtschaft, gehalten am 24. Juli 1968 in Den Haag für Mit-
glieder der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft e.V. 

I . Einleitung 

Die Erfahrung hat gelehrt, dass die Frage von welcher Warte die Nie
derlande die europaische Verkehrspolitik betrachten zahlreiche Missver-
standnisse hervorruft. Beispielsweise können zwei öfters verkündigte 
Missverstandnisse gleich genannt werden. Das erste lauft darauf hinaus, 
dass die niederlandischen Auffassungen mehr oder weniger eine Wieder-
spiegelung eigener Belange seien, die zweite, dass sie auf einer Anzahl 
unnuancierter überholter Dogmen liberaler Pragung beruhten. Beide 
Vorwürfe sind aber irrig. Die Niederlande haben zwar grosse Interessen 
an einer f reien Entwicklung des Verkehrs, dies verhindert aber nicht 
dass die niederlandischen Konzeptionen auf einer nüchternen, durch die 
Praxis erharteten Analyse der wirtschaftlichen und sozialen Anforderun-
gen unserer Zeit beruhen und sich gleichzeitig richten auf die Verwirk-
lichung der Zielsetzungen des EWG-Vertrags. Es wird versucht werden 
im Laufe der nachstehenden Darlegungen diese Aussprachen zu erlautern. 

2. Anpassung des Verkehrssystems 

Als Anknüpftmgspunkt diene eine Erörterung über die wichtige Frage 
der Anpassung des Verkehrssystems an neue Verkehrstechniken in den 
Niederlanden. 

Eine neue Verkehrstechnik kann wichtige Verschiebungen auf dem 
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Verkehrsmarkt hervorrufen, Monopolstellungen durchbrechen, frühere 
Standort-vorteile zunichte machen, bestehende Infrastrukturen über Nacht 
entwerten. Die Regierungen sehen sich dann gezwungen, festverwurzelte 
Interessen, gesellschaftliche Anforderungen und die Vorteile neuer Tech-
niken gegeneinander abzuwagen. 

Die wichtigsten technischen Verkehrsumwalzungen nach der Erfindung 
der Dampflokomotive und der Eisenbahn brachten Verbrennungsmotor 
und Auto zuwege. Zwischen den beiden Weltkriegen, aber vor allem in der 
Nachkriegszeit hat sich die moderne Strassenverkehrstechnik entwickeln 
und vollenden können, und bereits in den dreisiger Jahren waren die 
Konsequenzen für jeden deutlich. Das Aufkommen hatte zur Folge, dass 
alle an einer Strasse gelegenen Orte, also beinahe das gesamte Land, für 
den Personen- und Güterverkehr erreichbar wurden. Die wirtschaftlichen 
Aktivitaten waren also nicht mehr an Eisen- und Strassenbahn oder Was-
serwege gebunden. Machte früher die Erschliessung eines bestimmten 
Gebietes die Anlage eines besonderen Weges erforderlich, so hat nun das 
Auto in einen Schlage das ganze Land erschlossen, da die bereits vorhan-
denen Strassen dem modernen Verkehr eingegliedert werden konnten. 
Zwischen zwei beliebigen Punkten ist nu Verkehr ohne Umladung möglich. 
Das bedeutet, dass grundsatzlich gleiche Startbedingungen im gesamten 
Lande gelten. Ein zwangslaufig weitmaschiges Eisenbahnnetz wird nie-
mals dieselbe Verkehrsverastellung erreichen können wie das Strassennetz. 

Obgleich ein sehr grosser Teil des Strassenverkehrs Nahverkehr ist 
(1966 erstreckten sich 74% des niederlandischen Inlandverkehrs über 
Abstande von weniger als 50 km) , hat das Auto auch über langere Ab
stande unverkennbare Vorteile, weil nicht umgeladen werden muss. 

Wie in den meisten Lander machte sich aufgrund dieser Entwicklung 
auch in den Niederlanden ein Bisenbahnproblem bemerkbar. Denn es 
waren vor allen die Eisenbahnen, die die Auswirkungen des schnell wach-
senden Strassenverkehrs erfuhren, und die Regierungen wurden mit den 
Folgen, den Eisenbahndefiziten konfrontiert. Die Kardinalfrage lautete, 
wie diese Defizite beseitigt werden könnten. 

Obgleich mit ziemlich einfachen Mitteln wie hohen Strassenverkehrs-
tarifen und einengendem Genehmigungssystem eine Politik ausführbar ist, 
die sich primar auf den Erhalt der festbegründeten Position der Eisen
bahnen richtet, hat sich die niederlandische Regierung nicht zu einer 
solchen kurzsichtigen Politik verleiten lassen. 

I m Gegenteil, die Regierung war bereits in den dreissiger Jahren davon 
überzeugt, dass der Strassenverkehr als ausserst wichtige Bereicherung 
mit grossen wirtschaftlichen Vorteilen begrüsst werden musste. Diese Ein-
stellung hatte zur Folge, das die Rolle der Eisenbahn einer neuen Situation 
angepasst werden musste. Autobus und Lastwagen solken neben Eisen
bahn und Binnenschiffahrt ihren eigenen Platz haben. Logische Konsequenz 
dieser Erkenntnis war eine drastische Einschrankung des Strecken-
netzes der Eisenbahnen und eine Verringerung der Anzahl der Bahnhöfe. 
Solche Massnahmen wurden in Fallen ergriffen, wenn schon im voraus 
deutlich war, dass die Strasse den Verkehr besser verarbeiten könnte. Der 
Umfang des Streckennetzes verringerte sich von 1930 bis 1938 mit 10% 
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und weitere 10% wurden für den Personenverkehr stillgelegt. Die Anzahl 
Bahnhöfe für den Reisendenverkehr sank in diesem Zeitraum von 901 auf 
416; heute betragt sie noch 302. Bei diesen Zahlen muss man berück-
sichtigen, dass die Kleinbahnen, Verlangerungsstücke der Eisenbahnen 
auf dem Lande, beinahe völlig aufgehoben wurden. Die Aufgabe der 
Strassenbahn beschriinkt sich in den Niederlanden zur Zeit auf die Be-
förderung von Reisenden in den Groszstadten und deren unmittelbarer 
Umgebung. Um den Eisenbahnen, die ihre Monopolstellung verloren nat
ten, gleiche Möglichkeiten wie den anderen Verkehrsunternehmen auf dem 
neuen Verkehrsmarkt einzuraumen, wurde als zweiter Schritt beschlossen, 
die Eisenbahnen in ein selbstandiges Unternehmen in Form einer Aktien-
gesellschaft zu verwandein, deren Ziel es sein sollte, eine möglichst wirt-
schaftliche Politik zu führen, der nur zwei Grenzen gesetzt waren, 
namlich ein Diskriminierungsverbot und ein Höchsttarif. I m übrigen be-
sass die „Niederlandische Eisenbahn A G " völlige Konkurrenzfreiheit ge-
genüber Strassen- und Binnenschiffahrtsverkehr und hat das Recht kosten-
und marktgerechter Sondervereinbarungen abzuschliessen. 

Nach dem Kriege trat ein Genehmigungssystem für den Strassen-
güterverkehr hinzu. Zum besseren Verstandnis ist es vielleicht nützlich, 
etwas nüher auf das Genehmigungssystem für den gewerblichen Strassen-
güterverkehr einzugehen. Laut Gesetz ist die Ausübung eines Verkehrs-
unternehmens grundsatzUch genehmigungspflichtig. Die zustandigen Or-
gane müssen ihre Arbeit auf die Sicherung eines sozial verantworteten 
Gütertransportapparats richten, wobei den Bedürfnissen der Verlader und 
den Interessen der Verkehrsunternehmen Rechnung getragen werden muss. 
Unternehmer die Verkehr betreiben mochten, müssen in erster Linie 
fachlichen Voraussetzungen entsprechen und kreditwürdig sein. Diese 
Anfordeningen richten sich auf eine Erhöhung des Unternehmensniveaus. 

Unternehmern, die diesen Anforderungen entsprechen, wird übrigens 
nicht ohne weiteres eine Genehmigung erteilt, da weiterhin die Verkehrs-
nachfrage eine wichtige Rolle spiek. Das niederlandische Genehmigungs
system ist so eingerichtet, dass jeder Antrag auf eine Genehmigung 
grundsatzlich bewikigt werden muss, wenn der Unternehmer beweisen 
kann, dass er wegen der Verkehrsnachfrage die Kapazitat benötigt. Bei 
der Antragsbeurteilung wird ausschliesslich davon ausgegangen, ob einer 
oder mehrere Verlader sich der Dienste dieses Unternehmens bedienen 
wollen. Es bleibt also unberücksichtigt, ob die Verkehrskapazitat anderer 
Verkehrstrager oder anderer Strassenverkehrsunternehmen zur Befriedi-
gung der Nachfrage nach Verkehrsleistung des individuellen Antrag-
stellers ausreicht. 

Auf dieselbe Weise wird bei Genehmigungsanderungen vorgegangen. 
Es handelt sich dabei in den meisten Fallen um eine Erweiterungsge-
nehmigung. Diese Beurteilung der Notwendigkeit ist erforderlich, um blei
bende Ueberkapazitat im Verkehr zu vermeiden. Dadurch wird dat Risiko 
einer unwirtschaftlichen Betriebsführung weitgehend ausgeschaltet. I n den 
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Genehmigungen wird die höchstzulassige Ladekapazitat für den Unterneh
mer angegeben. 

Das niederlandische Genehmigungssystem kann nicht als Kontingentie-
rung angesehen werden. Es ist nicht so, dass die Gesamtkapazitat des 
Strassengüterverkehrs aufgrund bestimmter Theorien oder einer Vorbe-
rechnung auf einen vom Staat vorher als massgebend festgelegten Umfang 
beschrankt werden soil. Maszstab bei der Erteilung von Genehmigungen 
ist deshalb ausschliesslich das individuelle Bedürfnis der betroffenen Unter
nehmer. Dies ist die konsequente Anwendung des Grundsatzes der freien 
Wahl des Verladers. Zur Verdeutlichung kann bemerkt werden, dass am 
1. Januar 1952 die genehmigte Gesamtladekapazitat für den Strassengüter-
verkehr rund 106 000 t betrug. A m 1. Januar 1968 war sie auf rund 
440 000 t angestiegen. Eine derartige Zunahme in einem Zeitraum von 
16 Jahren liefert den Beweis dafür, dass das System keinen einschranken-
den Charakter tragt. 

Obgleich unter normalen wirtschaftlichen Umstanden jeder Transport-
unternehmer grundsatzlich von Entfaltungsmöglichkeiten Gebrauch 
machen darf, achten die zustandigen Organe darauf, dass keine Kapazitats-
vergrösserung durch eine unverantwortliche Preispolitik hervorgerufen 
werden kann. Für den Güterverkehr in den Niederlanden wurden durch 
den Minister für Verkehr und Wasserwirtschaft in Zusammenarbeit mit 
dem Minister für Wirtschaft aus preispolitischen Erwagungen heraus 
Höchsttarife festgesetzt. Grundsatzlich bleibt auch im Strassenverkehr die 
Preisfreiheit gewahrleistet. Falls jedoch Zeichen vorliegen, dass der dem 
Antrag zugrundeliegende Bedarf dadurch entstand, dass er aufgrund sei
ner Betriebsführung unverantwortlich niedrige Preise berechnet und da
durch ein ungesundes Konkurrenzverhaltniss schafft, werden die Behörden 
die Genehmigung wegen Fehlens einer echten Notwendigkeit verweigern. 

Die Praxis hat erwiesen, dass diese Verfahrensweise gute Ergebnisse 
zeitigt. Von Eisenbahndefiziten war bis vor drei Jahren keine Rede. Die 
kommerzielle Selbstandigkeit der Eisenbahn zeigte sich als ein gutes Sti-
mulierungsmittel für eine zweckmassige Betriebsführung. Der Strassen
verkehr konnte sich allmahlich an die zunehmende Verladernachfrage an-
passen, wenn auch natürlich die Verlader weiterhin teilweise Werkverkehr 
verrichteten. I m Gegensatz zu den meisten anderen Landern bewirkte das 
niederlandische Genehmigungssystem, dass der Umfang des Werkverkehrs 
sehr bescheiden blieb. So betrug zum Beispiel die Ladekapazitat im Werk
verkehr am 1. Januar 1968 ungefahr 380 000 t gegenüber 440 000 t im 
gewerblichen Güterverkehr. Dieses bescheidene Wachstum des Werk
verkehrs ist auch dadurch bedingt, dass für diese Verkehrsgattung ein 
Eintragungssystem gilt. Eine Eintragung wird grundsatzlich niemals ver-
weigert, es sei denn, es kann der Nachweis erbracht werden, dass der 
Antragsteller keinen Werkverkehr verristen wird oder dass der gewerb-
liche Verkehr durch eine solche Genehmigung unverhaltnismassig in 
seinen Belangen geschadigt würde. Vor der Eintragung muss allerdings 
eine Stellungnahme zum Antrag ausgebracht werden. Sie erfolgt durch 
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die Allgemeine Verlader- und Werkverkehrsorganisation, die im Regel-
falle mit dem Unternehmen Kontakt aufnimmt, um zu überprüfen, ob 
Werkverkehr in diesem bestimmten Fall tatsachlich wirtschaftliche Vor
teile bietet oder ob der Berufsverkehr nicht günstiger für ihn ist. Auf 
diese Ar t wird erreicht, dass nur selten unüberlegte Antrage gestellt 
werden. Da die Aufgabenverteilung bei den Verladern und nicht bei der 
Behörde lag und die Eisenbahnfrachtpreise Angelegenheit der Eisenbahn-
verwaltung geworden war, entfiel der Druck auf den Staat, die Eisenbahn
frachtpreise zugunsten regionaler, industrieller oder landwirtschafthcher 
Belange zu beeinflussen. 

I n den Niederlanden herrscht praktisch allgemein die Ueberzeugung dass 
seinerzeit der richtige Weg eingeschlagen wurde. Hierzu hat das Schau-
spiel beigetragen, dass viele andere europaische Lander lieferten, die ver-
geblich den Strassenverkehr zu bandigen versuchten und trotz aller Mühen 
mit grossen Eisenbahndefiziten zu kampfen hatten. Meist bHeb die Eisen-
bahnpolitik ein staatUches Instrument zur Befriedigung industrielier oder 
agrarischer Interessen, wobei man auf Förderungstarife zurückgriff. 

3. Eisenbahnpersonenverkehr 

Es wurde schon darauf hingewiesen, dass bis vor drei Jahren die Finanz-
lage der Niederlandischen Eisenbahnen gesund war. Seit 1966 steht die 
A G jedoch wieder vor einem anschwellenden Defizit. Das ist teilweise 
auf den plötzlichen Wegfall der Kohlentransporte bei der Schliessung der 
Bergwerke in Limburg zurückzuführen. Anderseits t r i t t nun wieder das 
probleemgeladene Phanomen der dreissiger Jahre auf. Traten damals Last
wagen und Autobus auf den Plan, so ist es heute die Personenwagenin-
vasion, die dem Eisenbahnpersonenverkehr Abbruch tut. Auch jetzt wird 
untersucht, inwieweit Betriebseinschrankungen und Streckenstillegungen 
begründet sind. Nun ist allerdings ein komplizierender Faktor hinzugetre-
ten, der beim Güterverkehr nicht oder kaun bemerkbar ist. Man ist sich 
davon bewusst, dass im Zuge der fortschreitenden Motorisierung der 
Eisenbahnpersonenverkehr intensiviert werden wird. Vor allem im Hin-
blick auf den Pendlerverkehr golt, dass w i l l man die grossen Zentrenlebens-
fahig erhalten, nur die Schiene für den Personenverkehr in Frage kommen 
wird. Manchmal ist das bereits heute der Fall. Verzichtet man auf diese 
Möglichkeit, dann besteht nur die unzumutbare Alternative eines Zugrun-
degehens der Stadtzentren, die dann von aussen nicht mehr zuganglich 
sind oder sich in hassliche mit Verkehrsschildern eingezaunte Parkplatz-
wüsten verwandeln. 

Die niederlandische Regierung hat sich für die erste Möglichkeit ent-
schieden, das heisst, sie erkennt in der Randstadt Holland der Eisenbahn 
eine Schlüsselaufgabe zu, auch wenn die Durchführung des Personen-
verkehrs geraume Zeit mit Verlusten verblinden sein wird. I n diesem Fall 
kann jedoch eindeutig von betriebsfremden Lasten gesprochen werden, die 
durch den Staat getragen werden müssen. Innerhalb der E W G ist das 
Prinzip der Vergütung betriebsfremden Lasten festgelegt, und eine dies-
bezügliche Regelung befindet sich in den Niederlanden in Vorbereitung. 
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4. Wahl des Verkehrsmittels 

Halt man sich diesen grossenteils bereits historischen Hintergrund vor 
Augen, dann is es wohl weiter nicht erstaunlich, dass die niederlandische 
RegierungVorfechter einer Politik ist die sich in erster Linie auf die 
Anpassung der Kapazitat an die Nachfrage richtet und bei der dem 
Verlader eine Schiedsrolle zufallt. Erst ganz zum Schluss werden die Ver-
kehrstarife als verkehrspolitisches Instrument betrachtet. Dies ist natürlich 
kein Dogma, vielmehr eine Methode, die sich in der Praxis bewahrt hat. 
Hiermit wird nicht behauptet, dass diese Methode keiner wissenschaft-
lichen Feuerprobe unterzogen wurde. Wirtschaftsexperten von Rang und 
Namen haben verschiedentlich — erinnert sei namentlich an die beiden 
durch die Europaische Konferenz der Verkehrsminister veranstalteten 
Symposien — formuliert, dass eine optimale Verteilung über den ver-
schiedenen Verkehrsgattungen nur duch freie Wahl des Reisenden be-
ziehungsweise des Verladers erreicht werden kann. 

Die Wahl des Verkehrsmittels ist ein komplizierter Vorgang, der mit 
der Wahl des Niederlassungsortes einsetzt; wo wollen die Menschen 
wohnen, arbeiten, produzieren usw.? Die Entscheidung wird in hohem 
Masse durch die vorhandenen und zu erwartenden Verkehrsmöglichkeiten 
beeinflusst. Steht der Niederlassungsort schliesslich fest, dann ist damit 
noch nicht gesagt, dass die Entscheidung zugunsten eines einzigen Ver-
kehrstragers ausfallt. Ein an einer Wasserstrasse gelegenes Unternehmen 
wird nicht alle seine Güter verschiffen oder auf dem Wasserwege empfan-
gen. Je nach Empfangs- beziehungsweise Absendungsort, Sendungsgrösse, 
Ar t der Güter, Dringlichkeit und anderen Faktoren wird der Transport 
entweder über die Strasse oder die Schiene erfolgen. Die Vielzahl zu be-
rücksichtigender Faktoren lassen nur die freie Wahl des Verladers be
ziehungsweise des Reisenden als reale Möglichkeit off en. Bedingung für 
ein wortschaftlich befriedigendes Ergebnis dabei ist jedoch, dass das Kon-
kurrenzverhaltnis nicht durch staatliche Eingriffe verfalscht wird oder 
dass eine einschrakende Kapazitatspolitik einen bestimmten Verkehrs-
trager wettbewerbsunfahig macht. Es wird von dem allgemeinen wirt
schaftlichen Grundsatz ausgegangen dass bei einer Marklage, bei der sich 
Nachfrage und Angebot ungefahr die Waage halten, keine Befürchtungen 
hinsichtlich unerwünschter Preisschwankungen zu bestehen brauchen, von 
besonderen Umstanden einmal abgesehen. Das Erscheinen des Strassen-
verkehrsunternehmers auf dem Verkehrsmarkt setzte der bisherigen be
sonderen Situation ein Ende, wobei die Eisenbahn eine dominierende und 
deshalb staatlich streng kontrollierte Position einnahm. 

5. Selbstinteresse 

Deshalb bilden also nicht dogmatische, sondern praktische Erwagungen 
die Grundlage niederlandischer Verkehrspolitik, die sich auch für den 
internationalen Verkehr eignen dürfte. Was das Thema des niederlandischen 
Eigenbelanges anbelangt kann das Folgende hervorgehoben werden. 

Wi rd unterstellt, die Niederlande versuchten ihre verkehrspolitischen 
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Konzeptionen in europaischem Rahmen zu verwirklichen um so die nie
derlandischen Transportunternehmen in die Lage zu versetzen sich einen 
noch grosseren Anteil des europaischen Verkehrs zu sichern als bereits der 
Fall, dann muss dies mit Bestimmtheit zurückgewiesen werden. 

Von Eigeninteresse ist dagegen die Rede, wenn die Niederlande nur 
wenig darfur iibrig haben, ihr gewachsenes System gegen ein europaisches 
einzutauschen, das auf der langst überholten und zum Bankrott fiihrenden 
Politik beruht, der die Niederlande bereits vor 30 Jahren eine entschiedene 
Absage erteilt haben. 

6. Vorwiirfe 

I n den vorherigen Ausführungen sind einige wesentliche Aspekte der 
Verkehrspolitik nicht berührt worden. So kann den Vorwurf gemacht 
werden, dass die Koexistenz von Schiene und Strasse dargelegt ist, ohne 
der Wegekostenfrage Aufmerksamkeit geschenkt zu haben. Ausserdem 
muss festgestellt werden, dass die niederlandische Verkehrspolitik aus 
Tapet gebracht ist, ohne die Binnenschiffahrt auch nur mit einem Wort 
zu streifen. Beide Punkte brauchen nahere Behandlung. 

7. Binnenschiffahrt 

Zur Binnenschiffahrt kann festgestellt werden, dass es vielleicht dem 
Bestehen dieses Verkehrstragers zu danken ist, dass es für die nieder
landische Regierung einfacher als für andere war, bereits wahrend der 
dreissiger Jahre ein drastisches Eisenbahnreformprogramm durchzuführen. 
Beinahe alle niederlandischen Ortschaften sind mit dem Binnenschiffahrt 
erreichbar, so dass die Machtposition der Eisenbahnen weniger gross war 
als in anderen Landern. Damit war gleichzeitig geringerer auf überlieferten 
Belangen beruhender Widerstand gegen die Éinführung eines kommer-
ziellen, auf die Marktlage abgestimmten Eisenbahnsystems vorhanden, und 
es konnte zu einem Preisbildungssystem übergegangen werden, das ausser-
halb der staatlichen Einfluszsphare lag. 

Was übrigens die nationale Binnenschiffahrt betrifft , so ist dieser Ver-
kehrstrager einem gleichartigen Genehmigungssystem unterworfen wie 
dem Strassenverkehr, doch war seine Wirkung bisher nur formal. Die Ge
nehmigungen wurden namlich beinahe ohne Einschrankung erteilt. Seit 
einigen Jahren sind Bestrebungen im Gange, dieser Politik grosseren 
materiellen Gehalt zu verleihen. Für einen Teil des Binnenschiffahrtsver-
kehrs besteht noch ein aus der Zeit der Wirtschaftskrise vor dem Zweiten 
Weltkrieg stammendes "tour de role"-System, d.h. proportionaler Fracht-
verteilung, das jedoch innerhalb absehbarer Zeit abgeschafft werden soli. 
Es ist nicht nur unter normalen Umstanden bar seines einstigen Werts, 
sondern wirkt ausserdem auch anti-ökonomisch. Der Schiffer braucht sich 
namlich zur Sicherung seines Marktanteils keine Mühe zu geben. Er war-
tet ruhig, bis er an die Reihe kommt. Es ist deshalb selbstverstandlich, 
dass innerhalb eines Verkehrs-systems, das auf dem freien Wettbewerb 
beruht, hierfur kein Platz mehr ist. Die niederlandische Regierung hat 
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daraus auch die Konsequenz gezogen, dass das System proportionaler 
Frachtverteilung abgeschafft werden muss. Dies führt jedoch zu einer 
Anzahl Probleme, da das "tour de role" stark erhaltend wirkt . Abschaf
fung hatte zur Folge, dass der künstlich auf dem Markt bleibende Kapa-
zitatsüberschuss plötzlich zur harten Tatsache würde und verheerende 
Folgen für die Binnenschiffahrt heraufbeschwöre. Deshalb werden parallel 
zur Abschaffung der proportionalen Frachtverteilung kapazitatsherab-
setzende Massnahmen eingeleitet, die in einer abwrackungsregelung zum 
Ausdruck kommen. I n dieser Hinsicht hat man jedoch in den Niederlanden 
im Gegensatz zu anderen EWG-Landern bereits einige Erfahrungen. 
Zunachst einmal trat vor einigen Jahren eine Regelung in Kraft, die 
speziell für Schiffe unter 100 t in den nördlichem Provinzen gait und die 
inzwischen abgelaufen ist. Vorausgreifend auf die Aufgabe des Systems 
proportionaler Frachtverteilung liegt jetzt eine Regelung vor, die Eigen-
tümern von Schiffen unterhalb der 300 t-Grenze und Schiffern mit nie-
drigen Einkommen, die den Wunsch zu erkennen gegeben haben, ihren 
Betrieb aufzugeben, Gelegenheit dazu bietet, vorausgesetzt, dass sie dann 
auch ihr Schiff abwracken lassen. 

Die Regelung beschrankt sich tatsachlich völlig auf den nationalen 
Verkehr und hangt deshalb eng mit der Abschaffung der proportionalen 
Frachtverteilung zusammen. Es darf jedoch nicht bei Abwrackung und 
Sanierung bleiben. W i l l die nationale Binnenschiffahrt wieder zu einem 
vollwertigen Partner auf dem Verkehrssektor werden, dann muss auch an 
der Weiterentwicklung dieses Wirtschaftszweiges gearbeitet werden. 
Hierfür ist eine allumfassende Neustrukturierung vonnöten. Der Schiffer 
muss markbewusst auftreten, d.h. er muss lernen mit Ertragen und Kosten 
zu rechnen, muss sich mit dem Gedanken vertraut machen, dass nicht die 
einmaligen Frachten, sondern der Kontrakt mit langer Laufzeit das ge-
schaftliche Zukunftsbild bestimmen wird. 

Ausserdem wird er der Zusammenarbeit, wie das übrigens auch in der 
Rheinschiffahrt der Fall ist, in Zukunft grössere Beachtung schenken 
müssen. Nur Grossunternehmen und Genossenschaften unter guter Füh-
rung werden in der Lage sein, zukünftigen Anforderungen zu entsprechen, 
wobei an Gütermassentransporte mit langfristigen Kontrakten gedacht 
werden muss. So zeichnet sich in der nationalen Binnenschiffahrt eine 
Entwicklung ab, die bei der Rheinschiffahrt bereits seit Menschengeden-
ken besteht, namlich seit dem Beginn der Dampfschiffahrt und der Grün-
dung von Reedereien. Auch die Partikulierschiffahrt hat sich daran ange-
passt. Nicht ohne Stolz kann bemerkt werden, dass die erste selbstandige 
Gruppierung kleiner Unternehmen niederlandisch war. Sie hat in den mehr 
als 30 Jahren ihrer Existenz die Notwendigkeit des Zusammenschlusses 
reichlich bewiesen. 

Mi t diesem Bild der Rheinschiffahrt vor Augen hat der EWG-Ministerrat 
1965 beschlossen, dass die Frachtbildung bei der Binnenschiffahrt frei 
bleiben und der überwiegende Teil der nationalen Binnenschiffahrt sich 
daran anpassen muss. Das Prinzip der freien Preisbildung besteht bei der 
Rheinschiffahrt bereits seit über 100 Jahren und ist in der Revidierten 
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Rheinschiffahrtsakte des Jahres 1868, der sogenannten Akte von Mannheim, 
verankert. 

Eine Reise an den Ufern dieses Stromes verdeutlicht, wie segensreich 
sich dieser Ehrwiirdige internationale Vertrag ausgewirkt hat. Die grossen 
und zahlreichen Niederlassungen, die wirtschaftlichen Ballungszentren 
einer in Europa unerreichten Dichte, das Ausmass der Hafen an der Strom-
mündung sind ebenso viele Beweise. Es erstaunt deshalb auch nicht, dass 
niederlandischerseits immer wieder darauf gedrungen wird, die Grund-
satze der Akte von Mannheim auch der Verkehrspolitik innerhalb der 
E W G zugrunde zu legen. Dass auch andere Lander zu dieser Erkenntnis 
gelangt sind, aussert sich auch im soeben erwahnten Beschluss des EWG-
Ministerrats vom 22. Juni 1965. 

Dass w i l l natürlich nicht sagen, die Rheinschiffahrt sei in jeder Hinsicht 
ideal. Wahrend der letzten Jahre spricht man bei der Rheinschiffahrt von 
einer ernsten Krise, für die sich zwei Ursachen anführen lassen. In erster 
Linie sind die wahrend der letzten Jahre auftretenden Nachtfrageschwan-
kungen und die Veranderung der Wasserstande zu nennen. Um optimaler 
Verlader — nachtrage entsprechen zu können, muss die Rheinschiffahrts-
flotte auf Höchstnachfrage und niedrigste Wasserstande abgestimmt sein. 
Wahrend der letzten Jahre war zwar eine steigende Nachtfrage festzustel-
len, doch waren die Wasserstande abnormal hoch. Die Schiffe konnten also 
voll beladen werden. Dadurch entstand eine zeitweise Ueberkapazitat, die 
das Preisniveau herabdrückte. Vor allem die Initiatieven der Zentralkom-
mission für die Rheinschiffahrt haben zu einer echten Problemstellung ge-
führt . Als Lösung entwarf die Zentralkommission eine Stillegungsregelung, 
deren Grundsatze nun auch in die Kapazitatspolitik, die die EWG-Kom-
mission dem Ministerrat vorgeschlagen hat aufgenommen wurden. Neben 
diesen saisonbedingten Schwierigkeiten macht sicht jedoch bei der Rhein
schiffahrt wahrend der letzten Jahre noch ein anderes Problem bemerk
bar. Es hangt eng mit den Strukturveranderungen in der Binnenschiffahrt 
zusammen. Erstens veranderte sich das Güterangebot für die Binnen
schiffahrt betrachtlich. Dies gilt insbesondere für den Transport fester 
Brennstoffe, der innerhalb einiger Jahre auf ein Minimum sank. Der Trans
port flüssiger Brennstoffe war dafür nur eine teilweise Kompensierung, 
da hierfür neue und spieziell für diesen Zweck geeignete Schiffe gebaut 
werden mussten. Weiterhin führten höhere Ansprüche des Verladers 
hinsichtlich der Verladegeschwindigkeit und der Verladungsart sowie der 
Notwendigkeit scharf kalkulierter Frachten zur Einführung neuer Tech-
niken, die grössere Transporte innerhalb kürzerer Zeit ermögHchten. Dies 
kam in einer erheblichen Flottenerweiterung zum Ausdruck der keine 
stillegungsbedingte Verminderung gegenüber stand, was wiederum mit der 
langen technischen Lebensdauer der Schiffe zusammenhangt. Die so ent-
standene Ueberkapazitat wird mittels Abwrackungsregelungen beseitigt 
werden müssen. Auch in den Niederlanden wird eine solche Regelung, die 
also völlig von der soeben besprochenen unabhangig ist, erwogen. 
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8. Frage der Wegekosten 

Abscnliessend noch ein Wort zu den Wegekosten. 
Eine wichtige das Wettbewerbsverhaltnis im Strassenverkehr beeinflus-
sende Frage ist die Gebührenfestlegung für die Wegebenutzung. Ausgangs-
punkt der niederlandischen Politik war immer, dass jeder Verkehrs-
trager die auf ihn entfallenden Kosten tragen muss. 

Für den Strassenverkehr als Ganzes t r i f f t das auch zu. Es laufen Unter-
suchungen, die diesen Grundsatz für jede Fahrzeugkategorie besonders 
überprüfen. Es wurde bereits der Grundsatzbeschluss gefasst, dass im 
EWG-Rahmen zu einer Strukturanpassung der Betriebsfahrzeugsteuer 
übergegangen werden soli, um die Unterschiede zwischen den durch jedes 
Fahrzeug verursachten Kosten auch in den Abgaben zum Ausdruck zu 
bringen. 

Die niederlandische Binnenschiffahrt entrichtet z.Z. auf den meisten 
Wasserstrassen keine Gebühren. Bei einer diesbezüglichen Beurteilung 
muss zwischen natürlichen Wasserstrassen, bei denen die durch die Schif-
fahrt verursachten Kosten im allgemeinen gering sind, und speziell für die 
Schiffahrt angelegten Kanalen unterschieden werden. Auch hier wird im 
EWG-Rahmen nach Anfangsmassregeln gestrebt, wenn diese auch zu einem 
spateren Zeitpunkt in Kraft treten werden als beim Strassenverkehr. 

Die Eisenbahn tragt ihre Kosten natürlich selbst. Dies ist allerdings nur 
theoretisch so, denn die Schulden der Eisenbahn werden vom Staat über-
nommen. Eine Gleichschaltung der Wettbewerbsdingungen auf dem Wege-
kostensektor kann nur dann zum gewünschten Resultat führen, wenn die 
Eisenbahn nach Normalisierung der Konten und der Vergütung der Staats-
licherseits auferlegten Lasten finanziell selbstandig wird. 

9. Verwirklichung der EWG-Verkehrspolitik 

Hiermit sind die Hintergründe niederlandischer Verkehrspolitik gekenn-
zeichnet worden. Jeder, der etwas mit der niederlandischer Haltung in 
der EWG vertraut ist, wi rd nun erkennen dass die niederlandischen 
Verkehr in Brussel im Grunde genommen nur das verteidingen, was in den 
Niederlanden bereits seit geraumer Zeit geschieht. I m Laufe der Jahre hat 
sich grösseres Verstandnis für den niederlandischen Standpunkt heraus-
gebildet. Auch in verkehrswissenschaftlichen Kreisen finden in den letzten 
Jahren allem Anschein nach weniger die sogenannten Sonderaspekte Be-
rücksichtigung, und wird der Wirkung des Marktmechanismus auch auf 
dem Verkehrssektor grössere Bedeutung zuerkannt. 

Natürlich beruht auch die E W G auf dem do ut des Prinzip. Hierzu 
tragen nicht nur unterschiedliche Auffassungen, sondern auch die ver-
schiedenen Ausgangspositionen in den Mitgliedstaaten bei. Es kann nun 
einmal nicht von heute auf morgen ein gemeinschaftliches System einge-
führt werden. 

Was bis jetzt auf dem Gebiet der EWG-Verkehrspolitik in Brüssel kon-
kret verwirklicht wurde, hat nur beschrankte Bedeutung. Das kleine Mass-
nahmenpaket, über das am 18. Juli verhandelt worden ist und hauptsach-
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lich den Strassenverkehr betrifft , ist nur ein bescheidener Anfang. 
Allerdings wurden Grundsatzbeschlüsse gefasst, die nach niederlandi

scher Meinung eine richtige Orientierung der Verkehrspolitik enthalten. 
I n diesem Rahmen muss das sogenannte Abkommen vom 22. Juni 1965 
und die Ratsentscheidung zur Harmonisierung der Wettbewerbs verhal t-
nisse genannt werden. Am 22. Juni 1965 wurde ein Kompromiss zwischen 
den verschiedenen Auffassungen auf dem Gebiet der Preisbildung erzielt, 
der darauf hinauslauft, dass die Preise für die internationale Binnenschif
fahrt und den Transport von Massengütern frei sein sollen, wohingegen 
die Preise für den übrigen Verkehr an Margentarife gebunden sind, von 
denen jedoch durch Schliessung von Sonderabkommen abgewichen wer
den darf. Für diese Kontrakte und bei der freien Preisbildung für Preise 
die abweichen von den sogenannten Referenzmargentarifen ist ein 
Veröffentlichungssystem vorgesehen. Ausserdem sollen noch Kapazitats-
regelungen für den Strassenverkehr und die Binnenschiffahrt eingeführt 
werden. Diesbezügliche Vorschlage hat die Kommission bereits unter-
breitet. 

Auch die Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen ist vorlaufig 
noch nicht erreicht. Zur Frage der Wegekosten wird in Kürze ein Be
richt mit einer EWG-Testuntersuchung über eine Anzahl Verkehrsver-
bindungen zwischen Paris und Le Havre erscheinen. 

Zur Normalisierung der Eisenbahnkonten liegt bisher nur eine Entwurf-
verordnung der Kommission vor. Hinsichtlich des Verhaltnisses zwischen 
Eisenbahnbetrieb und Staat ist noch nichts festgelegt. Allerdings ist der 
Grundsatz der Vergütung unternehmensfremder Lasten festgelegt. 

10. Aussichten 

Die Aussichten für die E W G kann nach niederlandischer Meinung kaum 
optimistisch beurteilt werden. Die anfanglichen Uebereinstimmung in der 
Frage der Anpassung der bilateralen Strassenverhrskontingente an die 
Nachfrage wurde die Bundesregierung gegenstandslos gemacht. Die Ein-
führung von Referenztarifen auf dem Rhein droht durch einseitige deut-
sche Massnahmen durchkreuzt zu werden. Die Weise, in der die Bundes
regierung im Rahmen des Leber-Plans der Bundesbahn auf Kosten des 
Strassenverkehrs wieder auf die Rader helfen w i l l , vertragt sich sicher 
nicht mit den EWG-Grundsatzen. Die Plane zur Sanierung der Bundes
bahn sind nicht radikal genug um sie zu einem kommerziellen Verkehrs
unternehmen, das marktkonform auftritt, werden zu lassen. Und dabei 
werden dann noch andere geplante Massnahmen mit Schweigen über-
gangen, von denen ohne weiteres feststeht, dass sie in unmittelbarem 
Widerspruch zum EWG-Vertrag stehen. Befürchtet wird, dass wiederum 
ein Zustand eintritt, wobei jeder Mitgliedstaat seine eigenen Wege geht, 
und das, was mit grosser Mühe erreicht worden ist, wieder fallen gelassen 
wird. 

Es ist klar, dass dies für die Niederlande, vergegenwartigt man sich ihre 
Konzeptionen, eine enttauschende Entwicklung ist. Eine enttauschende 
Entwicklung nicht für die Niederlande, sondern für die gesamte EWG. 
Es besteht ein dringendes Bedürfnis an einer gemeinsamen europaischen 
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Verkehrspolitik, einer Verkehrspolitik, die integrierender Bestandteil der 
E W G wird und einen freien Austausch von Verkehrsdiensten, wie ihn 
Artikel 61 des Vertrage fordert, ermöglicht. 

Zum Schluss noch einige Bemerkungen zu der am 18. und 19. Juli d.J. 
abgeholtenen Sitzung des Rates der Europaischen Wirtschaftsgemein-
schaft. Es ist erfreulich dass die Unentschiedenheit welche in der Vergan-
genheit die den Transportfragen gewidmeten Tagungen des Rates oft 
gekennzeichnet hat, allem Anschein nach überwunden scheint. Man soli 
aber einsehen dass die Beschlüsse des Morgens vonm 19. Juli d.J. nur 
als einen ersten Schritt betrachtet werden müssen und dass die Hoffnung 
bleibt, in der Zukunft sei das Auftreten einer gemeinsamen Verkehrspoli
t ik starker als die Bedürfnisse nationale Massnahem auf dem Verkehrs-
gebiet durchzuführen. Muss die Einführung eines gemeinsamen Kontin-
gentes positiv beurtelt werden obwohl Kontingente als schwierig verein-
baar mit dem gemeinsamen Markt betrachtet werden können? Diese 
Frage soli bejahend beantwortet werden, denn einerseits bedeutet dieses 
Kontingent eine sei es nur kleine Erhöhung der Kapazitat des internatio
nalen Güterverkehrs auf der Strasse und anderseits bedeuten die Ge-
meinschaftgenehmigungen dass Transporte in der ganzen Gemeinschaft 
durchgeführt werden können. Sie bilden also den ersten Schritt auf dem 
Wege der Verschmelzung bilateraler Teilmarkte. Von einer wirklich be-
friedigender Regelung kann erst die Rede sein wenn die Zuteilung der 
Gemeinschaftsgenehmigungen nicht mehr von einen beliebig festgezetzten 
Kontingent abhanging ist, sondern von einem in objektiver Weise über-
prüften Transportbedürfnis wie dies in den Niederlanden im inlandischen 
Verkehr der Fall ist. 

Nach wiederholtern Auf schub ist eine Regelung bezüglich der Anwendung 
der Konkurrenzregeln für den Verkehr zustande gekommen. Weil es nicht 
möglich war rechtzeitig mit den bei der Rheinschiffahrt beteiligten Dritt-
landern zu unterhandeln wurde festgelegt dass seinerzeit die betreffende 
Verordnung geandert werden soil damit den aus dem Mannheimer Akt 
hervorgehenden Verpflichtungen gerechnet werden kann. 

Die Harmonisierung der Arbeits- und Ruhezeiten im Strassenverkehr ist 
nicht nu für die Verkehrssicherheit sondern auch für die Arbeitsnehmer 
in diesem Transportzweig von grosser Bedeutung. I n kurzem werden Un-
terhandelungen anfangen um das für ganz Europa bestimmte Abkommen 
bezüglich der Arbeitsbedingungen für Bemannungen von Autobussen und 
Lastkraftwagen im internationalen Verkehr den EWG-Regeln anzupassen. 

Eine Entwurfverordnung betreffs der Beihilfemassnahmen im Verkehr 
wurde nicht akzeptiert. Diesem negatieven Beschluss soil aber positiven 
Wert zugemessen werden denn diese Ablehnung bedeutet dass die weit-
gehenden Beihilfemassnahmen zur Förderung des kombinierten Verkehrs 
im Rahmen des Leber-Planes, gemass den im Vertrag festgestellten Regeln 
geprüft werden müssen. Ohne Ablehnung würden diese Massnahmen 
ohne weiteres zugelassen werden. BedenkungsvoU ist auch dass die Euro-
paische Kommission sich über eine allgemeine, weitere und allumfassende 
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Regelung betreffs der Beihilfemassnahmen auf dem Verkehrsgebiet beraten 
wird. 

Die niederlandische Regierung ist und bleibt aber der Ueberzeugung, 
dass der freie Austausch von Verkehrsdiensten eine wesentliche Kompo-
nente der Wirtschaftsgemeinschaft ist und bleibt. Die Niederlande werden 
deshalb nicht dazu bereit sein an einer Verkehrspolitik mitzuarbeiten, 
die veraltet und wirtschaftlich abtraglich ist. Die Niederlande werden nie 
dazu bereit sein wie oben schon erwahnt aufgrund arbitrarer Kriterien 
bestimmte Verkehrsarten zu stiitzen. I m Gegenteil die niederlandische 
Regierung hat Auftrag zur Durchführung einer Wirtschaftsstudie erteilt, 
die Aufschluss hinsichtlich der Ar t und Weise, in der Nah- und Fernver-
kehr in Zukunft mit den geringsten Kosten für die Gemeinschaft durchge-
führt werden kann, geben sollte. 

Leider sind die Dinge nicht immer durch die rosarote Brille betrachtet 
worden. Aber es soil nicht vergessen werden, dass der Verkehr für die 
niederlandische Gemeinschaft von schwerwiegender Bedeutung ist. 
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D E D O U A N E - U N I E E N D E G E M E E N S C H A P P E L I J K E 
V E R V O E R P O L I T I E K 

door Dr. W. A. G. Blonk 

I . Verwezenlijking van de douane-unie 

Op 1 jul i van dit jaar is er in de Europese Gemeenschap weer een 
mijlpaal bereikt. Op deze datum is, anderhalf jaar eerder dan in het 
Verdrag van Rome is voorzien, voor bijna alle produkten de douane
unie, waarvan de karakteristieken in artikel 9, l id 1 (1) zijn weergegeven, 
een feit geworden. Gesproken dient te worden van „bijna alle produkten", 
omdat de douane-unie is gerealiseerd voor alle industriële produkten als
mede voor die landbouwprodukten welke reeds onderwerp van een markt
organisatie uitmaken. Voor produkten als tuinbouwprodukten, visserij-
produkten, wijn , tabak enz. is nog geen marktorganisatie tot stand ge
bracht, zodat voor deze produkten eerst in een later stadium van een 
douane-unie zal kunnen worden gesproken. W i l er dan ook sprake zijn 
van een integrale douane-unie dan zullen voor het einde van de overgangs
periode (31 december 1969) de douaneheffingen voor voornoemde pro
dukten nog moeten worden afgeschaft, terwijl dit met name ook geldt voor 
die maatregelen welke een analoge werking als die van de kwantitatieve 
beperkingen hebben. 

Bij de verwezenlijking van de douane-unie mag niet uit het oog worden 
verloren dat door de afschaffing van de invoerrechten aan de binnen
grenzen slechts een eerste stap is gezet op de weg naar een werkelijk 
vri j verkeer van goederen binnen de Gemeenschap. Naast de invoerrech
ten bestaat namelijk nog een groot aantal andere heffingen die een soort
gelijke uitwerking hebben. Ter illustratie hiervan moge dienen dat aan 
het begin van dit jaar de Commissie heeft berekend dat zij nog 81 hef
fingen aan een onderzoek zal moeten onderwerpen. I n dit verband mag 
dan ook niet verwacht worden dat na 1 jul i 1968 zich binnen de Ge
meenschap spectaculaire veranderingen zullen voordoen. 

II. Principe van de arbeidsdeling 

Het uiteindelijke doel van de Europese Gemeenschap is gericht op een 
toenemende verbetering van de levensstandaard. Het middel bij uitstek 
om dit doel te verwezenlijken is een ver doorgevoerde arbeidsdeling op 
gemeenschappelijke niveau. W i l deze arbeidsdeling binnen de Gemeen
schap zijn volle vruchten afwerpen dan zullen alle beperkingen en belem
meringen die het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapi
taal in de weg staan, moeten worden afgeschaft. Een en ander impliceert 
dat de arbeidsdeling eerst een optimale vorm zal hebben bereikt wanneer 
de economische unie zijn beslag heeft gekregen. Di t betekent a priori 
dat door de realisering van de douane-unie de arbeidsdeling nog niet tot 
volle ontplooiing zal kunnen komen, hetgeen direct verband houdt met 
het feit dat de afschaffing van de invoerrechten slechts een onderdeel 
vormt van de afschaffing van alle beperkingen en belemmeringen die het 
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vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal binnen de Ge
meenschap hinderen. 

Het principe van de arbeidsdeling is in economisch opzicht op alle 
sectoren van de economische samenleving, dus ook op de vervoersector, 
van toepassing. Di t houdt in dat door een op juiste wijze toegepaste ar
beidsdeling in het vervoer ook deze sector op direkte wijze tot een toe
nemende verbetering van de algemene levensstandaard zal kunnen bijdra
gen. I n dit verband is het van belang, zoals in punt I I I nog zal blijken, 
dat er een directe samenhang bestaat tussen de toepassing van het prin
cipe van de arbeidsdeling in de vervoersector en het probleem van de 
onder- resp. nevenschikking van de vervoersector t.o.v. de overige sec
toren van de samenleving . 

III. Kelatie tussen de douane-unie en de gemeenschappelijke vervoerpolitiek 

I n verband met de totstandkoming van de douane-unie stelt zich de 
vraag of de positieve resultaten van deze unie niet in nadelige zin kunnen 
worden beïnvloed door het ontbreken van een gemeenschappelijke ver
voerpolitiek. Met andere woorden is voor de verwezenlijking van de 
doeleinden van de douane-unie een gemeenschappelijke vervoerpolitiek 
niet nodig, gewenst of zelfs noodzakelijk? 

Alvorens op deze vraag een antwoord gegeven kan worden, dient men 
zich een duidelijk beeld te vormen van de plaats die het vervoer in de 
gehele samenleving inneemt alsmede van de rol die het vervoer in het 
economische integratieproces kan en moet spelen. 

Het Nederlands Vervoerwetenschappelijk Instituut (2) heeft aan de 
hand van de input-outputtabellen, welke door het Bureau voor de Statis
tiek der Gemeenschappen voor het jaar 1959 zijn opgesteld, berekend dat 
de procentuele aandelen van de vervoertakken in de totale toegevoegde 
waarde tegen factorkosten tussen 5,1 % en 7,3% liggen (te weten: 
Frankrijk 5 , 1 % ; West-Duitsland 5,1 % ; Italië 5,7%; België 6%; Luxem
burg 7.0%; en Nederland 7 ,3%). 

Onderzoekingen in Frankrijk (3) hebben aangetoond dat het aandeel 
van de vervoerkosten in de kostprijs van verschillende produkten vari
eert van 2% tot 5%, terwijl voor typische massagoederen dit aandeel 
zelfs meer dan 5% kan bedragen. Deze cijfers tonen op het eerste ge
zicht reeds aan dat het vervoer zeer zeker niet een onbelangrijke plaats 
in de gehele samenleving inneemt. 

A. Begrip van de aj geleide vraag 

I n verband met de grote correlatie tussen de agraïsche en industriële 
produktie enerzijds en het vervoer anderzijds (4) wordt bij de vraag naar 
vervoer veelvuldig van een afgeleide vraag gesproken. Met de omschrij
ving „afgeleide vraag" wordt bedoeld dat de vraag naar vervoer direkt 
afhankelijk is van de produktie van goederen en diensten. Anders ge
steld, de hoeveelheid van de geproduceerde goederen en diensten is be
palend voor de omvang der vervoerstromen; wanneer er minder of hele
maal niets wordt geproduceerd, behoeft er ook minder of in het geheel 
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niets vervoerd te worden. De afhankelijkheid van de vervoersector ten 
opzichte van de overige economische en sociale activiteiten ligt duidelijk 
voor de hand. Wat echter niet in de omschrijving van de „afgeleide 
vraag" tot uitdrukking komt is het feit dat op hun beurt ook de overige 
sectoren van de economische samenleving in grote mate afhankelijk zijn 
van de vervoersector. Om dit duidelijk te maken kan gewezen worden 
op de situatie waarin er in de overige sectoren van het bedrijfsleven wel 
wordt geproduceerd, maar er geen vervoerapparaat ter beschikking staat 
om de grondstoffen en halffabrikaten naar de be- en verwerkingsplaatsen 
of de eindprodukten naar de plaats van bestemming te brengen. Door 
het probleem zo te stellen wordt beter tot uitdrukking gebracht dat, 
hoewel de vraag naar vervoer in eerste instantie een afgeleide vraag is, 
de afhankelijkheid tussen de vervoersector en de overige sectoren van de 
economische en sociale samenleving in feite meer een wederzijdse afhan
kelijkheid is: de produktie van goederen en diensten aan de ene kant en 
het vervoer aan de andere kant kunnen niet los van elkaar existeren! 

Uitgaande van het begrip van de „afgeleide vraag" is het niet moeilijk 
aan te tonen dat er een directe band bestaat tussen de douane-unie ener
zijds en de gemeenschappelijke vervoerpolitiek anderzijds. Door de afbraak 
van de binnengrenzen wordt beoogd de goederenstromen tussen de Lid-
Staten in omvang te doen toenemen. Deze vervoerstroomvergrotingen 
kunnen alleen gerealiseerd worden wanneer er een vervoerapparaat ter 
beschikking staat dat deze „extra"vervoerstromen kan verwerken. Blijkt 
het vervoerapparaat zich niet of niet voldoende te kunnen aanpassen dan 
zal een deel, in het uiterste geval zelfs het gehele voordeel van de douane
unie teniet gedaan kunnen worden. Daarnaast moet op de mogelijkheid 
gewezen worden, dat de resultaten van de afschaffing der douaneheffin
gen geheel of ten dele geëlimineerd kunnen worden door de invoering 
van nieuwe beperkingen of belemmeringen in de vervoersector. I n dit 
geval behoeft bijvoorbeeld maar gedacht te worden aan de invoering van 
een restrictief vervoerscontingent, de toepassing van tarief discriminaties, 
de invoering van hogere vervoerbelastingen voor het grensoverschrijdende 
vervoer dan voor het nationale vervoer, enz. 

B. Onder- resp. nevenschikking van de vervoersector 

Wordt er vanuit gegaan dat de vervoersector een sector is die onder
geschikt is aan de overige sectoren van de economische en sociale samen
leving en wordt als gevolg daarvan het verband tussen de douane-unie en 
de gemeenschappelijke vervoerpolitiek in feite in de passieve sfeer bezien, 
dan zal in het uiterste geval gesteld kunnen worden dat de verwezenlij
king van de douane-unie een gemeenschappelijke vervoerpolitiek gewenst 
maakt. Het zou in dit kader, waarbij het vervoer dus een zuiver passieve 
funktie vervult, beslist te ver voeren te spreken van een noodzakelijkheid 
of onvermijdelijkheid. Immers, voor de afschaffing van de bestaande be
perkingen of belemmeringen in de vervoersector of het verhinderen van 
de invoering van nieuwe beperkingen of belemmeringen die de door de 
douane-unie bereikbare voordelen in gevaar zouden kunnen brengen, is 
zeer zeker geen gemeenschappelijke vervoerpolitiek vereist. Voor dit doel 
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zou volstaan kunnen worden met de oprichting van een instelling die de 
vervoermarkt bewaakt, waarbij deze mstelling zekere bevoegdheden zou 
moet hebben met het doel om daar waar nodig corrigerend op te kunnen 
treden. De functie van deze mstelling zou een zuiver corrigerende kunnen 
zijn; van een opbouwende functie zou daarentegen geen sprake behoeven 
te zijn. 

I n het geval evenwel dat het verband tussen de douane-unie en de 
gemeenschappelijke vervoerpolitiek niet in de passieve doch in de actieve 
sfeer wordt bezien, waarbij er impliciet van wordt uitgegaan dat er een 
nevenschikking bestaat tussen de vervoersector en de overige sectoren 
van de economische en sociale samenleving, is het niet alleen gewenst 
maar zelfs noodzakelijk dat er een gemeenschappelijke vervoerpolitiek 
wordt opgesteld. D i t houdt nauw verband met de omstandigheid dat de 
doelstellingen van de douane-unie beter, gemakkelijker en doeltreffender 
gerealiseerd zullen kunnen worden in het geval een optimale vervoer
apparaat ter beschikking staat. Een optimaal vervoerapparaat voor de 
gehele Gemeenschap laat zich alleen op grond van een gemeenschappe
lijke vervoerpolitiek verwezenlijken. Het feit dat uitgegaan wordt van een 
nevenschikking van het vervoer impliceert dat deze sector een actieve 
funktie kan en moet vervullen in het totale integratieproces. Di t is dan 
ook het kernpunt waarom, in het licht van deze actieve functie, de ver
wezenlijking van de douane-unie een gemeenschappelijke vervoerpolitiek 
noodzakelijk maakt. De ervaring in het verleden heeft meerdere malen 
op duidelijke wijze aangetoond dat een optimaal vervoerapparaat zich het 
best laat benaderen door middel van een zekere mate van overheids
ingrijpen in het marktgebeuren, welk ingrijpen zich in ons geval door een 
gemeenschappelijke vervoerpolitiek zal dienen te manifesteren. 

C. Titel van het EEG-Verdrag en de douane-unie 

Op grond van artikel 3, l id e en artikel 74 van het Verdrag van Rome 
moet er een gemeenschappelijke vervoerpolitiek worden opgesteld. 

I n Titel I V van het EEG-Verdrag zijn een aantal bepalingen met be
trekking tot het vervoer opgenomen, welke moeten verhinderen dat door 
maatregelen op vervoersgebied de douane-unie direkt in zijn feitelijke 
uitwerking wordt belemmerd. Met name zijn te noemen: 
art. 79, l id 1 : de opheffing van de (discriminaties welke door een ver-

voerondernemer worden toegepast voor gelijke goederen 
naar gelang van het land van herkomst of bestemming 
der vervoerde waren, 

art. 80, l id 1 : het verbod voor de Lid-Staten om voor het vervoer 
prijzen en vervoervoorwaarden op te leggen welke enig 
element van steun of bescherming in het belang van een 
of meer ondernemingen of bepaalde industrieën inhou
den. 

Beide voornoemde artikelen 79 en 80, l id 1 van het EEG-Verdrag 
vinden hun directe doelstelling buiten de vervoersector. Zi j zijn namelijk 
gericht op een bescherming van de gemeenschappelijke warenmarkt, in 
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casu de douane-unie, in die zin dat door deze bepalingen voorkomen dient 
te worden, dat de afbraak der binnengrenzen alsmede de opheffing van de 
kwantitatieve handelsbeperkingen niet door protectionistische vervoer-
prijzen en vervoervoorwaarden in hun eindeffect worden verhinderd of 
afgezwakt (5 ) . Met nadruk moet erop worden gewezen, dat uit het feit 
dat de doelstelling van beide artikelen buiten de vervoersector ligt, niet 
de conclusie getrokken mag worden, dat er sprake is van een onder
schikking van de vervoersector ten opzichte van de overige sectoren van 
de economische samenleving (zie ook punt I I - B ) . 
art. 81 : aanpassing van de heffingen of andere heffingen in ver

band met de grensoverschrijding aan de werkelijke kos
ten welke door die grensoverschrijding feitelijk zijn ver
oorzaakt. 

art. 76 : het verbod voor de Lid-Staten om de bepalingen betref
fende het vervoer zodanig te veranderen dat de ver
voerders uit andere Lid-Staten minder gunstig worden 
behandeld dan de nationale vervoerondernemers. 

Uit de tekst van artikel 76 blijkt reeds dat dit artikel geen eigen leven 
leidt. Dit artikel moet daarom altijd in verband met andere bepalingen 
worden gezien, waarbij met name gedacht kan worden aan de mede
dingingsvoorwaarden, de steunmaatregelen, sociale voorschriften, enz. 

Voorts moet op twee artikelen in Titel I V worden gewezen, die aan
leiding zouden kunnen zijn tot een negatieve beïnvloeding van de resul
taten van de douane-unie. Het duidelijkst komt dit gevaar tot uiting in 
art. 82 : het toestaan van maatregelen op vervoergebied in Duits

land ter compensatie van de economische nadelen ont
staan door de deling van dit land ten behoeve van de 
betroffen streken. 

Minder duidelijk, maar desalniettemin belangrijk genoeg om te ver
melden is 
art. 80, l id 2 : bij de toetsing van de steunmaatregelen op vervoergebied 

(zie l id 1) dient de Commissie o.a. rekening te houden 
met de behoeften van minder ontwikkelde gebieden, als
mede met de vraagstukken welke zich in door politieke 
omstandigheden ernstig benadeelde streken voordoen. 

Hoewel op grond van artikel 80, l id 1 steunmaatregelen in de vervoer
sector in principe zijn verboden, kan, doordat de Commissie bij de 
controle daarvan met voornoemde factoren rekening moet houden, in 
feite hetzelfde gevaar voor een negatieve beïnvloeding van de resultaten 
van de douane-unie ontstaan als het geval is bij artikel 82. 

I V . Beslissingen van de Baad op vervoergebied met een positieve invloed op 
de verwezenlijking van de douane-unie 

I n het kader van de artikelen 74 t / m 84 van het EEG-Verdrag heeft 
de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de loop der afgelopen 
vijf jaren een pakket voorstellen aan de Raad voorgelegd. Met dit pakket, 
dat op zich een geheel vormt, wordt beoogd de door het Verdrag van 
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Rome voorgeschreven gemeenschappelijke vervoerpolitiek vorm en inhoud 
te geven, hetgeen in dit geval tevens impliceert dat een positieve bijdrage 
wordt geleverd tot de verwezenlijking van de doeleinden die aan de 
douane-unie ten grondslag liggen. 

Tot voor kort bleek de Ministerraad niet erg beslissingsbereid te zijn. Als 
voornaamste oorzaak daarvan kan wel genoemd worden dat de politieke 
w i l om met compromisoplossingen genoegen te nemen, niet aanwezig bleek 
te zijn, hetgeen mede in grote mate voortvloeide uit de bestaande con
troverse tussen de Lid-Staten inzake het probleem onderschikking
nevenschikking van de vervoersector ten opzichte van de overige sectoren. 
Het zag er dan ook naar uit dat de vervoersector niet op die wijze tot 
het welslagen van de douane-unie zou hebben bijgedragen als mogelijk 
geweest was, indien een optimaal vervoerapparaat gebaseerd op een 
gemeenschappelijke vervoerpolitiek ter beschikking had gestaan. 

Het relatief geringe aantal maatregelen dat de Raad in de eerste 10 jaar 
op het gebied van het vervoer heeft goedgekeurd is door het pakket van 
vi j f maatregelen, welke de Raad tijdens zijn marathonzitting van 19 jul i 
1968 heeft aangenomen, in kwantitatief en kwalitatief opzicht aanmerkelijk 
aangevuld. Tijdens deze zitting slaagden de zes Ministers van Verkeer er 
in, waarschijnlijk mede tegen de achtergrond van de eventuele gevolgen 
van de in Duitsland geprojecteerde nationale maatregelen (Leberplan), 
een aantal Gordiaanse knopen door te hakken. Niet ten onrechte kan ge
steld worden, dat op deze datum een eerste wezenlijke stap op de weg 
naar een gemeenschappelijke vervoerpolitiek werd gezet. 

De basis voor deze belangrijke stap werd gelegd in de vergadering 
van de Ministerraad van 14 december, toen de Raad het besluit nam om 
vóór 1 jul i 1968 de volgende maatregelen aan te nemen, te weten: 

a) toepassing van mededingingsregels op het vervoer; 

b) regeling inzake steunmaatregelen voor het vervoer; 

c) tenuitvoerlegging van het bepaalde in artikel 1, a) en b ) , van boven
genoemde raadsbeschikking van 13 mei 1965; 

d) vorming van een communautair contingent voor het goederenvervoer 
over de weg, van 1.200 machtigingen voor drie jaar; 

e) invoering van een systeem van margetarieven voor het goederenvervoer 
over de weg tussen de Lid-Staten; 

f ) oprichting van gespecialiseerde comité's ter vervulling van de taken 
die hun op grond van vorengenoemde maatregelen zullen worden op
gedragen, in het bijzonder het toezicht op de markt ( 6 ) . 

Door de datum, waarvoor voornoemde maatregelen aangenomen zouden 
moeten zijn, op 1 jul i te stellen, bewijst de Raad dat ook hij zich bewust 
is van de direkte samenhang tussen de douane-unie en de gemeenschappe
lijke vervoerpolitiek. Het feit dat het merendeel van deze maatregelen 
niet op 1 ju l i , doch eerst op 19 jul i 1968 zijn aangenomen, kan als een 
vri j onbelangrijk schoonheidsfoutje worden beschouwd. 
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1. Verordening inzake de toepassing van mededingingsregels in de 
vervoersector (7) 

Op 5 juni 1964 heeft de Commissie een voorstel inzake de toepassing 
van mededingingsregels in de vervoersector (8) aan de Raad voorgelegd. 
I n grote lijnen kwam dit voorstel neer op de toepassing van artikel 85 en 
86 van het EEG-Verdrag, alsmede van Verordening 17 in voor het vervoer 
aangepaste vorm op de vervoersector. Tijdens moeizame en langdurige 
discussies in de Raad werden vorm en inhoud van het oorspronkelijke 
voorstel dermate gewijzigd, dat de Commissie het gepast achtte om op 
13 maart 1968 een gewijzigd voorstel aan de Raad voor te leggen ( 9 ) . 
Di t voorstel is, zij het met enkele kleine wijzigingen, op 19 jul i 1968 
door de Raad aangenomen (10) . 

I n feite komt deze verordening neer op een geheel eigen concurrentie-
reglement voor de vervoersector. Naast een uitgebreide lijst van technische 
overeenkomsten en afspraken die niet onder de algemene verbodsbepaling 
vallen, wordt de kleine en middelgrote ondernemingen in het wegvervoer 
en de binnenscheepvaart de mogelijkheid gegeven zich binnen een zeer 
ruim gehouden kader in ondernemingsgroeperingen te concentreren. Essen
tieel onderscheid met Verordening 17 is dat in deze verordening geen ver
plichte aanmelding is voorzien. I n de praktijk impliceert dit, dat voor de 
vervoersector uitsluitend een misbruiktoezicht van de zijde van de Com
missie zal worden toegepast. 

Inzake de toepassing van deze verordening op het vervoer op de Rijn 
binnen de Gemeenschap zullen nog onderhandelingen gevoerd moeten 
worden met de derde staten die de Herziene Akte van Mannheim hebben 
ondertekend. 

I n eerste instantie zou men kunnen menen, dat er een zekere tegen
strijdigheid tussen de Herziene Akte van Mannheim en de concurrentie-
verordening voor het vervoer van de EEG bestaat. Niet te ontkennen 
valt evenwel zoals Stabenow (10a) duidelijk zegt, dat „die Grenzen 
für die Schiffahrtsfreiheit in Sinne einer Handelsfreiheit da liegen, wo es 
geit, den Weterbewerb auf den Verkehrsmarkten und den Warenmarkten 
mittels Interventionen der öffentlichen Gewalt von Störungen oder gar 
Beschrankungen zu schützen". Op grond hiervan kan dan ook gesteld 
worden dat het verbod tot concurrentie beperkte overeenkomsten tussen 
ondernemingen, besluiten van ondernemers verenigingen en onderling 
afgestemde feitelijke gedragingen niet ingrijpt in de vrije scheepvaart op de 
Rijn. Objektief bezien zou deze verordening zelfs beschouwd kunnen 
worden als een bescherming van de in de Herziene Akte van Mannheim 
verankerde vrijheid van scheepvaart. 

2. Verordening betreffende het communautaire contingent (11) 

Op 10 mei 1963 heeft de Commissie haar voorstel inzake het commu
nautaire contingent aan de Raad voorgelegd (12) . Het oorspronkelijke 
voorstel ging uit van de logische opzet waarbij de bilaterale contingenten 
geleidelijk zouden worden vervangen door één communautair contingent. 
De bilaterale contingenten zijn namelijk in strijd met artikel 7 van het 
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EEG-Verdrag dat discriminaties op grond van nationaliteit verbiedt. Di t 
bli jkt uit het feit, dat in de relatie A-B bijvoorbeeld doorgaans alleen de 
wegvervoerders uit land A of uit land B in het bezit van een vergunning 
voor het wegvervoer in deze relatie kunnen zijn; een wegvervoerder uit 
land C heeft normaÜter geen toegang tot deze deelmarkt. Met behulp 
van een communautaire vergunning daarentegen heeft de betreffende 
wegvervoerder toegang tot de gehele wegvervoermarkt binnen de Gemeen
schap. De invoering van communautaire vergunningen zal dus kunnen 
leiden tot een arbeidsdeling op gemeenschappelijk niveau naar de respec
tieve produktiviteiten van de wegvervoerders alsmede daardoor ook tot een 
rationeler gebruik der vrachteenheden, hetgeen ongetwijfeld een positieve 
stimulans voor de douane-unie zal zijn. 

Het voorstel in zijn oorspronkelijke vorm is onderwerp geweest van 
langdurige discussies. De kritiek concentreerde zich in hoofdzaak op de 
afschaffing van de bilaterale contingenten en de verdeelsleutel van het 
communautaire contingent. Ten aanzien van de volledige afschaffing van 
de bilaterale contingenten werd door sommige Lid-Staten gesteld, dat 
daardoor het gevaar te groot zou worden, dat de vervoervoorziening, als 
gevolg van deze ingrijpende structuurverandering, niet voldoende meer 
gegarandeerd zou zijn. Inzake de verdeelsleutel waren Nederland en 
Italië de mening toegedaan, dat bij de vaststelling daarvan geen rekening 
werd gehouden met het aandeel dat zij reeds in het totale grensover
schrijdende vervoer over de weg voor hun rekening namen. 

I n de Raadszitting van 24 mei 1965, ruim twee jaar na de indiening 
van het voorstel, slaagde men er in een compromis te bereiken. De be
langrijkste verandering t.o.v. het oorspronkelijke voorstel bestond hierin, 
dat naast de invoering van het communautaire contingent (voor een proef
periode van vier jaar) de contingenten in het kader van bilaterale overeen
komsten aan de vraag naar vervoer zouden worden aangepast. Uitgaande 
van de zeer sterke groei van het wegvervoer in het grensoverschrijdende 
goederenvervoer tussen de Lid-Staten (gemiddeld 32% per jaar over de 
periode 1957-1965) t.o.v. het totale goederenvervoer (gemiddeld 10%) 
(13) , kan gesteld worden dat deze aanpassing van de bilaterale contin
genten aan de vraag naar vervoerprestaties voor de meeste vervoersrelaties, 
met name daar waar het contingent een effectief restrictieve druk uit
oefent, in feite neer moet komen op een uitbreiding van het bestaande 
aantal bilaterale vergunningen. 

De toepassing van dit gewijzigde systeem, dat onder politieke druk tot 
stand is gekomen, zal ertoe leiden dat, voor wat het wegvervoer betreft, 
er geen werkelijk optimale bijdrage tot de douane-unie geleverd zai 
kunnen worden, welke mogelijkheid wel in het oorspronkelijke voorstel 
was geïncorporeerd. I n het gewijzigde systeem wordt namelijk het aan
bod van vervoerprestaties in een groot aantal institutionele deelmarkten 
verdeeld, te weten één deelmarkt waar de wegvervoerder met commu
nautaire vergunningen kan opereren en een groot aantal kleinere deel
markten waar dit alleen met de betreffende bilaterale vergunningen mo
gelijk is. 

Het communautaire contingent dat door de Ministerraad werd ge-
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koppeld aan het punt in V-B-l te behandelen stelsel van verplichte en refe
rentietarieven had oorspronkelijk op 1 januari 1966 van kracht moeten 
worden. Omdat evenwel op tariefgebied op deze datum geen overeen
stemming bereikt was, moest de invoering van het communautaire con
tingent naar een latere datum verschoven worden. 

Op 14 december 1967 besloot de Ministerraad om vóór 1 jul i 1968 
de vorming van een communautair contingent van 1.200 machtigingen 
voor het goederenvervoer over de weg voor drie jaar aan te nemen (14) . 
Inzake de bilaterale contingenten werd overeengekomen dat de status quo 
gewaarborgd moet zijn. 

I n de zitting van 18 jul i 1968 zijn de zes Ministers van Verkeer er in 
geslaagd een akkoord betreffende de invoering van een stelsel van ver
plichte margetarieven voor het wegvervoer (zie punt I V , 3) te bereiken, 
zodat er nu inzake de invoering van het communautaire contingent niets 
meer in de weg lag. De nu van toepassing zijnde regeling b l i j f t tot 31 
december 1971 van kracht. Voor die datum zal de Raad op voorstel 
van de Commissie de regeling voor de t i jd na 1971 moeten vastleggen. 
Wat de bilaterale contingenten betreft, heeft de Commissie voorgesteld 
dat deze aan de vraag naar vervoerprestaties aangepast moeten worden. 

Hoe het uiteindelijke contingenteringsysteem er ook uit zal zien, niet 
uit het oog mag worden verloren, dat zolang er nog een vergunningstelsel 
in het kader van een contingent bestaat, het wegvervoer ten opzichte van 
de andere vervoerwijzen die niet aan een contigentering zijn gebonden, in 
een nadelige positie verkeert. I n het bijzonder moet bedacht worden dat 
doordat in het geval van een effectief restrictief contingent de wegver
voerders zich in verband met betere mogelijkheden van retourzendingen 
in eerste instantie op de gebieden met een grotere bevolkingsdichtheid 
concentreren, een restrictief contingent zeer gemakkelijk een nadelige 
invloed op de ontwikkeling van minderontwikkelde of achtergebleven ge
bieden kan hebben. Een dergelijke gang van zaken is voor alle betrokken 
partijen schadelijk, dit temeer omdat de vrachtauto het vervoermiddel bij 
uitstek is bij de ontsluiting en ontwikkeling van deze gebieden. 

W i l het wegvervoer dan ook een optimale bijdrage tot de douane-unie 
en in een later stadium tot de economische unie kunnen leveren, dan zal 
het door de Raad aanvaarde gemengde systeem van bilaterale en commu
nautaire vergunningen slechts voor een overgangsfase van kracht mogen 
zijn. Deze overgangsfase zou als beëindigd beschouwd kunnen worden 
op het moment dat het systeem van de subjectieve toelatingsvoorwaarden, 
voorzien in het voorstel van de Commissie betreffende de toegang tot het 
beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer 
over de weg (zie punt V - A - l ) , naar behoren functioneert. Indien namelijk 
de toegang tot de wegvervoermarkt door bepaalde minimumcriteria inzake 
vakkennis, financiële draagkracht enz. begrensd zal zijn, terwijl daarnaast 
het wegvervoer gedeeltelijk door verplichte, gedeeltelijk door referentie
tarieven geregeld wordt, dan zal namelijk mede gezien vanuit het oogpunt 
van het principe der vrije mededinging, welke het uitgangspunt vormt van 
het Verdrag van Rome, kunnen blijken dat in het geheel geen behoefte 
meer aan een contingenteringsysteem bestaat. Tegen de achtergrond van 
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het principe der vrije mededinging kan zelfs de vraag gesteld worden of, 
in het geval de subjectieve toelatingsvoorwaarden hun effect in optimale 
vorm ressorteren aan een ingrijpen van hogerhand in de prijsvorming nog 
wel behoefte zal bestaan. 

3. Verordening betreffende de invoering van een margetarief systeem 
voor het wegvervoer (15) , (zie ook punt V-B- l ) 

Deze verordening voorziet de invoering van een systeem van verplichte 
margetarieven voor wegvervoer tussen de Lid-Staten. Deze tarieven zullen 
door de bevoegde instanties worden gepubliceerd. Zij zijn met uitzondering 
van de voorziene uitzonderingsbepalingen verbindend voor de vaststelling 
van de prijzen en vervoervoorwaarden. De marge is vastgesteld op 23% 
van de bovenste tarief grens. 

De tarieven worden door de betreffende Lid-Staten met wederzijdse 
goedkeuring vastgesteld of veranderd. De Commissie kan bij deze tarief
onderhandelingen adviserend optreden. Deze adviserende functie is erop 
gericht te vermijden dat de tarieven voor het wegvervoer tussen de ver
schillende relaties onverantwoorde verschillen vertonen. Deze verschillen 
in tariefniveau zouden namelijk de verwezenlijking van de douane-unie 
negatief kunnen beïnvloeden. 

Onder voorbehoud van de mogelijkheid bijzondere overeenkomsten af 
te sluiten, is het verboden overeenkomsten af te sluiten waarbij de ver-
voerprijzen buiten de marges liggen. Bijzondere overeenkomsten kunnen 
onder de volgende voorwaarden worden afgesloten: 

• wanneer omstandigheden zich voordoen welke bij de vaststelling van 
de tarieven niet waren voorzien, met name wanneer de bijzondere con
tracten overeenkomen met de concurrentiebehoeften of moeten dienen 
voor ongewone transporten of wanneer zij voor een bepaalde periode wor
den afgesloten; 

• wanneer de bijzondere omstandigheden betrekking hebben op een goe-
derenhoeveelheid van minstens 500 ton per kwartaal. 

Van essentieel belang is, dat iedere bijzondere overeenkomst het finan
ciële bedrijfsresultaat van de vervoerondernemer niet mag verslechteren. 
Wanneer de markt voor het vervoer van bepaalde produkten in bepaalde 
relaties is verstoord, kan het sluiten van bijzondere overeenkomsten voor 
een bepaalde periode afhankelijk worden gesteld van de voorafgaande 
goedkeuring van de bevoegde instanties van de direct betroffen Lid-
Staten. De verordening is van kracht tot 31 december 1971. Wanneer 
de Raad evenwel voor deze datum geen overeenstemming over een 
daarna toe te passen regeling heeft kunnen bereiken, b l i j f t deze ver
ordening nog een jaar van kracht. 

4. De Harmonisatiebeschikking (16) 

De harmonisatiebeschikking, die voor het gemeenschappelijke vervoer
beleid tot nu toe ongetwijfeld mede één der belangrijkste beschikkingen 
van de Raad vormt, is in feite een kaderbeschikking. Dat het hier een 
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zuivere kaderbeschikking betreft, bli jkt met name uit de artikelen 1 t / m 
13, waar ter realisering van de gestelde doeleinden streefdata genoemd 
worden (alleen in artikel 3 en 4 op indirecte wijze) waarvoor de Raad, 
op voorstel van de Commissie, de betreffende uitvoeringsbeslissingen zou 
moeten hebben genomen. 

I n de harmonisatiebeschikking wordt onderscheid gemaakt tussen be
lastingvoorschriften, bepalingen met betrekking tot bepaalde overheids
maatregelen en voorschriften op sociaal gebied. I n verband met de posi
tieve invloed van sommige bepalingen ten aanzien van de douane-unie is 
het van belang op de volgende artikelen betreffende de belastingvoor
schriften te wijzen: 
art. 1 : Opheffing van de dubbele heffingen op motorvoertuigen 

alsmede gelijkmaking van de voorschriften betreffende 
de vrijdom van rechten bij invoer van de zich in de 
reservoirs bevindende hoeveelheid brandstof. 

art. 2 : Gelijkmaking van de grondslagen voor de berekening 
van de belasting op motorrijtuigen en binnenschepen 
voor het goederenvervoer. 

art. 4 : Vervanging van de specifieke vervoerbelasting door het 
gemeenschappelijke stelsel voor de omzetbelasting (be
lasting op de toegevoegde waarde). 

Het zal duidelijk zijn dat alleen in het geval de nieuwe omzetbelasting 
lager is dan de bestaande specifieke vervoerbelasting er een positieve 
stimulans van de vervoersector op de douane-unie (en in tweede instantie 
op de economische unie) zal kunnen uitgaan. Deze opmerking inzake een 
stimulans uitgaande van de vervoersector heeft in principe ook geldigheid 
voor de andere harmonisatievoorschriften op belastinggebied. 

Inzake de bepalingen met betrekking tot bepaalde overheidsmaatregelen 
valt in het kader van de doeleinden van de douane-unie de aandacht in het 
bijzonder op de volgende artikelen: 

art. 5, l id 1 : De aan vervoerondernemingen opgelegde verplichtingen 
moeten beperkt blijven tot die welke onontbeerlijk zijn 
voor de waarborging van een toereikende vervoervoor-
ziening. 

art. 7 : Het rekeningstelsel van de spoorwegondernemingen 
wordt volgens gemeenschappelijke regels genormaliseerd. 

De reducering van de verplichtingen die zijn verbonden aan het begrip 
openbare dienst, de verstrekking van een financiële vergoeding voor de 
overblijvende verplichtingen alsmede normalisatie der spoorwegrekeningen 
zijn in eerste instantie gericht op een meer bedrijfseconomische bedrijfs
voering van de betreffende ondernemingen. Een dergelijk beleid op het 
gebied van het spoorwegvervoer zal ertoe leiden dat het spel van vraag 
en aanbod op de gehele vervoermarkt op grond van zuiver economische 
criteria naar een uit algemeen economisch verantwoord evenwichtspunt 
zal kunnen tenderen. Deze aanpak zal ongetwijfeld leiden tot een positieve 
bijdrage inzake de resultaten van de douane-unie. 
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5. Harmonisatie van bepaalde sociale voorschriften in het wegvervoer (17) 

Op 24 mei 1967 heeft de Commissie aan de Raad een voorstel betref
fende de harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard op 
het gebied van het wegvervoer voorgelegd (18) . Di t voorstel is een 
uitvloeisel van de kaderbeschikking, inzake de harmonisatie van 13 mei 
1965 (19) . De in de artikelen 10 t / m 13 van de harmonisatiebeschikking 
opgenomen bepalingen en de in dit voorstel uitgewerkte voorschriften 
inzake de sociale voorschriften zijn er in eerste instantie op gericht het 
vraagstuk betreffende de mededinging in de vervoersector mede op te 
lossen. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de eisen van 
verkeersveiligheid. I n verband met te verwachten moeilijkheden bij de 
harmonisatie van een aantal voorschriften waren zowel de regerings-
deskundigen als de vertegenwoordigers van het georganiseerde bedrijfs
leven van mening dat een aantal zaken van deze eerste verordening moest 
worden uitgesloten. De onderhavige verordening b l i j f t daarom beperkt 
tot de samenstelling van de bemanningen (minimumleeftijd, lichamelijke 
geschiktheid en vakbekwaamheid), de rijtijden, de dagelijkse rusttijd, de 
controle en de sancties. 

Tijdens de zitting op 18 jul i 1968 heeft de Ministerraad deze verorde
ning in principe aangenomen. De verordening zal van toepassing zijn op 
het nationale, het grensoverschrijdende, alsook op het transitoverkeer door 
de Gemeenschap. De belangrijkste bepalingen laten zich als volgt samen
vatten: 
• de minimumleeftijd van de chauffeur is gesteld op 18 jaar; voor voer
tuigen met een totaal gewicht van meer dan 7,5 ton moet de chauffeur 
21 jaar of ouder zijn; 
• bedraagt de afgelegde afstand tussen twee opeenvolgende dagrusttijden 
meer dan 450 km dan moet van het begin een bijrijder meerijden of moet 
de chauffeur na deze afstand door een ander worden afgelost; 
• na mwerMngtreding van deze verordening zal de wekelijkse r i j t i jd 
maximaal 50 uur mogen bedragen (na 2 jaar 48 uur) , de dagelijkse r i j t i jd 
9 uur (na 2 jaar 8 uur) , de ononderbroken r i j t i jd 4Vz uur (na 2 jaar 
4 uur) ; 
• met betrekking tot de dagelijkse en wekelijkse rusttijden is bepaald 
dat voor het goederenvervoer per etmaal 11 uur gerust moet worden 
met afwijkingen van tweemaal 9 of 8 uur; voor het personenvervoer geldt 
10 uur rusttijd zonder afwijkingen of 11 uur met afwijkingen van twee
maal 9 uur en tweemaal 10 uur. 

De verordening, die op 1 oktober 1969 in werking moet treden, zal 
een jaar later ook op het nationale vervoer van toepassing worden. Voor
dat deze verordening van kracht zal worden, zullen de Lid-Staten trachten 
de bepalingen van de AETR (Accord europeen relatif au travail des 
équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par 
route) aan te passen aan de inhoud van de gemeenschappelijke regeling. 

6. Verordening 11 (20) 

Deze verordening vormt een uitvoering van het principe dat in artikel 79 
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is neergelegd. Kernpunt vormt artikel 4, l id 1 waarin wordt verboden in 
het verkeer binnen de Gemeenschap discriminaties toe te passen welke 
daarin bestaan, dat een vervoerondernemer voor dezelfde verbindingen 
verschillende vrachtprijzen en vervoervoorwaarden voor gelijke goederen 
toepast op grond van het land van herkomst of bestemming van de ver
voerde waren. 

7. De Eerste Richtlijn (21) 

Door de Eerste Richtlijn zijn bepaalde transporten vrijgesteld zowel van 
elk contigenterings- als vergunningstelsel, terwijl andere transporten al
leen van elk stelsel van contigentering zijn vrijgemaakt, maar waarvoor 
nog wel een vergunningstelsel is toegestaan. De praktische betekenis van 
deze richtlijn wordt vaak nog te zeer onderschat; in zuiver materieel op
zicht is deze onderschatting misschien gedeeltelijk gerechtvaardigd, maar 
gezien vanuit het oogpunt der politieke omstandigheden moet deze over
eenkomst in de Raad zeer zeker als waardevol worden beschouwd. 

I n het bijzonder moet bij de beoordeling van deze Eerste Richtlijn ge
wezen worden op de bepaling dat de in bijlage I I vermelde transporten 
vrijgemaakt moeten worden van elk stelsel van contingentering. Di t im
pliceert automatisch dat ook het derde-landenvervoer dient vrijgemaakt 
te worden van elke soort van kwantitatieve beperking, hetgeen tevens 
voortvloeit uit het feit dat deze Richtlijn zich niet alleen tot de bilaterale 
contingenten beperkt. Een beperking tot de bilaterale contingenten zou 
overigens geleid hebben tot een discriminatie van bepaalde groepen ver
voerders, hetgeen in strijd zou zijn met het algemene discriminatieverbod 
(art. 7 EEG-Verdrag). 

I n materieel opzicht is deze vrijmaking van elk stelsel van contingen
tering in het derde-landenvervoer het belangrijkst voor het in bijlage I I , 
punt 2 vermelde vervoer met vrachtauto's waarvan het totale gewicht de 
6 ton niet overschrijdt. 

8. Richtlijn betreffende vrijdom van rechten bij invoer van 
brandstoffen (22) 

Het voorstel tot deze richtlijn, die eveneens onderdeel uitmaakt van 
de kaderbeschikking van de Commissie van 13 mei 1965 (23) betreffende 
de harmonisatie van bepaalde voorschriften in de vervoersector (zie ar
tikel 1, l id b ) , ging er in eerste instantie van uit, dat de vrijdom van 
rechten door middel van een overgangsfase zou dienen te worden ge
realiseerd (24) . Voor een periode van 3 jaar (tot 1.1.1970) zou vrijdom 
moeten worden verleend voor een minimum hoeveelheid van 200 liter 
brandstof. Daarna zou de vrijdom uitgebreid moeten worden tot de 
brandstof die aanwezig is in het normale reservoir van de bedrijfsauto
mobielen. 

I n de Ministerraad bleek het evenwel niet mogelijk dit voorstel met de 
vereiste eenparigheid te aanvaarden. De wens werd geuit de geleidelijke 
versoepeling van de voorschriften inzake het verlenen van vrijdom bij 
invoer van brandstof te koppelen aan het nader tot elkaar brengen van 
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de nationale belastingen op dieselolie. De Commissie heeft op grond hier
van een gewijzigd voorstel ingediend (25) waarin is voorzien dat in een 
eerste fase een hoeveelheid van 50 liter brandstof valt onder de vrijdom 
van belastingen. Daarnaast zal de Commissie bij iedere onderlinge aan
passing van de nationale belastingen op dieselolie onderzoeken of de 
hieruit voortvloeiende toenadering van voldoende betekenis is om een 
verhoging van de hoeveelheid brandstof waarvoor vrijdom van belastingen 
wordt verleend te rechtvaardigen. Di t gewijzigde voorstel is door de 
Raad in zijn zitting van 19 jul i 1968 goedgekeurd. 

Had de Raad het oorspronkelijke voorstel van de Commissie waarin 
een vrijdom van 200 liter was voorzien aangenomen, dan was het positieve 
effect op de werking van de douane-unie beslist groter geweest dan nu 
het geval is bij de huidige richtlijn waar een vrijdom van 50 liter is 
toegestaan. 

9. Consulatieprocedure (26) 

De toepassing van de beschikking betreffende de consultatieprocedure 
ligt niet zozeer in de aktieve, doch meer in de passieve sfeer. Ofschoon 
het advies of de aanbeveling van de Commissie aan de betreffende Lid-
Staat geen bindend karakter draagt (zie ook artikel 189 van het EEG-
Verdrag), kan deze procedure er toch toe bijdragen, dat de betreffende 
maatregelen welke de Lid-Staten voornemens zijn te nemen, worden aan
gepast aan de richting en inhoud van de gemeenschappelijke vervoer
politiek. 

10. De Overlegprocedure inzake infrastructuurinvesteringen (27) 

I n artikel 2 van de betreffende beschikking, waarin wordt gesteld dat 
bij de beoordeling van het communautaire belang van een investerings
project o.a. rekening moet worden gehouden met de ontwikkeling van 
het handelsverkeer tussen de Lid-Staten, komt duidelijk naar voren dat 
een goed infrastructuurnet van invloed is op de grootte der vervoer
stromen en derhalve ook op de doelmatigheid van de douane-unie. 

V. Door de Commissie bij de Baad ingediende voorstellen inzake het gemeen
schappelijke vervoerbeleid 

Naast voornoemde stappen die de Ministerraad op het gebied van de 
gemeenschappelijke vervoerpolitiek heeft genomen, moet melding worden 
gemaakt van een aantal voorstellen waaromtrent de Raad zich nog niet 
heeft uitgesproken en die tevens een essentieel onderdeel van de op te 
stellen gemeenschappelijke vervoerpolitiek uitmaken en daarmede dus ook 
voor de douane-unie van direct belang zijn. Te noemen zijn: 

A. Maatregelen betreffende de toegang tot de vervoermarkt: 

1. Voorstel betreffende de toegang tot het beroep van wegvervoerder 
en de capaciteitsregeling in het nationale goederenvervoer over de 
weg (28) 
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I n het onderhavige voorstel worden enerzijds gemeenschappelijke regels 
voor de toelating tot het beroep in het nationale en internationale ver
voer alsmede voor de capaciteitscontrole in het goederenvervoer over de 
weg binnen de Lid-Staten en anderzijds worden bepaalde voorwaarden 
vastgelegd voor de toelating van vervoerders tot nationaal vervoer in een 
Lid-Staat waarin zij niet woonachtig zijn. 

De regeling van de toegang tot de markt, die één van de basiselementen 
van het gemeenschappelijke vervoerbeleid vormt, moet bijdragen tot het 
scheppen van een gezonde concurrentie binnen de vervoersector. Met 
behulp van deze regeling zal bereikt moeten worden dat enerzijds de be
lemmeringen die de ontwikkeling van de capaciteit overeenkomstig de 
eisen van de markt thans nog in de weg staan worden opgeheven, terwijl 
anderzijds voorkomen dient te worden, dat het ontstaan van overcapa
citeit aanleiding geeft tot ruïneuze concurrentie alsmede een oneconomisch 
gebruik van de vervoermiddelen. Daarnaast zal de regeling betreffende de 
toegang tot de markt de vrijheid van handelen van de ondernemingen zo 
weinig mogelijk mogen beperken, zodat deze zelf de wijze van bedrijfs-
exploitatie kunnen kiezen die voor hen het meest geschikt is. 

De voorgestelde regels hebben betrekking op vakbekwaamheid, finan
ciële draagkracht en goed zedelijk gedrag en betrouwbaarheid. Een passen
de vakopleiding dient de vervoerders de nodige kennis voor een econo
misch beheer en een rationeel investeringsbeleid te verzekeren. Hierdoor 
kan ook een ruïneuze concurrentie alsmede het gevaar voor overcapaciteit 
worden verminderd. De voorwaarde inzake financiële draagkracht vormt 
een extra-waarborg voor een gezonde bedrijfsvoering. 

De maatregelen betreffende de capaciteitscontrole zijn in eerste instantie 
gericht op een soepele en voortdurende aanpassing van het vervoeraanbod 
aan de vraag naar vervoerprestaties. De in dit voorstel opgenomen capa
citeitsregeling voor het beroepsvervoer over de weg is op de volgende 
elementen gebaseerd: 
• algemene invoering van een vergunningsysteem, 
• vaststelling van deelmarkten binnen de vervoermarkt, 
• vaststelling van gedifferentieerde maatregelen voor de capaciteits
controle overeenkomstig de struktuur en de eigen kenmerken van de ver
schillende deelmarkten en 
• invoering van een systeem waarbij voortdurend toezicht wordt uitge

oefend op de vervoermarkt. 
Bij de toepassing van deze verordening zal de Commissie er in het 

bijzonder voor moeten waken dat de betreffende maatregelen geen aan
leiding voor een onverantwoorde prijsverhoging zullen zijn. Een dergelijke 
ontwikkeling zou namelijk de totstandkoming van de economische unie 
kunnen schaden. 

2. Voorstel betreffende de toegang tot de binnenscheepvaartmarkt (29) 

I n grote lijnen vormt de inhoud van dit voorstel een herhaling van de 
algemene strekking van het in punt 1. weergegeven voorstel. I n verband 
met de specifieke kenmerken van de binnenscheepvaartmarkt is een aan-
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tal voor dit voorstel typerende criteria ingevoerd. Met name is het nood
zakelijk gebleken een soort compensatiemogelijkheid in de vorm van een 
oplegregeling te introduceren waardoor het mogelijk wordt, rekening te 
houden met aanbodfluctuaties als gevolg van natuurlijke invloeden (water
hoogten). Ook dit voorstel heeft betrekking op de eisen voor toelating 
tot het beroep alsmede op de capaciteitscontrole. De eisen voor toelating 
tot het beroep concentreren zich in hoofdzaak op de beroepsopleiding, ten 
einde een verhoging van het niveau van vakbekwaamheid te waarborgen, 
terwijl daarnaast is voorgesteld dat de eigen financiële middelen tenminste 
60% van de handelswaarde van de te exploiteren vaartuigen moeten 
dekken. 

Ui t hoofde van doelmatigheidsoverwegingen alsmede om een gelijke 
behandeling van verladers en vervoerders na te streven, wordt voorge
steld om voor het gehele binnenwaterwegennet van de Gemeenschap een 
uniforme regeling in te voeren. Met betrekking tot de capaciteitscontrole 
moet deze regeling evenwel, in verband met de speciale omstandigheden 
die zich op de deelmarkten kunnen voordoen, verschillend worden toe
gepast. Een en ander was er aanleiding toe om het net der binnenvaart-
wegen in de Gemeenschap in drie bekkens te verdelen. 

Ten aanzien van de capaciteitscontrole dient onderscheid te worden 
gemaakt tussen tijdelijke evenwichtsverstoringen en een structurele over
capaciteit. Inzake de tijdelijke evenwichtsverstoringen wordt een opleg-
gingsbesluit voorgesteld dat zal moeten leiden tot het voor een bepaalde 
periode uit de vaart nemen van het tijdelijk overtollige, minst rendabele 
gedeelte van de totale scheepsruimte. Essentieel is, dat de oplegging op 
basis van vrijwilligheid en met een schadeloosstelling zal geschieden. Ook 
de maatregelen inzake het tegengaan van een structurele overcapaciteit 
hebben geen dwingend karakter. Wanneer een dergelijke overcapaciteit 
ontstaat, stellen de autoriteiten middelen in werking om de investeringen 
te vertragen, terwijl tevens de mogelijkheid openstaat van de tenuitvoer
legging van een sloopakte, welke tot doel heeft technisch en economisch 
verouderd materieel buiten gebruik te stellen. 

Met behulp van de voorgestelde capaciteitsregeling zal tevens worden 
bereikt, dat op korte termijn de laatste belemmeringen voor de toelating 
van vervoerders tot het nationale vervoer van een Lid-Staat waarin zij 
niet woonachtig zijn, zullen kunnen worden opgeheven. 

Evenals met betrekking tot de analoge verordening voor het wegver
voer werd opgemerkt, zal ook hier de aandacht van de Commissie erop 
gericht moeten zijn een prijsopdrijving als gevolg van een te krap aanbod 
van vervoerprestaties, te vermijden. 

3. Voorstel betreffende de toegang tot het beroep van wegvervoerder in 
de sector van het personenvervoer (30) 

De voorwaarden betreffende de toegang tot het beroep van wegver
voerder in de sector van het personenvervoer hebben, evenals in punt 
V - A - l . voor het goederenvervoer werd opgemerkt, betrekking op de 
vakbekwaamheid, financiële draagkracht en goed zedelijk gedrag en be
trouwbaarheid. De criteria die aan deze voorwaarden worden gesteld, 
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zijn indentiek aan die voor de toelating tot vervoerder in de sektor van 
het goederenvervoer. 

4. Voorstel betreffende de aanpassing van bilaterale contingenten f31) 

Kernpunt van het voorstel is, dat binnen zes maanden na inwerking
treding van deze beschikking, de bilaterale contingenten alsmede de con
tingenten voor transitovervoer aan de behoeften van het vervoer, in het 
bijzonder van het wegvervoer, tussen de betrokken Lid-Staten, door 
middel van onderhandelingen tussen deze Lid-Staten worden aangepast. 

B. Maatregelen betreffende de vervoerprijzen en vervoervoorwaarden: 

1. Voorstel tot invoering van een stelsel van margetarieven (32) 

Mede doordat Nederland niet bereid werd gevonden om voor de bin
nenscheepvaart en meer in het bijzonder voor de Rijnvaart margetarieven 
in te voeren, bleek het niet mogelijk om in de Ministerraad inzake dit 
voorstel tot een integraal akkoord te komen. Na twee jaar van onder
handelingen en discussies werd tijdens de Ministerraad van juni 1965 
overeenstemming bereikt om in twee etappen een stelsel van verplichte 
en referentietarifering in te voeren (33) . Deze ontwikkeling toont aan, 
dat nu ook de Raad het standpunt deelt, dat een zekere mate van vrijheid 
op tariefgebied een van de voorwaarden vormt om een gemeenschappe
lijke vervoermarkt mogelijk te maken. Het zou in dit verband te begroe
ten zijn, indien de Raad ook voor andere sectoren van de gemeenschap
pelijke markt, bijvoorbeeld de landbouwmarkt, tot een zelfde conclusie 
zou komen. 

Op grond van artikel 149 van het EEG-Verdrag heeft de commissie 
gebruik gemaakt van haar recht om haar reeds ingediende voorstellen te 
wijzigen, Het gewijzigde tariefvoorstel zag op 27 oktober 1965 (34) het 
daglicht. Ook aan de hand van dit gewijzigde voorstel bleek het echter 
weer niet mogelijk de tariefverordening voor de gehele vervoersector met 
de vereiste eenparigheid in de Ministerraad aan te nemen. Di t is voor een 
groot gedeelte terug te voeren tot het feit dat de in artikel 10 voorziene 
mogelijkheid om onder bepaalde omstandigheden voor een periode van 
drie maanden (welke periode verlengd kan worden) in het kader van de 
referentietarifering maximum- of minimumtarieven in te voeren, door 
Nederland werd beschouwd als een niet-nakoming van het akkoord van 
22 juni 1965. Daarnaast vormde ook de in artikel 9 opgenomen moge
lijkheid tot het afsluiten van bijzondere overeenkomsten een onoverkome
li jk struikelblok. Hier stelde zich Nederland op het standpunt dat de in 
het gewijzigde tariefvoorstel opgenomen mogelijkheid tot het afsluiten 
van bijzondere overeenkomsten te weinig elastisch was. I n eerste instantie 
was Duitsland in het geheel niet akkoord met de mogelijkheid tot het 
afsluiten van bijzondere overeenkomsten, maar in de Raadszitting van 
29 en 30 april j l . liet Duitsland zijn bezwaren vallen, op voorwaarde dat 
het gehele pakket maatregelen opgenomen in het Besluit van de Raad 
van 14 december 1967 (35) wordt aangenomen. 

Zoals in punt I V , 3 bleek, is de Raad er in zijn marathonzitting van 
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19 jul i 1968 in geslaagd eenparigheid van stemmen inzake de invoering 
van een stelsel van margetarieven voor het grensoverschrijdende weg
vervoer te bereiken. 

2. Voorstel betreffende de opheffing van prijsdiscriminaties (36) 

Als gevolg van het restrictieve karakter van de bepalingen van artikel 
79, l id 1, en bijgevolg ook van Verordening 11, alsmede wegens bepaalde 
interpretatieverschillen bij de tenuitvoerlegging van deze bepalingen, kon 
een belangrijke categorie discriminerende vervoertarieven niet worden 
opgeheven. Het betreft hier speciale tarieven welke hetzij alleen op het 
binnenlands vervoer, hetzij — wel op de uit, in- of doorvoer doch niet 
op het binnenlandse vervoer van een Lid-Staat werden toegepast. Deze 
tarieven belemmeren het intracommunautaire handelsverkeer aanzienlijk 
en vormen een hinderpaal voor de verwezenlijking van de douane-unie. 

I n verband hiermee gaat de reikwijdte van het onderhavige voorstel 
aanzienlijk verder dan Verordening 11, hetgeen neerkomt op een ver
ruiming van het principe van artikel 79, alhoewel ook hier het probleem 
van de differentiaties op het gebied van het vervoer nog niet op integrale 
wijze geregeld kan worden; dit zal eerst in het kader van een algemene 
tariefregeling kunnen geschieden. 

Het feit, dat het Economisch en Sociaal Comité alsmede het Europees 
Parlement niet hun goedkeuring aan dit voorstel hebben gegeven, is 
voor de Commissie aanleiding geweest een gewijzigde voorstel aan de 
Raad voor te leggen (37) . De belangrijkste veranderingen laten zich als 
volgt samenvatten: 

• de in artikel 1 gegeven algemene begripsomschrijving inzake discrimi
naties wordt vervangen door een beperkende lijst. Hierin zijn de tarieven 
voor het vervoer van of naar havens niet meer inbegrepen, 
• om eventuele discriminaties, welke door een derde land worden toege
past en die het functioneren van de Gemeenschappelijke Markt nadelig 
beïnvloeden, te kunnen tegengaan, wordt voorgesteld dat de Commissie 
prijsdifferentiaties kan goedkeuren, ten einde deze nadelen te compen
seren. 

C. Harmonisatie van de concurrentievoorwaarden 

1. Voorstel inzake het afschaffen van dubbele heffingen op motor- rij
tuigen (38) 

Di t voorstel, dat onderdeel uitmaakt van de kaderbeschikking van de 
Commissie betreffende de harmonsatie van bepaalde voorschriften in de 
vervoerssector (39) (zie artikel 1, l id a), was gebaseerd op het zoge
naamde nationaliteitsprincipe, dat w i l zeggen de vervoerders betalen de 
belastingen en andere heffingen op motorrijtuigen in het land van regis
tratie en zijn bij grensoverschrijding vrijgesteld van de in het andere 
land geldende belastingen. Voornamelijk als gevolg van het feit dat de 
structuur en de hoogte der heffingen in de verschillende Lid-Staten nog 
zeer uiteenlopen, bleek het niet mogelijk om in de Raad op basis van 
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dit voorstel tot overeenstemming te komen. 
Onder toepassing van artikel 149 van het Verdrag van Rome heeft 

de Commissie op 30 januari 1968 hieromtrent een gewijzigd voorstel 
ingediend (40) . Zij streeft daarbij naar een oplossing van de problemen 
uitgaande van een voorlopige regeling betreffende de opheffing van de 
dubbele belastingen op basis van het territorialiteitsprincipe, hetgeen 
betekent, dat de voertuigen belastingplichtig zijn in de Lid-Staat waarin 
zij aan het verkeer deelnemen, naar ratio van de duur van het verblijf. 

Tot op heden konden de zes Ministers van Verkeer het over dit voor
stel niet eens worden. Wel zijn zij er in hun zitting van 19 jul i 1968 in 
geslaagd een akkoord over de volgende principes te bereiken: 
• uitgangspunt vormt het territorialiteitsprincipe; 
• van dit principe kan afgeweken worden indien twee of meer Lid-Staten 
een dergelijke afwijking overeenkomen (nationaliteitsprincipe); 
• de Lid-Staten verstrekken geen teruggave van belasting op grond van 
het feit dat de vrachtauto zich in een andere Lid-Staat heeft bevonden; 
• deze verordening treedt op 15 oktober 1968 in werking. 

Daarnaast werd besloten dat vanaf voornoemde datum de bestaande te
ruggaven van belastingen op vrachtauto's zullen worden afgeschaft. 

2. Voorstel betreffende de aanpassing van nationale belastingstelsels (41) 

Di t voorstel dat eveneens deel uitmaakt van de kaderbeschikking van 
de Commissie betreffende de harmonisatie van bepaalde voorschriften in 
de vervoersector (42) (zie artikel 2 ) , gaat ervan uit dat de nationale 
belastingstelsels, in het vooruitzicht van een geldelijke regeling voor het 
gebruik van de wegen, volgens gemeenschappelijke criteria moeten wor
den geharmoniseerd. 

Om dit doel te bereiken, zullen de huidige belastingen op motorvoer
tuigen moeten worden vervangen door een heffing op het gebruik van 
de wegen. De grondslag voor deze heffing zal het toegestane totale 
gewicht van de voertuigen moeten zijn. De bedragen voor de heffingen 
moeten zodanig worden vastgesteld, dat zij het aandeel in de kosten weer
geven, die door het verkeer van de verschillende voertuigen worden ver
oorzaakt. Te dien einde is het van belang dat de verschillen tussen de 
bedragen van de heffingen voor de diverse belastingklassen gelijk zijn aan 
de verschillen tussen de jaarlijks gemiddeld door de voertuigen van deze 
klassen veroorzaakte marginale kosten van het gebruik, rekening houdend 
met de belasting op de motorbrandstof. 

3. Voorstel betreffende de verplichtingen verbonden aan het begrip open
bare dienst (43) 
Evenals beide voornoemde voorstellen past ook dit voorstel in het 

kader van de harmonisatiebeschikking van 13 mei 1965 (44) en wel met 
name ten aanzien van de artikelen 5 en 6 van deze beschikking. Kernpunt 
van dit voorstel is dat de aan de vervoerondernemingen opgelegde ver
plichtingen die met het begrip openbare dienst zijn verbonden, slechts 
in zoverre mogen worden gehandhaafd als onontbeerlijk is om een toe-

220 



reikende vervoervoorziening te waarborgen. Om distorsies in het vlak van 
de concurrentie, welke worden veroorzaakt door die verplichtingen van 
de openbare dienst welke gehandhaafd kunnen worden, te kunnen ophef
fen, bepaalt de harmoriisatiebeschikking dat de daaruit voortvloeiende 
lasten financieel moeten worden gecompenseerd. Deze compensatie zal 
op grond van de gemeenschappelijke regels moeten plaatsvinden. 

4. Voorstel betreffende de normalisatie der rekeningen (45) 

Di t voorstel, dat ook een uitvloeisel is van de harmonisatiebeschikking 
van 13 mei 1965 (46) (artikel 7 ) , vormt een van de maatregelen ter 
opheffing van de distorsies met betrekking tot de concurrentie in de ver
voersector. De voorgestelde normalisatie heeft een dubbel aspect, te weten: 

• een boekhoudkundige verrichting waardoor zowel de lasten voort
vloeiende uit de door de overheid aan de spoorwegen opgelegde verplich
tingen, welke andere vervoerondernemingen niet in dezelfde mate behoeven 
te dragen, als de voordelen die verbonden zijn aan de voorrechten die de 
overheid aan de spoorwegen verleent en die de andere vervoeronderne
mingen niet in dezelfde mate genieten, duidelijk tot uitdrukking komen; 

• een financiële verrichting waardoor de lasten of voordelen worden ge
compenseerd. 

De voorgestelde normalisatie zal zich niet uitstrekken tot de lasten 
van de infrastructuur, noch tot de fiscale lasten. De distorsies op deze 
gebieden zullen op andere wijze uit de weg worden geruimd. De te norma
liseren situaties worden voor elke categorie beschreven in de bijlagen van 
het onderhavige voorstel. Daarin zijn tevens de berekeningsprincipes voor 
de vaststelling der compensatiebedragen opgenomen. 

5. Voorstel betreffende steunmaatregelen aan vervoerondernemingen (47) 

Di t voorstel, dat evenals de vier voorgaande voorstellen deel uitmaakt 
van de kaderbeschikking van de Commissie van 13 mei 1965 betreffende 
de harmonisatie van bepaalde voorschriften in de vervoersector (48) (ar
tikel 9, l id 1) , vormt in feite zelf weer een kadervoorstel voor de artikelen 
5, 6 en 7. Het voorstel komt in feite neer op een uitbreiding van de toe
passing van de artikelen 92 en 93 van het EEG-Verdrag tot de steun
maatregelen van de overheid die de mededinging in de vervoersector 
vervalsen of dreigen te vervalsen, zeks wanneer het handelsverkeer tussen 
de Lid-Staten niet ongunstig wordt beïnvloed. I n verband met de in
diening van het voorstel betreffende de verplichtingen verbonden aan 
het begrip openbare dienst (49) (punt V-C-3.) bleek het noodzakelijk 
in het voorstel betreffende de steunmaatregelen de begrippen exploitatie-, 
vervoer- en tariefpkcht aan de in dit nieuwe voorstel gehanteerde be
grippen aan te passen, hetgeen in een wijzigingsvoorstel is geschied (50) . 

D. Voorwaarden in het technische vlak: 

Voorstel betreffende afmetingen en gewichten van bedrijfsvoertuigen (51) . 
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I n de toelichting op dit voorstel wordt gesteld: „Deze situatie (het niet 
bestaan van uniforme voorschriften) kan het wegvervoer tussen de Lid-
Staten belemmeren en het effect van de genomen of te nemen maatregelen 
tot afschaffing van de belemmeringen welke het vrije verkeer van diensten 
en goederen in de weg staan, verminderen" (blz. 1). Tot op heden is in 
de Raad alleen nog maar overeenstemming bereikt over een gemeen
schappelijk in te voeren maximumlengte van 18 meter van de vrachtauto 
met aanhangwagen alsmede een maximum toelaatbaar totaalgewicht van 
38 ton. Het voornaamste knelpunt dat nog niet ontrafeld kon worden, 
betreft de maximaal toelaatbare asdruk. I n feite zijn er twee stromingen 
te onderkennen; aan de ene kant staan West-Duitsland en Nederland, 
die niet verder wensen te gaan dan een maximale asdruk van 10 ton, ter
w i j l de overige Lid-Staten daarentegen voorstander zijn van een maximale 
asdruk van 13 ton. 

I n 1964 heeft de Commissie de Raad een gewijzigd voorstel (52) voor
gelegd, waarin in artikel 3 is voorzien dat tijdens een overgangsfase van 
10 jaar een maximale asdruk van 10 ton zal gelden, terwijl daarna over
gegaan zal worden tot een maximale asdruk van 13 ton. 

Vergelijking van de in punt I V . vermelde maatregelen welke reeds door 
de Raad zijn genomen met de in punt V. weergegeven voorstellen van de 
Commissie, leert ons dat de eerste stappen op de weg naar een gemeen
schappelijke vervoerpolitiek reeds zijn gezet. Het zal evenwel duidelijk 
zijn, dat de Raad voor de vervoersector nog een groot aantal fundamentele 
beslissingen zal moeten nemen, wel althans het vervoer bij de verwezen
lijking van de douane-unie en in een later stadium van de economische 
unie, een optimale bijdrage leveren. 

N O T E N 
1 ) De Gemeenschap is gegrondvest op een douane-unie welke zich uitstrekt 
over het gehele goederenverkeer en zowel het verbod medebrengt van in- en 
uitvoerrechten en van alle heffingen van gelijke werking in het verkeer tus
sen de Lid-Staten onderling, als de invoering van een gemeenschappelijk 
douane-tarief voor hun betrekking met derde landen. 

2 ) De economische betekenis van het vervoer in de EEG-landen en een drietal 
EFTA-landen; Nederlands Vervoerwetenschappelijk Instituut, Rotterdam 1967 

3 ) L a valeur instrumentale au point de vue de l'aménagement du territoire 
d'actions de longue durée sur les prix de l'énergie, des transports et de la 
main-d'oeuvre; I Rapport Général. Ministère de la Construction, 1960-1961. 

*) Erwin Gleissner; Die Zusammenhange zwischen Wirtschaft und Güter
verkehr, heeft een aantal correlatieberekeningen gemaakt tussen het bruto-
sociaal produkt en het goederenvervoer, waarbij correlatie-coëfficiënten zijn 
gevonden die steeds boven 0,90 lagen. Correlatieberekeningen tussen de pro
duktie van bepaalde goederen en het vervoer resulteerden in correlatie-coëffi
ciënten die zelfs boven 0,95 lagen. 

5 ) Zie ook Wolfgang Stabenow: Der Schutz des Wetttoewerbs im Gemein
samen Verkehrsmarkt. Raccolta delle Lezioni, Triest 1964, blz. 85. 
6 ) Besluit van de Raad van 14 december 1967 betreffende bepaalde maatre-
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gelen op het gebied van het gemeenschappelijk vervoerbeleid, Publikatieblad 
nr. 322 van 30 december 1967, blz. 4. 

T) Verordening ( E E G ) nr. 1017/68 van de Raad van 19 juli 1968 houdende 
de toepassing van mededingingsregels op het gebied van het vervoer per 
spoor, over de weg en over de binnenwateren. Publikatieblad nr. L 175 van 
23 juli 1968, blz. 1. 

s) Voorstel voor verordening van de Raad betreffende de toepassing van 
mededingingsregels op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en 
over de binnenwateren, E E G / V I I / C O M (64) 184 def. van 5 juni 1964. 

9 ) Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de toe
passing van het mededingingsrecht op het gebied van het vervoer per spoor, 
over de weg en over de binnenwateren, E E G / C O M (68) 142 def. van 13 
maart 1968. 
1 0 ) Zie voetnoot 7. 

ioa) Wolfgang Stabenow. „Die Internationalen Konventionen über die Binnen
schiffahrt im Lichte der Wirtschaftlichen Integration". Europes Universita 
degli Studi di Trieste 1967. 

«•) Verordening ( E E G ) nr. 1018/68 van de Raad van 19 juli 1968 houdende 
de vorming van een communautair contingent voor het goederenvervoer over 
de weg tussen Lid-Staten. Publikatieblad nr. L 175 van 23 juli 1968, blz. 13. 

12) Voorstel tot een verordening betreffende de vorming en de wijze van toe
passing van een communautair contingent voor het goederenvervoer over de 
weg binnen de Gemeenschap, E E G / V I I / C O M (63) 169, van 10 mei 1963. 

1 3 ) Zie W.A.G. Blonk, Enige aspekten en problemen van het goederenvervoer 
tussen de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap, met name 

ten aanzien van de kwantitatieve beperkingen en kwalitatieve belemmerin
gen, blz. 257 en 282. 

!4) Zie voetnoot 6. 

is) Verordening ( E E G ) Nr. 1174/68 van de Raad van 30 juli 1968 betref
fende de invoering van een stelsel van margetarieven voor het goederenver
voer over de weg tussen de Lid-Staten (Publikatieblad van de Europese Ge
meenschappen, L 194 van 6 augustus 1968, blz. 1). 

1 6 ) Beschikking van de Raad van 13 mei 1965 met betrekking tot de har
monisatie van bepaalde voorschriften, die van invloed zijn op de mededinging 
in het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren. Publikatie
blad nr. 88 van 24 mei 1965, blz. 1500. 

1 7 ) Tekst van een verordening van de Raad betreffende de invoering van 
bepaalde voorschriften van sociale aard op het gebied van het wegvervoer, 
(niet gepubliceerd). 

1 8 ) Voorstel voor eén verordening van de Raad betreffende de harmonisatie 
van bepaalde voorschriften van sociale aard op het gebied van het wegver
voer, Publikatieblad nr. 185 van 17 oktober 1966, blz. 3195. 

is) Zie voetnoot 16. 

20) Verordening 11 ter uitvoering van artikel 79, lid 3, van het Verdrag 
tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de 
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opheffing van discriminaties inzake vrachtprijzen en vervoervoorwaarden 
Publikatieblad nr. 52 van 16 augustus 1960, blz. 1121. 

2 1 ) Eerste Richtlijn van de Raad inzake de vaststelling van bepaalde ge
meenschappelijke regels voor het internationale vervoer (goederenvervoer 
over de weg tegen vergoeding), Publikatieblad, nr. 70 van 6 augustus 1962, 
blz. 2005. 

2 2 ) Richtlijn van de Raad van 19 juli 1968 betreffende de uniformisatie van 
de voorschriften ten aanzien van de toelating met vrijdom van recht van de 
zich in de reservoirs van bedrijfsautomobielen bevindende brandstof. Publika
tieblad nr. L 175 van 23 juli 1968, blz. 15. 

23) zie voetnoot 16. 

2 4 ) Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de gelijkmaking van 
de voorschriften ten aanzien van de vrijdom van rechten bij de invoer van de 
zich in de reservoirs van bedrijfsautomobielen bevindende brandstof, Publi
katieblad nr. 185 van 17 oktober 1966, blz. 3191. 

2 B ) Wijziging van een voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de 
gelijkmaking van de voorschriften ten aanzien van de vrijdom van belastin
gen bij de invoer van de zich in de reservoirs van bedrijfsautomobielen be
vindende brandstof, E E G / V I I / C O M (68) 36 def. van 30 januari 1968. 

26) Beschikking van de Raad houdende vaststelling van een procedure voor 
het voorafgaande onderzoek en overleg omtrent bepaalde wettelijke en be-
stuursrechterlijke bepalingen welke door de Lid-Staten op het gebied van 
het vervoer worden overwogen, Publikatieblad nr. 23 van 3 april 1962, 
blz. 720. 

2 ' ) Beschikking van de Raad van 28 februari 1966 tot instelling van een 
overlegprocedure inzake investeringen op het gebied van de infrastruktuur 
van het vervoer, Publikatieblad nr. 42 van 8 maart 1966, blz. 583. 

28) Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de invoering van 
gemeenschappelijke regels voor: 
— toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal 

goederenvervoer over de weg, 
— de capaciteitsregeling in het nationale goederenvervoer over de weg. 
Publikatieblad nr. 254 van 20 oktober 1967. 

2») Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de toegang tot de 
markt van het goederenvervoer over de binnenwateren, E E G / V I I / C O M (67) 
720 def. van 23 november 1967. 

30) Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de invoering 
van toelatingsvoorwaarden tot het beroep van ondernemer van nationaal en 
internationaal personenvervoer over de weg — COM (68) 560 def. van 16 
juli 1968. 

31) Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de aanpassing 
van de bilaterale contingenten en van het aantal transitomachtigingen voor 
het vervoer van goederen over de weg tussen de Lid-Staten COM (68) 593 
def. van 23 juli 1968. 

32) Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de invoering van 
een stelsel van margetarieven voor het goederenvervoer per spoor, over de 
weg en over de binnenwateren, E E G / V T I / C O M (63) 168 van 10 mei 1963. 

33) EEG/R/649/65 (TRANS 40) 18 juni 1965. 
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3 4 ) E E G / V n / C O M (65) 415 van 27 oktober 1965. 

3 5 ) Zie voetnoot 6. 

36) Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de opheffing van 
discriminaties inzake prijzen en voorwaarden op het gebied van het vervoer, 
Publikatieblad nr. 66 van 7 april 1966, blz. 964. 

3 7 ) Wijziging op grond van artikel 149, lid 2 van het voorstel voor een ver
ordening van de Raad betreffende de opheffing van discriminaties inzake 
prijzen en voorwaarden op het gebied van het vervoer (gebaseerd op artikel 
7, 75 en 79, lid 2 van het EEG-Verdrag) COM (68) 289 def van 25 juli 1968. 

3 8 ) Voorstel voor een verordening van de Raad inzake het afschaffen van 
de dubbele heffing van motorrijtuigenbelasting in het kader van het interna
tionaal vervoer, EEG/VTJ/COM (64) 81 van 18 maart 1964. 

3 ») Zie voetnoot 16. 

4 0 ) Wijziging van een voorstel voor een verordening van de Raad inzake het 
afschaffen van de dubbele heffing van motorrijtuigenbelasting in het kader 
van het internationaal vervoer, E E G / V I I / C O M (68) 37 def. van 30 januari 
1968. 

4 1 ) Voorstel voor een eerste richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing 
van de nationale belastingstelsels voor bedrijfsautomobielen COM (68) 567 
def. van 16 juli 1968. 

4 2 ) Zie voetnoot 16. 
4 3 ) Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het optreden van 
de Lid-Staten ten aanzien van met het begrip openbare dienst verbonden 
verplichtingen op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over 
de binnenwateren, Publikatieblad nr. 248 van 13 oktober 1967, blz. 12. 

4 4 ) Zie voetnoot 16. 
4 5 ) Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de gemeenschap
pelijke regels voor de normalisatie van de rekeningstelsels van de spoor
wegondernemingen, E E G / V I I / C O M (68) 102 def. van 28 februari 1968. 

4 6 ) Zie voetnoot 16. 

4 7 ) Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende steunmaatregelen 
ten behoeve van ondernemingen van vervoer per spoor, over de weg en 
over de binnenwateren, Publikatieblad nr. 185 van 17 oktober 1966, blz. 3192. 

4 8 ) Zie voetnoot 16. 

4 9 ) Zie voetnoot 43. 
5 0 ) Wijziging van het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende 
steunmaatregelen ten behoeve van ondernemingen van vervoer per spoor, 
over de weg en over de binnenwateren, E E G / V I I / C O M (67) 260 van 24 mei 
1967. 
5 1 ) Voorstel tot een richtlijn betreffende de afmetingen en gewichten van 
bedrijfsvoertuigen en aanvullende technische voorwaarden met betrekking tot 
deze voertuigen, E E G / V I I / C O M (68) 244 def., van 6 september 1962. 

52) E E G / V H / C O M (64) 174 def. van 21 mei 1964. 
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SUMMARY 

The author examines to what extent the transport sector may contribute 
- or has perhaps already done so - towards realization of the Customs 
Union such as i t came into being on the 1st of July 1968. He arrives 
at the conclusion that common transport policy and Customs Union 
operate according to, the same criterium, viz. that of labour division. 
This conclusion is borne out by the fact that the demand for transport 
depends on the general economic development. The position of transport 
within the whole of the Customs and Economic Union is largely deter
mined by the principle of sub- or co-ordination of transport in regard 
to other sectors of economic life. 

Various articles contained in Title I V of the EEC Treaty also lead to 
the conviction that one should consider the objectives of the Customs 
and Economic Union when trying to establish a common transport policy. 

The author relates the steps taken so far by the Council of Ministers 
in the field transport. Since the first Marathon session held on the 
18th and 19th of July last, real progress has been made, quantitatively 
but mostly qualitatively. He also brings to mind the propositions submitted 
to the Council in the course of several years to determine form and 
substance of the common transport policy and, particularly, to help realize 
the general objectives of the EEC Treaty. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Der Verfasser der vorstehenden Arbeit hat untersucht, inwieweit der 
Verkehrssektor zu der Verwirklichung der am 1 Juli d.J. errichteten Zoll
union beitragen kann und etwa auch tatsachlich beigetragen hat. Nach 
dem Verfasser lasst der Zusammenhang zwischen der gemeinsamen Ver
kehrspolitik und der Zollunion sich mittels des Kriteriums der Arbeits-
teilung herstellen. Dass es diesen Zusammenhang gibt, wird wesentlich 
durch die Tatsache bestatigt, dass die Nachfrage nach Verkehrsleistungen 
eine abgeleitete Nachfrage ist. Der Grundsatz der Unterordnung des Ver
kehrs unter bzw. der Nebenordnung des Verkehrs neben die sonstigen 
Sektoren der Volkswirtschaft ist in hohem Masse mitbestimmend für 
die Stellung, welche der Verkehr in dem Ganzen der Zollunion und der 
Wirtschaf tsunion einnimmt. . 

Auch die verschiedenen Artikel des 4. Teils des EWG-Vertrags zeigen, 
dass die Zielsetzungen der Zollunion und der Wirtschaftsunion im Rahméh 
einer gemeinsamen Verkehrspolitik zu berücksichtigen sind. 

Der Verfasser erörtert die bisherigen Leistungen des Ministerrates im 
Bereich der Verkerhrspolitik. Seit der ersten Marathonsitzung vom 18./19. 
Juli d.J. ist mengenmassig und qualitatsmassig Beachtenswertes zustande-
gekommen. Die im Augenblick in der Gemeinschaft auf den Verkehr 
anwendbaren Verordnungen werden behandelt. Schliesslich erörtert der 
Verfasser die Vorschlage, welche die Kommission dem Rat im Laufe der 
Jahre unterbreitet hat, der gemeinsamen Verkehrspolitik Gestalt und 
Inhak zu geben besonders aber, die Erreichung der allgemeinen Ziel
setzungen des EWG-Vertrags zu fördern. 
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SOMMAIRE 

L'auteur examine dans quelle mesure le secteur des transports peut 
contribuer, ou bien a déja contribué, a réaliser l'union douanière telle 
qu'elle a vu le jour le ler juillet 1968. I I arrive a la conclusion que la 
politique commune des transports et l'union douanière opèrent selon le 
même critère, c.-a-d. la division du travail. Qu'un tel rapport existe, cela 
est confirmé par le fait que la demande de transport dépend du dévelop-
pement économique général. La place des transports dans l'ensemble de 
l'union douanière et économique est déterminée dans une large mesure 
par le principe de la subordination ou coordination des transports a 
l'égard des autres secteurs de la vie économique. 

Les divers articles contenus dans le Titre I V du traité de la C.E.E. 
permettent de constater que, pour établir une politique commune des 
transports, i l faut tenir compte des objectifs de l'union douanière et 
économique. 

L'auteur relève les démarches faites jusqu'ici par le Conseil des Minis-
tres dans le domaine des transports; depuis le premier marathon, qui a 
eu lieu les 18 et 19 juillet 1968, des progrès réels ont été réalisés, 
qualitativement et surtout quantitativement. I I relève aussi les propositions 
que le Commission des Communautés Européennes a soumises ou Conseil 
au cours des années pour déterminer la forme et la substance de la poli
tique commune des transports et surtout pour contribuer a réaliser les 
objectifs généraux du traité de la C.E.E. 
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D E E . E . G . - M E D E D I N G I N G S R E G E L S E N H E T V E R V O E R 

door Drs. H . H . Horsting 
met medewerking van Mr. Olga D. Gerbers 

I . Inleiding 

I n de „Eurorubriek" van het nummer 1968/2 van dit Tijdschrift is 
zeer in het kort de inhoud opgenomen van een (gewijzigd) voorstel voor 
een verordening van de Raad van Ministers van de Europese Gemeen
schappen betreffende de toepassing van het mededingingsrecht op het 
gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren 
(Com 68, 142 def. d.d. 13-3-1968). De betreffende „Eurorubriek" sluit 
met de volgende passage: „Aangezien evenwel ook de recente vergadering 
van de Ministerraad in april j l . weinig positieve resultaten heeft opgele
verd, moet worden verwacht dat opnieuw de discussie over het mede
dingingsbeleid in het vervoer zal worden uitgesteld". Het heeft ernaar 
uitgezien, dat deze pessimistische uitlating bewaarheid zou worden. 

Inderdaad is de discussie over het mededingingsbeleid in het vervoer 
— en niet alleen deze discussie — in de Ministerraad enige t i jd uitgesteld, 
doch in zijn vergadering van 18 en 19 jul i j l . heeft de Raad uiteindelijk 
toch zijn fiat aan genoemde concept-verordening gegeven, zij het dat 
enige belangrijke wijzigingen en aanvullingen zijn aangebracht en dat de 
verordening is gecompleteerd door een aantal verklaringen van de Raad, 
neergelegd in het proces-verbaal van de betreffende zitting. 

Met terugwerkende kracht is de verordening houdende toepassing van 
mededingingsregels op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg 
en over de binnenwateren (zie Publikatieblad van de E.G. d.d. 23-7-1968 
nr. L . 175) per 1 jul i 1968 in werking getreden. Daarmede is een (voor
lopig) einde gekomen aan een langdurige ontwikkeling en discussie. 

Werd men het nl . over het algemene mededingingsbeleid in de E.E.G. 
vrij snel eens — hetgeen resulteerde in Verordening no. 17 van 6 februari 
1962 — op het gebied van het vervoer was dit niet het geval. Zoals Mr .W. 
Alexander in een bijlage bij dit Tijdschrift in 1964 reeds schreef, doktert 
de E.E.G. al jarenlang aan het probleem van de mededingingsregels in de 
vervoerssector. „ In verband met de meningsverschillen op dit gebied en 
de hieruit voortvloeiende onzekerheid is in november 1962 Verordening 
no. 141 uitgevaardigd", aldus Alexander. Verordening no. 141 hield in de 
niet-toepassing op de vervoerssector van Verordening no. 17 tot 1 januari 
1966, later verlengd tot en met 30 juni 1968. Toen de Raad van Ministers 
op 30 juni 1968 nog geen beslissing over de specifieke mededingingsregels 
voor het vervoer had genomen, werd door het verlopen van de termijn 
automatisch Verordening no. 17 ook op deze sector van toepassing. Nu er 
per 1 juli 1968 een „eigen" mededingingsverordening voor het inland 
transport is, heeft de Europese Commissie haar reeds begonnen pogingen 
voor de periode 1 jul i tot 1 oktober 1968 nogmaals verlenging van Ver
ordening no. 141 te bewerkstelligen, kunnen staken. 

Welke obstakels hebben hier zo lange t i jd in de weg gestaan en tot 
welk resultaat is men uiteindelijk gekomen? 
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I I . De achtergronden 

De meningsverschillen waarover Alexander reeds in 1964 schreef vloei
den met name voort uit een tussen een viertal lid-staten enerzijds en de 
Europese Commissie en de beide overige lid-staten anderzijds bestaande 
controverse over de algemene vraag of op het vervoer uitsluitend de ver-
voerstitel ( I V ) van het Verdrag van toepassing is, dan wel in principe 
het gehele Verdrag. Min of meer los van de uitkomst van deze controverse 
rees bovendien de vraag of een eigen mededingingsregime voor het vervoer 
te rechtvaardigen is. 

Over beide problemen is en wordt nog steeds gediscussieerd. Daarop 
kan hier niet diep worden ingegaan, doch vastgesteld kan worden dat 
de Nederlandse regering met de Italiaanse er steeds van is uitgegaan dat 
de algemene verdragsbepalingen in principe ook op het vervoer van toe
passing moeten zijn, hetgeen echter niet uitsluit dat de regelingen voor 
het vervoer hun grondslag vinden in de bepalingen van de vervoerstitel 
en wel eens wat van andere regelingen kunnen afwijken; deze laatste 
visie wordt ook door de overige lid-staten gedeeld. Artikel 74 van het 
Verdrag schrijft niet voor niets voor, dat een gemeenschappelijk vervoer
beleid moet worden geformuleerd en dat ter uitvoering van dat artikel 
door de Raad behalve gemeenschappelijke regels voor internationaal ver
voer en voorwaarden voor het deelnemen aan nationaal vervoer, alle 
„overige dienstige bepalingen" moeten worden vastgesteld. Hierdoor is 
het mogelijk een beleid vast te stellen dat niet alleen alle facetten van het 
spel op de vervoermarkt in hun samenhang omvat, maar dat ook rekening 
houdt met de eigen aard van het vervoer. Het zou dan ook onjuist zijn 
geweest als de voor het vervoer opgestelde mededingingsregels alleen 
maar op de artikelen 85 e.v zouden zijn gebaseerd, dus onafhankelijk van 
de vervoerstitel. Ook de tekst van artikel 75 van het Verdrag verzet zich 
er niet tegen, mede als basis te dienen voor de kartelbepalingen voor het 
vervoer. Bovendien biedt artikel 87, l id 2, sub c met zoveel woorden de 
mogelijkheid de werkingssfeer van de artikelen 85 en 86 voor de ver
schillende bedrijfstakken nader vast te stellen. Ui t artikel 90, l id 2 bli jkt 
tenslotte, dat het Verdrag een afwijken van de algemene regels voor 
mogelijk houdt, nl . als de toepassing van die algemene verdragsregels de 
taakvervulling (i.e. door openbare ondernemingen) zou verhinderen. 

Kortom, het idee rekening te houden met de eigen aard van de des
betreffende bedrijfstak — hetgeen rekening houden met wat in de praktijk 
speelt impliceert — is dus niet vreemd aan het Verdrag. I n de—hierna nog 
te noemen — ontwerp-verordening van de Commissie van 1964 heeft deze 
Commissie terecht op het verband met het gemeenschappelijk vervoer
beleid gewezen door — weliswaar zeer bepaalde — soorten van overeen
komsten, besluiten en feitelijke gedragingen van het algemene kartelverbod 
uit te sluiten. Het is echter merkwaardig de motivering van deze uit
sluiting te vernemen: „het gaat hierbij om overeenkomsten inzake mede
dinging, die voor het gemeenschappelijk vervoerbeleid niet van wezen
lijke betekenis zijn". Wanneer naar een werkelijke samenhang van het 
mededingingsrecht met het gemeenschappelijke vervoerbeleid was ge
streefd, had als motivering moeten dienen, dat bepaalde overeenkomsten 
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van het kartelverbod dienen te zijn uitgesloten, omdat zij voor een goede 
werking van de vervoersmarkt — die door het vervoerbeleid moet worden 
nagestreefd — van belang zijn. I n de toelichting op die ontwerp-verorde-
ning wees de Europese Commissie erop, dat het bij de geleidelijke ver
wezenlijking van een gemeenschappelijk vervoerbeleid nodig kan zijn, 
verdere uitzonderingen op de algemene mededingingsvoorschriften van 
het Verdrag of nieuwe regelingen in te voeren, opdat rekening kan worden 
gehouden met de eisen van dit gemeenschappelijk beleid en met de bij
zondere structuur van de vervoersmarkt. Hier werd dus weer wel een 
nauw verband gelegd tussen het gemeenschappelijk vervoerbeleid en de 
mededingingsregels als basis voor een regeling die rekening zal kunnen 
houden met de eisen van de vervoerpraktijk en de omstandigheden in 
het vervoer. I n de thans aangenomen verordening is dit verband ook dui
delijk gelegd en zijn regelingen vastgesteld die voortvloeien uit „bijzondere 
aspecten van het vervoer". 

Het zijn niet alleen bovengenoemde principiële obstakels geweest die 
een gemeenschappelijke regeling van het mededingingsrecht in het vervoer 
in de weg stonden. Daarnaast is er het feit, dat het mededingingsbeleid 
onderdeel was van een heel pakket vervoerpolitieke maatregelen, waarmee 
men lange t i jd geen voortgang maakte. Enerzijds is er nu enige voortgang 
met dit pakket bereikt en anderzijds is van het pakket het mededingings
regime losgekoppeld zodat dit meer op de eigen merites kon worden be
oordeeld. 

Idealiter zou een kartelregeling voor het vervoer zeer in het algemeen 
gesproken die categoriëen van afspraken—zonder aanmelding vooraf—als 
geldig moeten beschouwen, die absoluut nodig zijn of in aanzienlijke mate 
ertoe bijdragen om het vervoer zijn taak op de meest juiste wijze te laten 
vervullen. Er mag daarbij geen sprake zijn van overeenkomsten, besluiten 
en feitelijke gedragingen die een te vérgaande en door de omstandigheden 
in de betrokken sector van het vervoer niet te billijken beperking van 
de mededinging inhouden, noch van misbruik van machtsposities. I n hoe
verre dit ideaal in de Verordening is verwezenlijkt zal hierna nog blijken. 
Eerst echter wordt kort ingegaan op de zo noodzakelijke samenwerkings
vormen in het vervoer. 

III. Achtergronden voor en vormen van samenwerking 

I n het voorgaande is het element „samenwerking in het vervoer" dui
delijk aan de orde gekomen. Het is wellicht goed hierover iets te zeggen, 
alvorens de definitieve regeling verder wordt bezien. Het is vooral hier 
dat wordt teruggegrepen op de door Mej. Mr. O. D. Gerbers geconcipieer
de twee gepubliceerde nota's van het Contactorgaan Nederlands Vervoers 
Overleg d.d. 15 juni 1967 en 29 mei 1968. 

Over de samenwerkingsvormen in het vervoer kan worden opgemerkt, 
dat een groot aantal daarvan dermate reëel is, dat het onverstandig en 
wereldvreemd zou zijn al deze vormen zonder onderscheid onder een ver
bodsbepaling te laten vallen of aan voorafgaande aanmelding c.q. over-
heidsgoedkeuring te onderwerpen. De praktijk van de samenwerking tussen 
vervoerondernemingen wordt grotendeels bepaald door de aard van de 
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desbetreffende vervoertak en de omstandigheden waaronder zij op de 
vervoermarkt met haar vele deelmarkten opereren. 

Nationaal gezien bestaat de vervoertak „spoorwegen" uit één onder
neming en deze vervoert alleen daar waar de concessies dit toestaan. De 
spoorwegen zijn daardoor gebonden aan hun nationale territoir. Ook speelt 
juist voor hen het probleem van vóór- en natransport. Deze faktoren heb
ben noodzakelijkerwijs reeds lang geleden geleid tot afspraken, niet alleen 
met de spoorwegmaatschappijen van andere landen, maar ook met ver
voerondernemingen van andere technieken. 

Bij het wegvervoer en de binnenscheepvaart treft men naast overeen
komsten ook verschillen, die van invloed zijn op de vormen van samen
werking binnen de vervoertak. Beide vervoertakken kennen een groot 
aantal ondernemingen; beide zijn in staat om zowel op eigen grondgebied 
te opereren als op dat van andere landen. Bij de binnenvaart ziet 
men naast kleine ondernemingen—particuliere eigenaren—ook grote bin
nenscheepvaartondernemingen, terwijl bij het wegvervoer de betekenis 
van de werkelijk grote onderneming juist relatief geringer is. Bij de bin
nenvaart komt dan nog dat de Rijn en zijn zijrivieren een zeer specifiek, 
eigen regime kennen, nl . dat van de Akte van Mannheim. I n de binnen
vaart is tenslotte een grotere vermenging tussen het binnenlands en het 
buitenlands vervoer mogelijk dan in het wegvervoer. 

Gezien de verschillen in de aard der vervoertakken en de omstandig
heden waaronder zij ter markt komen, is het duidelijk dat samenwerking 
tussen de vervoerondernemingen van een vervoertak en tussen die van 
verschillende vervoertakken, een noodzakelijke voorwaarde is voor een 
juist functionering van het vervoerwezen. Met name voor kleine en middel
grote ondernemingen geldt dit, omdat zij alleen door samenwerking in 
staat zijn de verladers voldoende vervoerszekerheid op lange termijn te 
verschaffen en eenzelfde pakket vervoersdiensten aan te bieden als de 
grote ondernemingen. Deze samenwerking kan bovendien leiden tot een 
beter inzicht in de markt en tot het vermijden van overcapaciteit. De 
Europese Commissie heeft herhaaldelijk gezegd de positie van de kleine 
en middelgrote bedrijven door samenwerkingsafspraken te willen zien 
verbeteren. 

De door de samenwerking te bereiken doeleinden zullen voor de ver
schillende vervoertakken meestal weinig uiteenlopen. De samenwerkende 
ondernemingen zullen zowel het belang van hun bedrijf als dat van hun 
klanten voor ogen houden. Als doelstellingen kunnen worden genoemd: 

• verlaging van de kosten b.v. door gebruik van wederzijds materieel 
en installaties, standaardisatie etc; 

• bevordering van een vlotte en commerciële behandeling van het vervoer 
b.v. door afstemming van dienstregelingen, uniforme vervoervoorwaar-
den, tariefafspraken etc. 

Door de zojuist gememoreerde eigen aard der vervoertakken is het 
echter begrijpelijk, dat soms de middelen ter bereiking van deze doel
stellingen zullen verschillen. Zo kan b.v. worden gewezen op de pools en 
conventies in de Rijnvaart. Deze vorm van samenwerking heeft tot doel 
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een door de praktijk geëiste verdeling van het aangeboden vervoer tot 
stand te brengen en de door verladers gewenste vervoerszekerheid te 
bevorderen. Niet vergeten mag daarbij worden dat de concurrentie b l i j f t 
bestaan: naast de pools en conventies opereert een groot aantal buiten
staanders op de markt, en bovendien bestaat ook bij een gering aantal 
outsiders nog de concurrentie van de andere vervoertechnieken en niet 
te vergeten die van het eigen vervoer. De binnenvaart zou óók niet goed 
functioneren wanneer particulieren of rederijen bij de uitvoering van een 
groot contract geen transportovername zouden kunnen bewerkstelligen. 

Bij het wegvervoer neemt de samenwerking nu reeds een belangrijke 
plaats in, ook al staan het wegvervoer andere middelen voor ogen om 
een goede functionering te waarborgen nl . het stellen van toelatingseisen, 
capaciteits- en tariefregelingen met een vergunningstelsel; ook in de 
toekomst vormt de samenwerking in die sector een onmisbaar element, 
zowel uit het oogpunt van een rendabele bedrijfsvoering als van een 
goede service aan de verladers. Ook hier bestaat geen reden voor de vrees 
van monopolievorming, omdat het aanbod van transportdiensten buiten 
de samenwerking relatief belangrijk b l i j f t ; bovendien bl i j f t ook hier de 
vrije keuze van de verladers tussen de verschillende vervoertechnieken 
bestaan en b l i j f t het eigen vervoer een alternatief. 

I n de praktijk blijken de vervoerondernemingen, naast bovengenoemde 
specifieke gevallen als de pools en conventies, reeds samen te werken op 
het technische, het administratief-commerciële en het tariefvlak. Enige 
categorieën kunnen worden aangetipt: 

1. Technische samenwerking: 

• uitwisseling van vervoermiddelen en ander voor het vervoer dienstig 
materieel ter voorkoming van over-investeringen; 
• standaardisatie van vervoermiddelen en ander voor het vervoer dien
stig materieel; 
• het opvangen van nieuwe ontwikkelingen, b.v. op het gebied van 
containerisering, palletisering. I n samenhang hiermee kunnen ook af
spraken in de binnenscheepvaart inzake nieuwbouw genoemd worden; 
• samenwerking tussen ondernemingen van verschillende vervoertakken 
met het oog op het verrichten van gecombineerde of aanvullende ver
voerprestaties (ook financiële en tarifaire samenwerking); 
• gezamenlijk aanschaffen en exploiteren van apparatuur voor mecha
nisatie. 

2. Administratief-commerciële samenwerking: 

• op het gebied van administratieve, vertegenwoordiging, reclame, acqui
sitie en financiën; 
• ter onderlinge afstemming van dienstregelingen en aansluitingen; 
• ter voorkoming van leegloop; 
• ten behoeve van een zo algemeen mogelijke toepassing van uniforme 
vervoervoorwaarden; 
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• om het vervoer over de bedrijfseconomisch doelmatigste vervoerweg 
te doen plaatsvinden (de „kanalisatie"); 
• tussen kleine ondernemingen om eenzelfde pakket vervoerdiensten te 
kunnen aanbieden als grote ondernemingen, mede tegen de achtergrond 
van schaalvergroting bij het verladende bedrijfsleven. 

3. Tarifaire samenwerking: 

• op grond van verdragen, die tot samenwerking verplichten, zoals het 
E.G.K.S.-verdrag, dat tot de totstandkoming van directe, internationale 
E.G.K.S.-tarieven voor het vervoer per spoor heeft geleid en het Bene-
lux-Economische Unieverdrag, op basis waarvan een tarief voor het weg
vervoer tot stand kwam; 
• in de vorm van directe internationale tarieven, anders dan gebaseerd 
op verdragen, b.v. die van de spoorwegen, soortgelijke samenwerking 
tussen spoorwegen en andere vervoertakken zou mogelijk zijn; 
• in de vorm van pools, conventies en andere overeenkomsten met be
trekking tot het vervoer, die een ordelijk marktverloop bevorderen. 

A l deze, in de praktijk voorkomende samenwerkingscategorieën ver
vullen een essentiële rol voor het goed functioneren van het vervoer; zij 
hebben nimmer aanleiding tot kritiek gegeven en ze zouden onverkort 
in aanmerking hebben kunnen komen wettelijk van de E.E.G.-verbods-
regeling te worden uitgezonderd; over buitentoepassingverklaring had dan 
in deze gevallen niet eens gepraat behoeven te worden. 

Zoals zal blijken hebben de Commissie en de Raad zover echter niet 
willen gaan. 

IV. De feiten tot 19 juli 1968 

Tengevolge van het besluit de algemene kartelverordening no. 17 niet 
op het vervoer toe te passen, moest een overgangsregeling in het leven 
geroepen worden totdat de definitieve mededingingsregeling voor het 
vervoer zou zijn goedgekeurd. Vandaar verordening no. 141, waarin — be
halve de niet-toepassing van verordening no. 17 — is vastgelegd (zie ook 
genoemd artikel van Mr. W . Alexander) dat de Raad, rekening houdend 
met de maatregelen die kunnen worden getroffen in het kader van het 
gemeenschappelijk vervoerbeleid, passende bepalingen zou vaststellen voor 
de toepassing van mededingingsregels op het gebied van het vervoer per 
spoor, over de weg en over de binnenwateren. De Europese Commissie 
moest hiertoe voor 30 juni 1964 voorstellen aan de Raad doen. De Com
missie voldeed hieraan door op 5 juni 1964 een ontwerp-verordening bij 
de Raad in te dienen. Daarin werd enerzijds erkend, dat de vraag of de 
vervoerssector een afzonderlijk mededingingsregime vereist, een feitelijk 
onderzoek vraagt; dit zou dan in 1965 hebben moeten plaatsvinden, zodat 
de Raad in de loop van 1966 verdere maatregelen op dit terrein had kun
nen nemen. Anderzijds liep de Commissie vooruit op de resultaten van dit 
feitelijk onderzoek door voor te stellen, dat per 1 januari 1967 de artike
len 85 en 86 praktisch onverkort voor de bovengenoemde vervoertakken 
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zouden gelden. W i j zullen op deze schizofrene ontwerp-verordening niet 
verder ingaan, omdat zij niet meer actueel is, hoewel de ontwerp-verorde
ning van 13 maart 1968 en de thans aangenomen en per 1 jul i in werking 
getreden verordening als wijzigingen van het oude ontwerp zijn aange
kondigd resp. aangenomen. Di t is kennelijk gebeurd om niet opnieuw de 
lange weg via Europees Parlement en Economisch en Sociaal Comité af 
te hoeven leggen; in feite echter is er sprake van een geheel nieuwe tekst 
met een meer eenduidige filosofie. 

Niet alleen was er weinig bijval voor de ontwerp-verordening van 
1964, maar tevens is dit ontwerp met alle andere voorstellen ten gevolge 
van de algemene E.E.G.-impasse en wel speciaal die in het vervoer — lange 
t i jd blijven liggen. Het door de Raad van Ministers gesloten compromis 
van 22 juni 1965 behelsde een passage over de mededingingsregels, doch 
pas in de resolutie van de Raad van 20 oktober 1966 en in het besluit 
van 14 december 1967 werd de Europese Commissie c.q. de Permanente 
Vertegenwoordigers verzocht hieraan meer aandacht te besteden en stelde 
de Raad zichzelf termijnen (die overigens wel overschreden zijn). 

Op 13 maart 1968 heeft de Europese Commissie het in de aanvang van 
dit artikel genoemde „gewijzigde voorstel" voor een verordening van de 
Raad betreffende de toepassing van het mededingingsrecht op het gebied 
van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren, inge
diend. Volgens dit voorstel zouden — gezien o.a. de artikelen 75, 85, 86, 
87 en 90 van het Verdrag en rekening houdend met de speciale aspecten 
van het vervoer — met ingang van 1 jul i 1968 overeenkomsten, besluiten 
en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de vervoerssector, welke 
het bepalen van vrachtprijzen en vervoervoorwaarden, het beperken of 
controleren van het aanbod van de vervoergelegenheid of het verdelen van 
vervoermarkten, de toepassing van technische verbeteringen of de tech
nische samenwerking ten doek of ten gevolge hebben, zijn verboden, in
dien zij de handel tussen de lid-staten ongunstig kunnen beïnvloeden en 
ertoe strekken of tengevolge hebben dat de mededinging binnen de ge
meenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Uitge
zonderd werden overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feite
lijke gedragingen welke op een nader in het ontwerp omschreven wijze 
technische verbeteringen en/of technische samenwerking trachten te be
reiken, terwijl voor bepaalde overeenkomsten de mogelijkheid van buiten
toepassingverklaring van het verbod werd geopend. Om van het verbod 
te zijn uitgezonderd in geval van de vorming van groepen van ondernemin
gen voor vervoer over de weg en over de binnenwateren, met het oog op 
gemeenschappelijke acquisitie en uitvoering van vervoerdiensten, mocht de 
totale ladingscapaciteit van de groep niet groter zijn dan 

• 3.000 ton voor vervoer over de weg; 

• 500.000 ton voor vervoer over de Rijn, zijn zijrivieren en de binnen
wateren bedoeld in artikel 2 van de Herziene Rijnvaartacte van 1968; 

• 200.000 ton voor het vervoer over de overige binnenwateren; 

• 10% van bovengenoemde tonnages indien het speciale voer- of vaar
tuigen van dezelfde soort betreft; 
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• terwijl de individuele capaciteit van elk aan de groep deelnemende 
ondernemingen niet groter mocht zijn dan 100 ton voor het vervoer over 
de weg of 5.000 ton voor het vervoer over de binnenwateren. 

Indien de uitvoering van die overeenkomsten etc. gevolgen zou hebben, 
onverenigbaar met de voorwaarden van artikel 4 van de verordening, 
zouden volgens het voorstel de ondernemingen of groepen van onderne
mingen verplicht hebben kunnen worden daaraan een einde te maken. 
Artikel 4 had vrijwel dezelfde inhoud en strekking als artikel 85, l id 3 
van het Verdrag. Het maakte buitentoepassingverklaring van het verbod 
— met terugwerkende kracht — mogelijk voor overeenkomsten etc. die 
bijdragen tot verbetering van het aanbod van vervoersdiensten of tot 
verhoging van de produktiviteit van de ondernemingen of tot bevorde
ring van de technische of economische vooruitgang. Voorwaarde was wel 
dat een bil l i jk aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen aan de 
gebruikers ten goede zou komen, zonder nochtans de betrokken onderne
mingen beperkingen op te leggen welke voor het bereiken van deze 
gebruikers ten goede zou komen, zonder nochthans de betrokken onderne
mingen de mogelijkheid te geven voor een wezenlijk deel van de betrok
ken vervoersdiensten de mededinging uit te schakelen. 

Het „gewijzigd voorstel" gaf verder de instelling van een adviescomité 
aan alsmede op welke wijze procedures konden worden ingezet en over 
welke machtsmiddelen de Commissie kon beschikken. 

Di t voorstel heeft o.a. de betrokken regeringen aanleiding tot een 
aantal opmerkingen gegeven, die in het nadere overleg naar voren zijn 
gebracht. Belangrijke struikelblokken daarbij waren: 

a. De materiële werkingssfeer van de verordening. 

Frankrijk, België en Luxemburg wilden alle afspraken die de vervoers
markt betreffen onder het verbodsbeginsel laten vallen. Nederland, 
Duitsland en de Europese Commissie meenden, dat het verbodsbegin-
sel slechts van toepassing dient te zijn op overeenkomsten die de han
del tussen de lid-staten ongunstig kunnen beïnvloeden, dus conform 
artikel 85, l id 1. Bovendien rees het probleem of het begrip „han
del" en „handelsverkeer" al dan niet de uitwisseling van vervoer
diensten omvat. 

b. Groeperingen van kleine en middelgrote ondernemingen in de binnen
vaart en het wegvervoer. 

De kwestie van de bij een verbods vrij stelling betrokken tonnages 
(zie p. 9 en 10) leidde tot langdurig touwtrekken. Vooral Neder
land verzette zich tegen het noemen van tonnages in het algemeen 
en deze tonnagegrenzen in het bijzonder. Van Nederlandse kant wer
den genoemd 500.000 ton voor de gehele binnenvaart en niet alleen 
voor de Rijnvaart, met 50.000 ton voor een individuele deelnemer 
in plaats van 5.000 ton; verder 25.000 ton voor het wegvervoer 
in plaats van 3.000 ton met een maximale individuele capaciteit van 
2.500 ton in plaats van 100 ton. Bij het wegvervoer wilden België en 
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Duitsland niet verder dan 7.500 ton resp. 750 ton gaan, en dat dan 
voor een beperkte duur van b.v. 3 jaren, waarna aan de hand van de 
praktijkervaring revisie mogelijk zou moeten zijn. De motivering daar
van was met name dat grotere groeperingen dan die van 7.500 ton 
niet a priori verboden zouden zijn, maar zouden valllen onder de 
voorschriften voor de z.g. „goede kartels". 

c. Institutionele problemen. 

Los van de vraag wat precies met het voorgestelde adviescomité was 
bedoeld, was er de Franse these, dat de lid-staten tegen beslissingen 
van de Commissie over individuele gevallen hetzij via een beheers
comitéprocedure, hetzij rechtstreeks bij de Raad in beroep zouden 
kunnen gaan. Deze procedure paste geheel in het Franse streven de 
toch reeds geringe macht van de Europese Commissie nog verder te 
ondergraven en de Raad oppermachtig te maken. De overige E.E.G.-
landen en de Commissie meenden dat de vervoerpolitieke aspecten 
van het kartelbeleid in de Raad aan de orde zouden kunnen komen 
b.v. door het houden van periodieke bijeenkomsten van de Raad. Aan 
de hand van een verslag van de Commissie zou dan kunnen worden 
beraadslaagd over de ontwikkelingen op dit gebied. De in de Raad 
gevoerde discussie zouden kunnen uitmonden in een verzoek aan 
de Commissie te komen met wijzigingsvoorstellen teneinde de ver
ordening beter in overeenstemming te brengen met de hoofdlijnen 
van het door de Raad nagestreefde vervoerbeleid. 

d. Crisiskartels. 

Deze met name door de Bondsrepubliek naar voren gebrachte kartels 
vormden een apart punt van discussie. Daarbij kwamen de volgende 
proposities naar voren: 

1. voorschriften betreffende crisiskartels moesten tijdelijk zijn en 
verdwijnen bij de invoering van maatregelen op het gebied van 
de gemeenschappelijke vervoerpolitiek die aan crisistoestanden een 
einde maken; 

2. de Raad moest eerst vaststellen of een crisissituatie aanwezig was; 
3. de betreffende kartels zouden vervolgens behandeld worden op 

basis van de normale procedure. 

e. De gezamenlijke aanschaf van vervoermaterieel. 

Van de zijde van Duitsland en van de Europese Commissie bestond 
ten aanzien van inkoopkartels de wens, deze kartels alleen toe te 
staan bij samenwerking van kleine en middelgrote ondernemingen in 
het wegvervoer. De andere landen wilden een veel ruimere oplossing. 

f. De toepassing van het E.E.G.-mededingingsrecht op de Rijnvaart. 

Aangaande dit — ook op andere terreinen van de vervoerpolitiek spe
lende — moeilijke onderwerp werd vooral van Nederlandse zijde 
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geëist dat de verordening niet op de Rijnvaart van toepassing zou 
zijn. De Europese Commissie ging er blijkens haar „gewijzigd voor
stel" van uit, dat dit toepassing op de Rijnvaart impliceerde; zij noem
de voor de Rijnvaart alleen expliciet een aparte tonnagegrens in het 
kader van de verbodsvrijstelling. Wel zocht de Europese Commissie 
contact met de Centrale Commissie voor de Rijnvaart en vroeg zij 
aan deze Commissie om haar mening. I n feite was dit de eerste keer 
dat een bepaalde samenwerking tussen beide organen werd nage
streefd. 

Voor en tijdens de zitting van de Raad van 18 en 19 jul i j l . is ook 
over deze controversiële punten overeenstemming bereikt en is de tekst 
van de definitieve verordening vastgesteld. 
V. De definitieve verordening van 19 juli 1968 (Verordening nr. 1017/68)*) 

Over de definitieve verordening kunnen — mede in vergelijking met 
het „gewijzigd voorstel" — een aantal opmerkingen worden gemaakt. 

I n de eerste plaats kan met instemming worden geconstateerd dat de 
verordening zich met name op de artikelen 75 en 87 van het Verdrag 
baseert. Het standpunt is dus overgenomen, dat — zoals de considerans 
tot de verordening zegt — „de vaststelling van mededingingsregels die 
toepasselijk zijn op het vervoer per spoor over de weg en over de binnen
wateren, een der elementen van het gemeenschappelijk vervoerbeleid en 
van de algemene economische politiek vormt" en „dat bij het vaststellen 
van de op deze sectoren toepasselijke mededingingsregels rekening dient 
te worden gehouden met de bijzondere aspecten van het vervoer". Di t 
betekent ten principale dat een terugval op de algemene mededingings
regels is afgewezen. Vandaar ook dat de Verordening bepaalde soorten 
van overeenkomsten etc. tot samenwerking van het verbod uitzondert 
c.q. vrijstelt; een verbod overigens dat naar analogie van de algemene 
regels van het Verdrag, ook van deze regeling voor het vervoer het uit
gangspunt vormt en voor de Europese Commissie wel moest vormen. 
Naast bepaalde verbodsvrij stekingen is de mogelijkheid van een buiten
toepassingverklaring geopend. Bovendien rechtvaardigt het vrijwel vol
ledig ontbreken van een verplichting tot aanmelding van gemaakte af
spraken — een verplichting die de algemene kartelverordening nr. 17 
wel kent — en de verschuiving naar een controle a posteriori de verwach
ting dat bij de E.E.G.-organen en de Raad het verlangen naar een een
voudige en gemakkelijk hanteerbare mededingingsregeHng voor het ver
voer voorop heeft gestaan. Er is in belangrijke mate rekening gehouden 
met de structuur en de praktijk van de vele vervoermarkten, die maken 
dat behoefte bestaat aan een regeling die in feite een misbruikkarakter 
heeft. De facto is nu een dergelijke regeling tot stand gekomen. 

I n de tweede plaats is de algemene teneur van de Verordening in be
ginsel in overeenstemming met de behoeften aan samenwerkingsvormen 
van het bedrijfsleven; een zekere mate van onzekerheid voor het bedrijfs-

*) (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen d.d. 23-7-1968, nr. L . 
175). 
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leven bl i j f t niettemin bestaan, met name wat betreft de vraag of voor 
bepaalde overeenkomsten al dan niet buitentoepassingverklaring gevraagd 
zal moeten worden en verkregen wordt. Het „gewijzigd voorstel" was in 
deze geheel onvoldoende, tengevolge van de ondoorzichtigheid van enige 
essentiële criteria; wanneer is er b.v. sprake van dat „de handel tussen 
de lid-staten ongunstig wordt beïnvloed". Ontbrak in de considerans tot 
het „gewijzigd voorstel" in deze ieder criterium — terwijl men toch had 
kunnen putten uit de met de algemene mededingingsregels opgedane er
varing —, in de verordening is getracht iets meer duidelijkheid te schep
pen. De tekst die zegt dat die overeenkomsten etc. zijn verboden welke 
„de handel tussen de lid-staten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe 
strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de Gemeen
schappelijke Markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst", uitgebreid 
met: „en met name die (overeenkomsten) welke bestaan uit: 
a. het rechtstreeks of zijdelings bepalen van vrachtprijzen en vervoer-

voorwaarden of van andere contractuele voorwaarden; 
b. het beperken of controleren van het vervoeraanbod, de afzetmarkten, 

de technische ontwikkeling of de investeringen; 
c. het verdelen van de vervoermarkten; 
d. het ten opzichte van de handelspartners toepassen van ongelijke voor

waarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berok
kend bij de mededinging; 

e. het afhankelijk stellen van het sluiten van overeenkomsten van de 
aanvaarding door de handelspartners van bijkomende prestaties welke 
naar hun aard of volgens het handelsgebruik geen verband houden 
met vervoersprestaties. 

Ook deze opsomming houdt nog niet over aan grote duidelijkheid, maar 
er is toch wel sprake van een verbetering van de oude tekst. 

Nauw hiermee samen hangt het vraagstuk van de materiële werkings
sfeer van de verordening. Duidelijk tegen de voorkeur van een aantal 
lid-staten in, ligt de tekst van de verordening vast, dat niet alle afspraken 
die de vervoermarkt betreffen onder het verbod vallen, doch alleen die 
welke „de handel tussen de lid-staten etc. etc." Wel is in de considerans 
tot de verordening als laatste punt opgenomen: „ dat in het bij
zonder zal dienen te worden nagegaan of, gezien de stand van het ge
meenschappelijk vervoerbeleid op dat tijdstip (1 jul i 1971) de toepassing 
van de verordening dient te worden uitgebreid tot de overeenkomsten, 
besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen alsmede tot mis
bruik van machtsposities, die het handelsverkeer tussen de lid-staten niet 
nadelig beïnvloeden". Wat betreft de vraag of de begrippen „handel" en 
„handelsverkeer" ook de uitwisseling van vervoersdiensten omvatten, 
kan worden verwezen naar een van de 7 „verklaringen" van de Minister
raad, die tijdens de zitting van 19 jul i j l . zijn goedgekeurd en die als zo
danig in het proces-verbaal van de zitting zijn opgenomen. De betreffende 
verklaring luidt: „Le Conseil est d'accord pour estimer que la notion 
„affecter le commerce entre Etats membres", figurant aux articles 2 et 
8 du règlement se réfère aussi bien aux échanges de merchandises qu'aux 
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prestations de services et dès lors en particulier aux prestations de trans
port". Deze verklaring spreekt voor zichzelf. 

De met het oog op de buitentoepassingverklaring in het „gewijzigd 
voorstel" opgenomen procedure impliceerde ook onzekerheid voor het 
bedrijfsleven ten gevolge van de perioden gedurende welke op een be
slissing van de bevoegde E.E.G.-organen gewacht zou moeten worden. 

Deze laatste onzekerheid is in de verordening geheel blijven bestaan 
doordat geen verandering in bedoelde termijnen is aangebracht*). Deze 
onzekerheid moet als een ernstig bezwaar van de Verordening worden 
aangemerkt. 

I n de derde plaats is er het probleem van de tonnages die bij een 
verbodsvrijstelling zijn betrokken. Het voorstel dat de Commissie in deze 
had gedaan kwam al aan de orde, evenals de bezwaren van enige lid
staten daartegen. Er is hier wel heel duidelijk een compromis tot stand 
gekomen: een verbodsvrijstelling geldt, indien de totale ladingcapaciteit 
van de groep niet groter is dan 

• 10.000 ton voor het vervoer over de weg en 

• 500.000 ton voor het vervoer over de binnenwateren, 

• terwijl de individuele capaciteit van elk der aan de groep deelnemende 
ondernemingen niet groter mag zijn dan 1.000 ton voor het vervoer 
over de weg en 50.000 ton voor het vervoer over de binnenwateren. 

Hoewel er dus sprake is van een verbetering ten opzichte van de ton
nages vermeld in het „gewijzigd voorstel", b l i j f t toch het gevaar aanwe
zig dat dit artikel een belemmering gaat vormen voor de zich op het 
ogenblik voordoende — noodzakelijk en gezond te achten — tendens 
tot concentratie vooral in het wegvervoer. W i l zulk een verbodsvrij stel
ling een stimulans kunnen vormen of op zijn minst geen belemmering 
zijn voor een op zichzelf nuttige ontwikkeling, dan hadden concrete ton-
nagecijfers achterwege kunnen blijven; op zijn minst had men meer 
rekening moeten houden met dat wat in de toekomst te verwachten is 
uitgaande van hetgeen op dit gebied reeds aanwezig is. Men kan zich 
ook niet aan de indruk onttrekken dat deze tonnagecijfers nogal wiUe-
keurig en door politieke machinaties zijn bepaald. Het stellen van een 
maximumgrens aan de individuele capaciteit van elk der aan een groepe
ring deelnemende ondernemingen is evenmin zinvol, aangezien daarmee 
op wiUekeurige wijze ondernemingen, die die grens overschrijden, belet 
worden tot een nuttige concentratie over te gaan, ook al zouden zij ge
zamenlijk de aan groeperingen toegestane totale laadcapaciteit niet over
schrijden. 

*) in het kort: Ondernemers dienen een verzoek tot buitentoepassingverkla
ring in; de Commissie beoordeelt dat verzoek op ontvankelijkheid en publi
ceert het verzoek in het Publikatieblad; belanghebbenden kunnen 30 dagen 
hun opmerkingen maken; de Commissie moet binnen 90 dagen na publikatie 
meedelen dat buitentoepassingverklaring niet wordt ingewilligd. Horen de 
ondernemers 90 dagen niets, dan kan de overeenkomst voor 3 jaren zijn vrij
gesteld; „kan", omdat ook na de termijn van 90 dagen de overeenkomst nog 
onder het verbod kan worden gebracht. 
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Nu er niettemin dergelijke grenzen zijn opgenomen, moet gezegd wor
den dat deze voor het wegvervoer aan de lage kant zijn. Voor de binnen
vaart zijn zij onder de huidige omstandigheden beter acceptabel, waarbij 
het is toe te juichen dat is afgezien van een verschillende behandeling 
van de Rijnvaart en de overige binnenscheepvaart: men dient immers 
rekening te houden met de „overloop" van Rijnvaart naar overige binnen
scheepvaart en andersom. 

Het is te betreuren dat in de verordening geen claussule is opgenomen 
die aanpassing van de tonnagecijfers mogelijk en gemakkelijk maakt. Nu 
moet men zich tevreden stellen met het laatste l id van het laatste artikel 
van de verordening: „De Commissie doet de Raad voor 1 januari 1971 
een algemeen verslag toekomen over de toepassing van deze verordening 
en voor 1 jul i 1971 een voorstel voor een verordening dat ertoe strekt de 
noodzakelijke wijzigingen in de onderhavige verordening aan te brengen". 

I n de vierde plaats kan iets over de reeds aangestipte institutionele 
problemen worden opgemerkt. Er is op dat terrein een subtiele formu
lering van een geheel nieuw artikel tot stand gekomen, dat vooral de 
Raad maar toch ook de Commissie op de troon houdt. Elke lid-staat kan 
nl . verzoeken dat de Raad bijeenkomt ten einde met de Commissie „de 
beginselvraagstukken betreffende het gemeenschappelijk vervoerbeleid te 
bestuderen, waarvan hij meent dat zij verband houden met het bijzondere 
geval waarop de beschikking (van de Commissie) betrekking zal hebben. 
De Raad komt binnen 30 dagen na het verzoek van de betrokken lid
staat bijeen teneinde uitsluitend deze beginselvraagstukken te bestuderen. 
De Commissie geeft de beschikking pas na de Raadszitting. Voorts kan 
de Raad te allen tijde, op verzoek van een lid-staat of van de Commissie, 
algemene vraagstukken bespreken, die bij de toepassing van het mede
dingingsbeleid op vervoergebied rijzen. I n alle gevallen waarin de Raad 
bijeen moet komen om beginselvraagstukken of algemene vraagstukken 
te bespreken, houdt de Commissie in het kader van deze verordening 
rekening met de beleidslijnen die in de Raad naar voren zijn gekomen". 

Deze formulering was niet voor alle partijen voldoende; daarom zegt 
één van de 7 hiervoor reeds genoemde „verklaringen" in het proces-verbaal 
dat de frase „houdt de Commissie in het kader van deze verordening 
rekening met etc." geen verplichting voor de Commissie inhoudt, „celle-ci 
gardant une marge d'appréciation dans la prise en considération de ces 
orientations pour les décisions d'application du règlement a des cas 
d'espèce"; een duidelijk geven en nemen van bevoegdheden aan de Com
missie en de Raad. 

Dan is er nog het in te stellen „Adviescomité voor mededingingsrege
lingen en economische machtsposities op het gebied van het vervoer". 
Alvorens de Commissie een beschikking geeft, moet dit Comité worden 
geraadpleegd. Het zal zijn samengesteld uit bevoegde ambtenaren op het 
gebied van het vervoer en van de mededingingsregelingen en economische 
machtsposities. De vraag rijst of met dit Adviescomité een comité is be
doeld waarover in het besluit van de Ministerraad van 14 december 1967 
werd gerept. Daarin is nl . overeengekomen vóór 1 jul i 1968 te beslissen 
over de oprichting van gespecialiseerde comité's ter vervuiling van de 
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taken die hun op grand van in het besluit opgesomde maatregelen (zoals 
de toepassing van mededingingsregels op het vervoer) zullen worden op
gedragen, in het bijzonder het toezicht op de markt. Ook moet worden 
gewezen op het bestaan van het Raadgevend Comité voor de Concurren
tie („Comité Consultatif") dat conform verordening no. 17 functioneert 
en dat vooral de globale aspecten van de concurrentie in de beoordeling 
betrekt. Zal er nu speciaal voor de uitvoering van deze verordening een 
nieuw comité komen? I n ieder geval zou het gewenst zijn geweest — 
welke soort comité ook is bedoeld — behalve ambtenaren ook vertegen
woordigers van het bedrijfsleven direkt bij de werkzaamheden van zulk 
een comité te betrekken, tenzij de aard van het behandelde onderwerp 
zich daartegen zou verzetten. Volgens de verordening zullen er echter 
slechts ambtenaren deel van uitmaken. 

I n de vijfde plaats moet aandacht worden gegeven aan de „crisiskar
tels". Hierover werd in het „gewijzigd voorstel" met geen woord gerept. 
De Verordening echter bevat daarover 2 geheel nieuwe artikelen. Zolang 
de Raad niet in het kader van het gemeenschappelijk vervoerbeleid de pas
sende maatregelen in toepassing heeft gebracht teneinde de stabiliteit van 
een vervoermarkt te verzekeren en nadat de Raad een crisistoestand heeft 
vastgesteld, moeten op de betrokken markt de overeenkomsten worden 
toegelaten, die noodzakelijk zijn geworden om storingen, die uit de struc
tuur van de vervoermarkt voortvloeien, te beperken. Het gaat hier dik
wijls om overeenkomsten met een uitzonderlijk karakter; vandaar dat 
voor deze overeenkomsten wel een aanmeldingsplicht is overeengekomen; 
de toestemming tot zulke overeenkomsten heeft slechts een geldigheids
duur van 3 jaren; voor verlenging moet de Raad opnieuw tot een crisis
toestand concluderen. 

Deze „crisis-bepalingen kunnen niet onredelijk worden genoemd, en er 
zal — gezien de huidige situatie in de verschillende vervoertakken — 
zeker dikwijls een beroep op worden gedaan! 

I n de zesde plaats is over het niet onbelangrijke punt van de aanschaf 
van vervoermaterieel iets op te merken. I n het „gewijzigd voorstel" werd 
daarover niet gesproken, doch in de verordening zelf wel: deze verorde
ning is nl . ook van toepassing op overeenkomsten etc. „welke tot doel 
of tengevolge hebben de gemeenschappelijke financiering of verwerving 
van materieel of benodigdheden voor vervoer, die rechtstreeks verband 
houden met vervoersprestaties, voor zover zulks noodzakelijk is voor de 
gemeenschappelijke exploitatie van een groep ondernemingen". Hiermede 
is aan de werkingssfeer van de verordening een belangrijke uitbreiding 
gegeven, die gelukkig ook haar pendant heeft gevonden in het artikel 
over de vrijstelling van het verbod, waarin eveneens een passage aan het 
vervoermaterieel is gewijd. 

I n de zevende — maar zeker niet onbelangrijkste — plaats zijn er de 
vele problemen, die door de Rijnvaart met haar eigen (reeds zolang ge-
integreerde) regime worden opgeroepen. 

Een principieel bezwaar tegen het „gewijzigd voorstel" was, dat de 
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Rijnvaart in de zin van de Akte van Mannheim verondersteld werd zon
der meer onder de E.E.G.-regeling te vallen. 

Daarover kunnen enige opmerkingen worden gemaakt. 

a. Ook wanneer de Akte van Mannheim niet bestond, had in het „gewij
zigd voorstel" op zijn minst in het artikel over de verbodsvrijstelling 
een passage moeten staan die de huidige nuttige samenwerkingsvormen 
op de Rijn omvat; 

b. Daar de Akte van Mannheim echter wél bestaat, impliceert dat — 
gelet op de rechten die derde landen aan de Akte van Mannheim 
kunnen ontlenen — dat een eventuele regeling van de mededinging 
op de Rijn eerst na overeenstemming ook met die derde landen ( in 
de eerste plaats met Zwitserland en Groot-Brittannië) zou kunnen 
worden ingevoerd; 

c. Daar bovenuit gaat echter nog de vraag of een E.E.G.-mededingings
verordening wel rechtsgeldigheid voor het vervoer op de Rijn kan 
hebben, gezien het daarvoor in de Akte van Mannheim verankerde 
regime. 

ad a. 

Voorbeelden van nuttige effecten waartoe samenwerkingsovereenkom
sten kunnen leiden, bieden de pools en conventies in de binnenvaart. 
Hiervóór is reeds op het positieve karakter daarvan gewezen. Di t is 
duidelijk tot uitdrukking gekomen in de aanbevelingen van de Econo
mische Rijnvaart Conferentie. Ook zonder de Akte van Mannheim zouden 
de verschillende regeringen en het bedrijfsleven in de betreffende landen 
op economische gronden een positief standpunt ten opzichte van genoem
de samenwerkingsvormen hebben ingenomen. Di t is nu geschied via de 
institutie „Economische Rijnvaartconferentie"; de meningen hierover zijn 
sedertdien niet gewijzigd. Vandaar dat alleen al op economische gronden 
het „gewijzigd voorstel" ten aanzien van met name de pools en conven
ties o.a. voor Nederland onaanvaardbaar was. 

De verordening bevat dienaangaande iets meer; in artikel 5 is namelijk 
mededeling opgenomen dat buitentoepassingverklaring van het ver
bod mogelijk is voor overeenkomsten etc. „die bijdragen tot bevordering 
van een grotere continuïteit en stabiliteit in en de bevrediging van de 
vervoersbehoeften op markten die onderhevig zijn aan sterke schomme
lingen in de t i jd van vraag en aanbod". 

Teneinde zekerheid te krijgen dat de pools en conventies in ieder geval 
onder dit artikel 5 vallen, zijn van de reeds eerder genoemde 7 „verkla
ringen" in het proces-verbaal van de Raadszitting van 18/19 jul i j l . er 
twee aan dit artikel gewijd: 

1. „Le Conseil et la Commission prennent note que la dissposition de 
Partiele 5, cinquième tiret, vise en particulier a permettre la conti
nuation de la pratique des pools, conventions et associations telle 
qu'elle existe dans la navigation rhénane"; 

2. „Le Conseil et la Commission sont d'accord pour indiquer que les 
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fluctuations dans le temps de l 'offre et de la demande, visées a 
Particle 5, cinquième tiret, ne concernent pas celles qui pourraient 
résuker d'interventions gouvernementales". 

Los van de vraag wat de rechtskracht van de 7 „verklaringen" is, is 
van een en ander het resultaat, dat de bestaande overeenkomsten in de 
Rijnvaart niet door deze verordening worden getroffen; materieel is de 
Rijnvaart dus „uit de brand". 

Het wekt wel bevreemding — nog steeds afgezien van het bestaande 
regime — dat zulk een fundamenteel punt is weggestopt in een proces
verbaal van een Raadszitting, dat niet in het Publikatieblad is opgeno
men, en dat bovendien een en ander is ondergebracht onder een artikel 
handelende over de mogelijkheden van buitentoepassingverklaring. De 
pools, conventies etc. hadden op economische gronden met naam en toe
naam in de verordening moeten worden genoemd en wel in een artikel 
met een aparte vrijstelling hiervoor. 

ad b. 
De introductie van de Akte van Mannheim brengt onmiddellijk het 

probleem mee, dat aan dit Verdrag meer landen deelnemen dan aan de 
E.E.G.-verordening, die slechts op de Rijn tot Bazel betrekking heeft. 
I n de Rijnvaart zijn overeenkomsten denkbaar voor het vervoer op de 
Rijn b.v. van Rotterdam tot Duisburg, waaraan Zwitsers kunnen deel
nemen. Andere overeenkomsten waarbij o.a. Zwitsers betrokken zouden 
kunnen zijn, kunnen op het vervoer tot en met Bazel slaan, terwijl er 
tenslotte overeenkomsten denkbaar zijn voor het vervoer tot en met 
Bazel tussen alleen maar Zwitserse ondernemingen. 

Door de E.E.G.-mededingingsverordening wordt Zwitserland als staat 
niet gebonden. Wel gebonden zijn Zwitserse ondernemingen die naast 
ondernemingen uit E.E.G.-staten aan Rijnvaartovereenkomsten voor het 
vervoer op de Rijn c.q. tot en met Bazel deelnemen. Overeenkomsten 
voor vervoer tot en met Bazel waaraan uitsluitend Zwitserse onderne
mingen deelnemen, vallen niet onder de verordening. 

Het vraagstuk van de overeenstemming met derde landen treedt hier
bij dus duidelijk naar voren. De Ministerraad wilde in deze niet het „ge
wijzigd voorstel" volgen door dit probleem in het geheel niet te noemen. 
Vandaar dat daarom in de verordening een nieuw artikel (art. 31, l id 1) 
is opgenomen, luidende: „Ingevolge de besprekingen die zullen plaats
vinden met de derde staten die de herziene Akte van Mannheim hebben 
ondertekend, brengt de Raad binnen een termijn van 6 maanden na de 
afsluiting van deze besprekingen op voorstel van de Commissie in de ver
ordening in haar geheel de aanpassingen aan welke, rekening houdend 
met de uit de herziene Akte van Mannheim voortvloeiende verplichtingen, 
noodzakelijk zouden blijken". 

Dankzij het onder ad a. gestelde, bestaan er ook voor de afspraken op 
de Rijn waaraan Zwitserse ondernemingen deelnemen thans geen mate
riële problemen; wél is er het principiële bezwaar dat de Rijn binnen de 
Gemeenschap gelegen een ander regime krijgt dan de gehele Rijn. 

Zowel het onder ad a. genoemde bezwaar als het hierboven vermelde 
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kunnen worden weggewerkt bij de herziening van de verordening die door 
het gestelde in art. 31, l id 1 is voorzien. 

ad c. 

Tenslotte is er de boven dit alles uitgaande vraag of door de Europese 
Gemeenschappen aangenomen verordeningen op de Rijnvaart van toe
passing kunnen zijn. Tot nog toe is de Rijnvaart-principieel en materieel 
door de Raad steeds buiten schot gelaten in verband met het regime van 
de herziene Akte van Mannheim. De Nederlandse regering stelde zich 
daar tot voor enige maanden nog vierkant achter. 

Thans heeft de Raad een mededingingsverordening aanvaard die •—• 
door een verklaring in een proces-verbaal van een Ministerraadszitting — 
materieel de Rijnvaart wel niet beroert, maar principieel ook geldt voor 
de Rijnvaart binnen de Gemeenschap. De Europese Gemeenschapsorga
nen — en niet de Centrale Commissie voor de Rijnvaart — hebben hier
mee bevoegdheden verkregen over de Rijnvaart tot aan Bazel. Er kan 
moeilijk anders worden geconcludeerd dan dat hiermede de Akte van 
Mannheim geweld is aangedaan en dat een niet te herstellen precedent is 
geschapen. 

Een andere visie — niet die van de auteurs van dit artikel — is, dat de 
afspraken etc. in de Rijnvaart niet alleen materieel van het verbod van 
deze verordening zijn uitgezonderd, maar tevens principieel niet onder 
het verbod vallen of hadden kunnen vallen, gezien de huidige tekst van 
de Akte van Mannheim. Er behoefde volgens die visie in de verordening 
zelfs niet over pools, conventies etc. te worden gesproken, omdat de ver
ordening toch geen rechtskracht voor de Rijnvaart heeft en kan hebben. 
Dit nog een expliciet te stellen, zou volgens die theorie niet nodig zijn 
geweest. Een vraag b l i j f t dan, waarom in het proces-verbaal wél over 
de pools en conventie etc. is gesproken en waarom artikel 5 in de ver
ordening is ingevoegd. 

Voor beide visies zou gepleit kunnen worden en dat betekent dat de 
rechtszekerheid hier de dupe is geworden van een politiek steekspel, dat 
nog niet is beëindigd.*) 

Mocht de mening van de auteurs de juiste zijn, nl . dat thans ook de 
Nederlandse regering heeft toegelaten— en er zelfs aan heeft meege
werkt — dat een poot onder de Akte van Mannheim is weggezaagd, dan 
zal dat uit opportuniteitsoverwegingen zijn geschied: het blijven eisen, 
dat de Rijnvaart buiten het mededingingsregime van de E.E.G. zou vallen, 
had waarschijnlijk een verdere voortgang van het Europese vervoerbeleid 
geblokkeerd, terwijl verordening nr. 17 automatisch ook op het vervoer 
van toepassing was geworden. Tegen deze achtergrond is genoemd oppor
tunisme begrijpelijk en door de Rijnvaarders kennelijk goedgekeurd, ge
zien het uitblijven van iedere reactie op hetgeen is besloten. 

Er blijven over de rest van de tekst van de verordening nog enige 
kleinere opmerkingen te maken. 

*) Zie voor een derde visie het artikel van Dr. W. A. G. Blonk in dit tijd
schrift. 
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a. I n artikel 9, handelende over de toepasselijkheid van deze verordening 
op ondernemingen belast met het beheer van diensten van algemeen 
economisch belang, staat: „de ontwikkeling van het handelsverkeer 
mag niet worden beïnvloed in een mate die in strijd is met het belang 
van de Gemeenschap". Di t laatste criterium is wel uiterst vaag. Bo
vendien wordt zonder verklaring een criterium geïntroduceerd dat af
wi jk t van het in deze verordening steeds gebruikte nl . dat „de handel 
tussen de lid-staten niet ongunstig mag worden beïnvloed"; over „het 

belang van de Gemeenschap" wordt nergens anders gesproken; 
b. I n het „gewijzigd voorstel" werd „een algemeen onderzoek van de 

bedrijfstak" geannonceerd „indien de ontwikkeling van het vervoer, 
de beweging of verstarring van de prijzen of andere omstandigheden 
aanleiding geven te vermoeden, dat de mededinging binnen de Ge
meenschappelijke Markt in deze bedrijfstak beperkt of vervalst wordt". 
I n de volgende leden van het desbetreffende artikel werden de Com
missie bevoegdheden gegeven ten behoeve van dit „algemeen onder
zoek", die in feite neerkwamen op de introductie van een aanmel-
clingsplicht, welke juist in strijd is met het zo terecht gekozen sys

teem zonder aanmeldingsplicht. De definitieve verordening heeft een 
en ander niet gehéél geschrapt, maar wel een formulering gekozen 
waardoor dit artikel beter aanvaardbaar is geworden. 

V I . Conclusie 

Het is verheugend dat over een zo belangrijk onderdeel van een ge
meenschappelijk vervoerbeleid in de E.G. als het mededingingsrecht over
eenstemming is bereikt en dan ook nog op een wijze, die in belangrijke 
mate recht doet wedervaren aan de behoefte aan samenwerking die op 
de vele vervoermarkten leeft. Aan een verbodswetgeving was niet ge
heel te ontkomen, zeker niet wanneer — zoals Nederland steeds heeft 
verdedigd — alle verdragsbepalingen in beginsel ook op het vervoer 
van toepassing zijn. Er is voor het E.E.G.-kartelrecht in het vervoer nu 
echter in feite een misbruikregeling tot stand gekomen, niet in het minst 
door het afzien van de aanmeldingsplicht van overeenkomsten etc. 

Hier en daar is de regeling echter zodanig, dat moeilijk nog slechts 
van „Schönheitsfehler" gesproken kan worden, hoewel ook die erin voor
komen. Tot de principieel „harde noten" behoren: 

1. de onzekerheid die voor het bedrijfsleven voortvloeit uit de lange 
periode gedurende welke op een buitentoepassingverklaring van het 
verbod van overeenkomsten etc. moet worden gewacht en het ont
breken van duidelijke en eenduidige criteria bij het verbod van over
eenkomsten, besluiten en feitelijke gedragingen; 

2. de onzekerheid die bestaat ten aanzien van de Rijnvaart doordat het 
vraagstuk van de verhouding van de Akte van Mannheim tot het 
E.E.G.-recht voor verschiüende uitleg vatbaar is en ook door de 
medeckngingsverordening niet tot een oplossing wordt gebracht. 
Wanneer de beginselen van de Akte van Mannheim door de Neder
landse regering en door de Rijnvaart zijn losgelaten, komt dat wel 
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op een bijzonder moment, nl . in het jaar dat met enig vertoon het 
100-jarig bestaan van die Akte wordt herdacht. 

Voor de gebreken van deze verordening valt moed te putten uit het 
laatste l id, volgens hetwelk vóór 1 jul i 1971 de Europese Commissie 
aan de Ministerraad een voorstel doet voor een verordening die ertoe 
strekt de noodzakelijke wijzigingen in de onderhavige verordening aan 
te brengen. De weg naar iets nog beters b l i j f t derhalve open. 

SUMMARY 

I n its meeting held the 18th and 19th of July 1968 the Council of 
Ministers of the European Communities put an end to a many years dis
cussion, in any case provisionnally, by sanctioning the regulation con
taining application of rules governing competition in the field of rail, road 
and inland waterway transport. 

This induced the authors of the article to enter consecutively into the 
obstacles, which for many years formed an impediment to the introduc
tion of a regulation governing competition in transport; the motives of 
the transport undertakings to co-operate and the different form of this 
co-operation; the proposals which the European Commission made in the 
course of the years; the final result: the regulation 1017/68. 

First of all the authors express their satisfaction that an agreement 
has been reached with regard to such an important part of a common 
transport policy as the rules governing competition are; secondly that a 
regulation has been negotiated which to an important degree takes into 
account the structure and practice of the various transport markets and 
which in fact intends to combat inproper practices a.o. because i t fully 
lacks an obligation of notification, although in principle the prohibition 
of agreements is the starting-point of the regulation. 

I n certain respects however the regulation arouses criticism. I t mainly 
concerns the following points: 

1. the uncertainty resulting for the transport undertakings from the long 
period during which they have to wait for the declaration of inapplica
bility of the prohibition of agreements, decisions and concerted prac
tices; 

2. the fact that the prohibition of agreements consists of a number of 
criteria, which are insufficiently clear; 

3. the uncertainty with regard to the navigation on the Rhine, because 
the problem of the relation of the Act of Mannheim to EEC-law can be 
interpreted in more than one way and no more has been solved by 
the regulation governing competition. 

ZUSAMMENFASSUNG 

I n seiner am 18. und 19. Juli 1968 abgehaltenen Tagung hat der Rat 
der Europaischen Gemeinschaften die Verordnung über die Anwendung 
von Wettbewerbsregeln auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Strassen-, und 
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Binnenschiffsverkehrs verabschiedet und damit eine schon seit Jahren 
dauernde Diskussion (vorlaufig) beendet. 

Diese Entscheidung veranlasst die Autoren des Artikels nach einander 
zu beleuchten: die Hindernisse, die Jahre hindurch die Verabschiedung 
der auf den Verkehrssektor anzuwendenden Wettbewerbsregeln verhin
dert haben; die Beweggründe der Verkehrsunternehmen zusammenzuar-
beiten und die verschiedenen Formen der Zusammenarbeit; die von der 
EWG-Kommission im Laufe der Jahre unterbreiteten Vorschlage; das end-
gültige Ergebnis: die Verordnung 1017/68. 

Die Autoren halten es für erfreulich dass man sich über ein so wichtiges 
Teilstück einer gemeisamen Verkehrspolitik wie das Wettbewerbsrecht 
verstandigt hat und dass eine Regelung zustande gekommen ist, die der 
Struktur und der Praxis der vielen Verkehrsmarkte in hohem Masse 
Rechnung tragt und die faktisch den Charakter einer Missbrauchsregelung 
hat, u.a. weil eine Verpflichtung zur Anmeldung völlig fehlt. 

Die Verordnung gibt jedoch auch zu einigen kritischen Bemerkungen 
Anlass. Hiervor waren als wichtigste zu nennen: 

le. Die Ungewissheit, die für die Unternehmen aus dem langen Zeitab-
schnitt erwachst, wahrend dessen diese vielleicht auf eine Aussage 
über die Rechtmassigkeit ihrer Vereinbarungen, Beschlüsse und auf 
einander abgestimmten Verhaltensweisen warten müssen; 

2e. Die Undeutlichkeit der verschiedenen Verbotstatbestandsmerkmale; 

3e. Die im Hinblick auf die Rheinschiffahrt bestehende Ungewissheit 
wegen des auf verschiedenen Weisen zu interpretierenden Problems 
des Verhaltnisses zwischen der Akte von Mannheim und dem EWG-
Recht, das auch von der Wettbewerbsverordnung nicht gelost wird. 

SOMMAIRE 

Lors de sa réunion du 18 et 19 juillet 1968 le Conseil des Ministres des 
Communautés Européennes a donné son accord au règlement portant 
application de régies de concurrence aux secteurs des transports par che-
min de fer, par route et par voie navigable; ainsi le Conseil a mis f i n 
(au moins provisoirement) aux discussions sur ce sujet, qui se poursui-
vaient depuis des années déja. 

A cause de cette décision le présent article met en lumière successi-
vement les obstacles, qui pendant longtemps, ont empêché un accord sur 
les régies de concurrence pour le secteur des transports; les motifs pour 
coopérer dans ce secteur et les diverses modalités de la coopération; les 
propositions successives faites par la Commission; le résultat final: le 
règlement 1017/68. 
Les inconvénients les plus importants pour les entreprises de transport 
sont un élément important d'une politique commune des transports, 
lis sont contents qu'on a réalisé une réglementation, qui dans une large 
mesure tient compte des structures de la vaste quantité de marchés de 
transport et de la pratique y règnant. Ils accueillisent favorablement aussi 
qu'en fait la réglementation recherche a combattre les abus, ce qui résulte 
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e.a. de l'absence compléte d'une obligation de notification, quoiqu'en 
principe le règlement se base sur l'interdiction des ententes. 

Toutefois le règlement n'échappe pas tout a fait des remarques critiques. 
Les inconvénients les plus importants pour les entreprises de transport 
sont: 

a) I'incertitude resultant de la longue période pendant laquelle on pour-
rait devoir attendre la déclaration de non-applicabilité de l'interdiction 
des accords, décision et pratiques concertées; 

b) la précision insuffisante des notions faisant partie de l'interdiction 
des accords etc; 

c) I'incertitude par rapport a la navigation rhénane a cause du problème 
de la relation entre I'Acte de Mannheim et le droit communautaire, 
ce problème pouvant être interprété de facons différentes et ne trou-
vant pas non plus sa solution dans le règlement portant application de 
régies de concurrence aux transports. 
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A A N T E K E N I N G E N 

B A N D S T A D I N D E B A N D S T A D ? 

Stad en stadsgewest 

Onder deze titel heeft het gemeentebestuur van Rotterdam op 14 juni 
1968 een studiebijeenkomst georganiseerd om nadere informatie te ver
schaffen omtrent mogelijke toekomstige ontwikkelingen van de zuidelijke 
vleugel van de randstad Holland*). Inleidingen werden gehouden door 
Dr. J. A. Launspach, planologisch onderzoeker, I r . N . A. de Boer, direc
teur Provinciale Planologische Dienst van Zuid-Holland en Mr. M . G. 
de Bruin, directeur N.V. Nederlandse Spoorwegen. 

Dr. Launspach stelde, dat de stad de bewoner zeer veel mogelijkheden 
moet bieden en dat de bewoner vrij moet zijn hieruit te kiezen. Kan 
hij dit niet, vindt hij niet voldoende voorzieningen, vormen van ontspan
ning, een plaats om te wonen zoals het hem belieft dan is hij niet v r i j , 
is de gemeente geen stad. Het volle stedelijke leven is alleen mogelijk in 
wat wi j een stadsgewest zijn gaan noemen, in dit geval het stadsgewest 
van de Waterweg. Voor een goede externe functievervulling en een goede 
bewoonbaarheid van dit centrale gebied tot in een verre toekomst is een 
ruimtelijke structuur noodzakelijk die een hoge graad waarborgt van: 

• veranderbaarheid van het milieu 

• toegankelijkheid voor goederen en personen. 

• en slagvaardig disponeren over de nog onbezette ruimte. 

Ons vaste ruimtelijke milieu past zich moeilijk en sterk vertraagd aan 
bij maatschappelijke veranderingen. Di t is vooral zo in die grote stedelijke 
gebieden, die door de inwerking van krachtige economische impulsen 
naar binnen toe onder de spanning van concurrerend ruimtegebruik komen 
te staan en naar buiten toe expansief zijn. Dr. Launspach pleit er voor 
veranderbaarheid als iets gewoons te beschouwen en onze steden zo in 
te richten, dat bijvoorbeeld industrieterreinen naar behoefte groter (of 
kleiner) kunnen worden, dat plaats te vinden is voor nog onbekende 
onderwijsvormen en dat nieuwe winkelvoorzieningen en huisvestings-
vormen kunnen ontstaan naarmate de wensen en gewoonten zich wijzigen. 
Om te zorgen dat de toegankelijkheid gewaarborgd zal zijn heeft het geen 
zin nieuwe stedelijke woonelementen te ontwikkelen die wel intern aan 
een volledige motorisering zijn aangepast, maar tegelijk door het ont
staan van nieuwe stromen werkers de bestaande congestie in de binnen
stad vergroten. 

*) Aanleiding hiertoe vormde de beleidsnota van 1 november 1967 van de 
heer H. C. G. L . Polak, Wethouder voor Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting 
en Verkeer, waarin bepleit werd nieuwe woonkernen zowel mogelijk langs 
raillijnen te situeren. 
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Deze eisen kunnen volgens Dr. Launspach alleen worden vervuld als 
de hoofdaandacht niet meer valt op het plan, maar op de planning, niet 
op het eindresultaat (een veranderende samenleving kent geen eind
resultaten), maar op het proces. 

Als voorbeeld haalde Dr. Launspach de South Hampshire Study aan, 
een stedebouwkundig plan voor het stichten van een stedelijk gebied 
tussen Southampton en Portmouth voor één en een kwartmiljoen in
woners. Voor dit gebied werden centripetale, lineaire en roosterstruc-
turen getoetst aan vijf criteria: 

• vrijheid van keuze 

• goede functionering in elke groeifase, onafhankelijk van verdere groei 

• mogelijkheid van verandering en vernieuwing van alle elementen 

• geen beperking van de bruikbaarheid van de structuur door bijvoor
beeld het gebonden zijn aan een bepaalde wijze van vervoer 

• geschiktheid voor groei zonder het risico van vervorming of verwrin
ging van de structuur 

De onderzochte lineaire vorm bestond uit enkele assen met loodrecht 
daarop routes van lagere orde, loodrecht daarop (dus evenwijdig aan de 
hoofdassen) routes van weer lagere orde enz. De samenstellers noemden 
deze structuur een gericht rooster (directional grid). Het was dit ruimte
lijke organisatiebeginsel dat het best aan de vijf criteria bleek te voldoen. 

De vraag of het gerichte rooster ook de beste oplossing voor de 
stedelijke ontwikkeling van het Waterweggebied is, wilde Dr. Launs
pach niet beamen; wel beval hij de manier van denken aan. Er moet 
immers duidelijk worden gekozen voor een ruimtelijk organisatiebegin
sel, waardoor een oplossing wordt geboden voor de congestie van de 
binnenstad van de oorspronkelijke centrale stad. 

Het is jammer, dat Dr. Launspach niet meer in concreto kon ingaan op 
de mogelijkheden van toepassing van de roosterstructuur in het Water
weggebied, omdat dit stramien waarschijnlijk zou moeten worden aange
past aan de plaatselijke situatie. De schaal van de South Hampshire Stu
dy wijkt nogal sterk af van de situatie rond Rotterdam. South Hampshire 
is nl . gedacht voor ca IV4 miljoen nieuwe inwoners, de bandbreedte van 
het rooster is ongeveer 12 km. Ook de implicaties van dit model en zijn 
eventuele aangepaste versie voor het vervoer bleef nog onbesproken. 

Het stadsgewest Botterdam 

I r . N . A. de Boer beperkte zijn bijdrage tot kanttekeningen en zeer 
voorlopige conclusies tot mogelijke „vingervormige uitbreidingen" van 
Rotterdam langs bestaande spoorlijnen. Het is moeilijk om concreet op 
de Rotterdamse situatie in te gaan zonder een of meer structuurmodellen 
met elkaar te vergelijken. I n het spraakgebruik wordt de term bandstad 
voor sterk uiteenlopende oplossingen gebruikt. Het is duidelijk dat de 
wijze waarop in het algemeen in Nederland tot nog toe de stadsuitbreidin
gen zijn gerealiseerd de vraag oproept of we op dezelfde manier kunnen 
doorgaan. Aan de ene kant achten we het wenselijk, dat in het centrum 
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van een stad als Rotterdam zich een steeds sterkere samenballing voltrekt 
van sociale, culturele en economische activiteiten, dat er een steeds hogere 
concentratie van arbeidsplaatsen komt, maar aan de andere kant vragen 
we ons enigszins verbijsterd af hoe we die binnenstad voor grote massa's 
mensen bereikbaar kunnen houden. 

I r . De Boer was van mening, dat de oplossing van de Rotterdamse 
vervoerproblemen vooral niet gezocht moet worden in de decentralisatie 
van centrumfuncties. Er is behoefte aan enkele grote steden met zeer 
krachtige centra. Die centra zijn tenslotte de brandpunten van onze ste
delijke cultuur: ze kunnen niet vol en levendig genoeg zijn. Het zou 
funest zijn allerlei instellingen die in het centrum thuishoren te verwij
zen naar de periferie, omdat ze alleen daar goed bereikbaar kunnen bli j
ven. Onder deze omstandigheden is het duidelijk dat de vraag rijst, waarom 
maken we niet zo snel mogelijk gebruik van de bestaande infrastructuur, 
waarom oriënteren we de uitbreidingen van Rotterdam met op bestaande 
spoorlijnen. De P.P.D. beschikt nog niet over diepgaande studies voor de 
consequenties van lineaire uitbreidingen in Zuid-Holland. Een berekening 
gaf echter een merkwaardig resultaat. 

Als we uit de gefingeerde vingervormige uitbreiding een moot nemen 
die 120.000 inwoners telt en we vergelijken die met een op zichzelf staan
de satellietstad op dezelfde afstand aan dezelfde spoorlijn met hetzelfde 
aantal inwoners, dan bli jkt de vingerstad aanzienlijk meer autoverkeer 
richting Rotterdam centrum en in de richting van de andere Rotterdamse 
werkgebieden te produceren dan de satellietstad. 

Voorts wees I r . De Boer er op, dat eenheden van 20.000 inwoners niet 
in staat zullen blijken een volwaardig stedelijk leven op te brengen en 
evenmin te voorzien in enige eigen werkgelegenheid. Het b l i j f t dan bij 
wijkvoorzieningen en dat hoeft geen bezwaar te zijn, indien het gaat om 
betrekkelijk korte vingers, maar uitgesmeerd over grote lengte kan dit wel 
eens een saaie geschiedenis worden. Op enige afstand van de stad zijn 
toch nieuwe concentraties gewenst. Men mag dat satellietsteden noemen. 
Zij kunnen wel voorzien in een beperkte eigen werkgelegenheid en er kan 
wel een klein aantrekkelijk centrum tot stand komen. De bewoners kunnen 
er enig chauvinisme voor opbrengen: zij zullen het beleven als een eigen 
woonplaats. Di t alles doet niets af aan het feit dat deze satellietsteden 
georiënteerd blijven op de grote moederstad. De satellietstad denkt hij 
zich overigens wel zo gunstig op de spoorlijn georiënteerd. En dan niet 
alleen op bestaande spoorlijnen, maar ook op geprojecteerde. 

De voorlopige conclusie van I r . De Boer is: consequente vingervormige 
uitbreidingen over grote lengte roepen waarschijnlijk bezwaren op. Een 
combinatie van betrekkelijk korte vingervormige uitbreidingen en satel
lietsteden via het openbaar railvervoer rechtstreeks georiënteerd op het 
hart van Rotterdam leiden waarschijnlijk tot een aantrekkelijker oplossing. 

Over de rol die de spoorwegen in de centrale stad zal moeten spelen, 
stelde I r . De Boer dat de plaats die een centraal station in de toekomst zal 
krijgen een geheel andere dan de huidige zal moeten zijn. Het station zal 
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een onderdeel moeten vormen van een groot complex waar treinen, bussen, 
trams en metro op verschillende niveaus binnenkomen, in hetzelfde ge 
bouw dienen zich kantoren, toonzalen, vergaderruimten en restaurants te 
bevinden, de city moet snel en ongehinderd door verkeer of weersomstan
digheden bereikbaar zijn. De spoorwegen zullen in de kern van de stad 
moeten doordringen, doch zo min mogelijk barrière moeten vormen en 
ruimte in beslag nemen. 

Vingerstad en railvervoer 

Mr. M . G. de Bruin stelde voorop dat afweging van de verschillende 
structuurbepalende factoren (wonen, werken, recreatie, voorzieningen, ver
keer) leidt tot keuze van een bepaalde ruimtelijke structuur. 

Het verkeer is uiting van het verband tussen de andere elementen en 
van de communicatiebehoefte, waaraan voldaan moet worden om een ge
compliceerde moderne samenleving goed te laten functioneren. I n zijn 
betoog toonde Mr. De Bruin vervolgens aan, dat een stedelijke vingerstruc
tuur goed harmonieert met de primaire ideeën over het wonen, het werken, 
de recreatie, de voorzieningen en het particuliere verkeer. Bij gebruik
maken van raillijnen voor de groei van het stadsgewest treedt geen „dicta
tuur" van het facet openbaar vervoer op. 

Voor het verkeersaspect is het duidelijk, dat de ontwikkeling naar pure 
autostad onze bestaande stadscentra zou vernietigen. Het ongelimiteerd 
scheppen van ruimte voor bereikbaarheid door auto's verwijdert op den 
duur de te bereiken doelen, zodat een enorm functieverÜes gaat optreden. 
Als deze ontwikkeling eenmaal op gang is gekomen, is het voor openbaar 
vervoer soms moeilijk of zelfs onmogelijk de helpende hand te bieden. 

Deze helpende hand kan echter wel geboden worden als de lay-out van 
te voren er op gericht is het openbaar vervoer een reële alternatieve ver-
voersmogelijkheid te laten bieden. Hierdoor kan men de functie der be
staande centra versterken in plaats van verzwakken. Het gaat er om een 
juist samenspel tussen gebruik van particuliere en openbare middelen van 
vervoer tot stand te brengen, opdat in de gegeven omstandigheden de 
voordelen van elk het best tot zijn recht kunnen komen. Di t vergroot 
de keuzevrijheid van de burger. Realisatie is mogelijk door bij de vormge
ving van stedelijke gebieden rekening te houden met de lijnen, waarlangs 
het openbaar vervoer zich zal afwikkelen. 

De problemen van het voor- en natransport behoren tot de belangrijkste 
bepalende factoren voor het al dan niet gebruik maken van het openbaar 
vervoer over de rail. Uit onderzoekingen is gebleken, dat lopen favoriet is 
in zowel voor- als natransport bij treinreizigers. Daarnaast is komen vast 
te staan dat de invloedssfeer van een halte aan betekenis verliest zodra de 
voor- en natransporttijd het kwartier overschrijdt. Tot ongeveer 10 minu
ten loopt het overgrote deel der treinreizigers. Dit betekent in feite een af
stand van 800 meter. 
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Tabel 1 Het aandeel voetgangers van het totaal aantal vertrekkende reizi
gers in vervoersrelaties tot en met ca. 10 km voor een 10-tal voorstads- en 
forensenstations. 

voortransport- totaal aantal percentage 
afstand reizigers voetgangers 

(hemelsbreed) in onderzoek 

0 — 250 m 408 97 
250 — 500 m 1040 92 
500 — 750 m 896 85 
750 1000 m 667 74 

1000 — 1500 m 675 47 
769 22 

4455 70 

Door een stelsel van diagonale voetpaden kan de loopafstand, ten op
zichte van het gebruikelijke rechthoekig stratenpatroon, aanzienlijk worden 
bekort, ozals bli jkt uit het volgende overzicht: 

Tabel 2 De invloed van de toepassing van diagonale voetpaden. 

halteafstand gemiddelde maximum 
loopafstand loopafstand 

met diagonalen zonder met diagonalen zonder 

700 436 525 783 1050 
850 461 563 820 1125 

1000 487 600 860 1200 
1400 563 700 990 1400 
1600 604 750 1063 1500 

(bandbreedte — 1400 m) 

Aanvullende diagonale paden vormen derhalve een van de belangrijkste 
hulpmiddelen om openbaar vervoer attractief te maken. Een dergelijk stel
sel zou kunnen worden verwezenlijkt, indien het ook de toegankelijkheid 
dient van het centrum van de wi jk , met zijn winkels, dienstverlenende be
drijven, ontmoetingscentra, culturele voorzieningen, eigen werkgelegenheid, 
etc. Een dergelijk centrum past bij een bevolking van 15 tot 25.000 men
sen, hetgeen bij de aan de nota Ruimtelijke Ordening ontleende dichtheden 
overeenkomt met ± 200 ha. Deze oppervlakte bevindt zich ook binnen een 
straal van 800 m rond een centrale halte. Een maat van 20.000 inwoners 
is een veel gebruikte norm voor nieuwe wijken. 

Een goede openbare vervoersvoorziening per rail stelt bepaalde minimum 
eisen aan de bebouwingsdichtheid. Het is echter niet nodig dat uitsluitend 
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hoogbouw wordt toegepast. Zelfs wijken met 100% eengezinswoningen 
met redelijke bebouwingsdichtheid zijn goed te bedienen mits de situering 
voldoende op het station is afgestemd. Binnen loopbereik van wijkcentrum 
en halte kan de door de Tweede Nota gevraagde milieudifferentiatie wor
den geboden (behalve het kleinste milieu van enkele duizenden inwoners). 
Ook kan binnen de wi jk worden voldaan aan de eisen van groenvoorzie
ning. 

Het verschaffen van open recreatieruimten dicht bij de woonkernen is 
juist bij toepassing van de vingerstad zeer goed mogelijk. Bij bundeling 
van de bebouwing in de stedelijke banden kan meer ongebroken recreatie
ruimte ter beschikking komen dan bij de huidige verspreide uitbreidingen 
van vrijwel alle kernen. 

Bij afremming van de verspreide bebouwing tussen de verschillende ban
den kan derhalve voldoende ruimte voor recreatie en groen worden ge
vonden. De stedelijke banden van de vingerstad zijn bovendien geen stro
ken van ongedifferentieerde lintbebouwing, zij zijn opgebouwd gedacht uit 
duidelijk afgebakende en door groenwiggen gescheiden kernen. 

De vingerstad biedt uitstekende mogelijkheden voor de bereikbaarheid 
van geconcentreerde werkgebieden, die voornamelijk in de zogenaamde 
centrale „city" voorkomen. Het nadeel van de wat grotere afstanden, 
inherent aan deze structuur, kan ruimschoots worden gecompenseerd door 
de snellere verbindingen, zodat de reisduren niet nadelig uitvallen ten op
zichte van de concentrische stad. Een van de opvallendste nadelen van de 
concentrische stad van grote omvang is immers de sterke daling van de 
rijsnelheid der verschillende vervoermiddelen bij het naderen van het stads
centrum. Bij het groter worden van de stad verliest de fiets steeds meer 
terrein door het toenemen van de afstand tussen woon- en arbeidsplaats. 
De keuze zal in de toekomst in hoofdzaak gaan tussen auto of openbaar 
vervoer. I n de bandstedelijke structuur kunnen zowel auto als trein via 
enkele vrijliggende hoofdverkeerswegen snel tot in de kern der cities door
dringen. 

Mr. De Bruin concludeerde, dat een vingerstad een veelkernige structuur 
moet hebben, waarin door groepering van kernen verschillende milieu
typen en centra van verschillende orde een plaats kunnen vinden. Op 
deze wijze kunnen ook kernen met een grotere zelfstandigheid, zoals de 
door I r . De Boer genoemde satellietstad, tot stand komen. Een vingerstad 
is derhalve goed verenigbaar met de eisen, die door de andere structuur-
bepalende factoren worden gesteld. 

Vervolgens gaf Mr. De Bruin een overzicht van de mogelijkheden, die 
er zijns inziens zijn om gebruik te maken van rail tracés van metro en NS. 
Deze mogelijkheden, die op bijgaande kaart zijn aangegeven, komen ruim
schoots tegemoet aan de door wethouder Polak gesignaleerde behoefte aan 
meer ruimte voor woongebieden dan de huidige streekplannen bevatten. 

Naar schatting zou het vingermodel 440.000 inwoners meer kunnen her
bergen dan de inwonerscapaciteit, die de gezamenlijke streekplannen voor 
de zuidelijke Randstad thans aangeven. 
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Op de kaart zijn enkele nieuwe tracés getekend, nl . het Ridderkerktracé 
naar Ridderkerk en Zwijndrecht, het Krimpentracé via Krimpen en A l -
blasserdam naar Papendrecht, het tracé voor de doorgetrokken metro met 
aftakking naar de Hoekse Waard en het tracé voor de oostelijke variant 
van de Deltaspoorlijn. Op het kruispunt van beide laatstgenoemde tracés 
in de Hoekse Waard ontstaat een ideale situatie voor een grote nieuwe 
stad. Bij de projectie van deze lijnen is uitgegaan van de veronderstelling 
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van wethouder Polak, dat op den duur massale vestiging in de Hoekse 
Waard gewenst zal zijn. 

Tenslotte wees Mr. De Bruin er nog op, dat het uitwaaieren van kernen 
langs de spoorlijnen alleen goede herkomststations en subcentra creëert. 
De bereikbaarheid van de hoofdcentra van het stadsgewest, waar het me
rendeel van het vervoer op gericht zal zijn, vraagt ook zorg voor goede be
stemmingsstations. Deze bereikbaarheid kan het best worden gediend als 
metro- en NS railexploitatie niet gescheiden worden gehouden, doch met 
elkaar worden vervlochten. Di t biedt maximale reismogelijkheden voor de 
gebruikers, vermindering van de overstapdrempel en een vermindering van 
investeringen. Experts van de gemeente Rotterdam en van NS onderzoeken 
derhalve de mogelijkheden van samengaan, waarbij het samengebruik van 
baan, stations en tunnels een voorname plaats inneemt. Vooruitlopend op 
de definitieve resultaten van dit onderzoek is op de kaart al een l i jn aan
gegeven, die daarvoor in aanmerking komt, nl . de metrolijn Vlaardingen 
Noord - Schiedam - Rotterdam Blaak - Alexanderstad. 

De drie genoemde inleiders hebben een begin gemaakt met de uit
werking van de suggesties uit de beleidsnota van wethouder Polak. I n 
volgorde der sprekers is het onderwerp met afnemende abstractie be
handeld, hetgeen vergelijking van het gebodene niet vergemakkelijkt. 
Het meest voor de hand ligt een vergelijking van de inleidingen van I r . 
De Boer en Mr. De Bruin. I r . De Boer acht gebruik maken van de aan
wezige railinfrastructuur zeer gewenst, doch vraagt zich af of het ontstaan 
van „lange vingers" niet tot bezwaren zal leiden. Zijn reserves richtten 
zich echter hoofdzakelijk tot het vingermodel, dat enige t i jd geleden in het 
Algemeen Dagblad werd gepubliceerd. I n de door Mr. De Bruin gegeven 
schets waren deze bezwaren reeds grotendeels ondervangen. De door I r . 
De Boer genoemde voorlopige calculatie, waarbij bleek, dat op enige af
stand een satellietstad minder autoverkeer naar de centrale stad oplevert 
dan een aantal kleinere kernen, prikkelt stellig tot nader onderzoek. Daar
bij zal nagegaan moeten worden in hoeverre deze uitkomsten gevolg zijn 
van een verschillende inhoud die aan de beide stadsstructuren is gegeven 
(satelliet met veel eigen werkgelegenheid tegenover een vingerstad met 
geringe eigen werkgelegenheid). 

De vingerstad zoals door Mr. De Bruin geschetst is primair een principe 
van vormgeving. Deze vormgeving is volgens het betoog van Mr. De Bruin 
van groot belang voor de „modal split". De totale vervoersomvang in re
latie tot de centrale stad zal veeleer worden bepaald door de functionele 
inhoud. Een satellietstad met eigen werkgelegenheid zal minder verkeer le
veren met de centrale stad dan een slaapstad. Het is de vraag of dit ook 
onverkort voor het autoverkeer geldt indien een dergelijke satelliet slecht 
op de rail is aangesloten. De aantrekkelijkheid als alternatieve vervoers
wijze vermindert immers snel bij toenemende voortransportafstanden. 

I n het model is een satellietstad gedacht bij de kruising van twee rail-
tracé's, zodat een geconcentreerde bebouwing voor 100—150.000 inwo
ners kan worden gecombineerd met een zodanige loopafstand tot de sta
tions dat een groot percentage openbaar vervoer mogelijk b l i j f t . Ten aan
zien van de geschetste omvang van de kernen heeft Mr. De Bruin nog 
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getracht enige voor de hand liggende misverstanden weg te nemen, nl . 

• de kernen van omstreeks 20.000 inwoners zijn groot genoeg voor een 
behoorlijk voorzieningsniveau. Men behoeft niet voor elke aanschaf of 
voor middelbaar schoolbezoek op stap te gaan naar een andere kern. 

• de kernen kunnen voldoende verschillend zijn van karakter om de in
woner het gevoel van eigen „huis" te geven, dit betreft zowel bebou
wingsdichtheden als stedebouwkundige vormgeving en indeling. 

• de kernen kunnen van verschillend gewicht zijn in de hiërarchie der 
kernen, d.w.z. bij sommigen een hoger verzorgingsniveau met meer eigen 
werkgelegenheid dan elders. 

• het particuliere autoverkeer wordt door deze structuur niet belemmerd. 

Het afnemend abstractieniveau der inleidingen heeft tot gevolg gehad, 
dat Mr. De Bruin het dichtst is gebleven bij de uitgangspunten van de 
nota van Wethouder Polak, met name het geconstateerde grote gebrek aan 
toekomstige vestigingsmogelijkheden. Mr. De Bruin is er in geslaagd vri j 
wel alle nog openstaande mogelijkheden bij gebruik maken van de rail aan 
te geven. Het resultaat is ruimte voor 400.000 inwoners meer dan in 
streekplannen is aangegeven. Di t beeld van maximale mogelijkheden is 
voor sommige beschouwers wellicht wat teveel van het goede. Bedacht 
moet worden dat ook alternatieve vestigingen van gelijke capaciteit tot een 
angstwekkend groot ruimtebeslag zullen leiden. Indien er minder behoefte 
aan vestigingsruimte zal blijken te bestaan dan thans wordt aangenomen, 
zal de planologische bewegingsvrijheid groter worden. De keuzevrijheid 
voor de situering van „kralen" voor vingers en satellieten neemt dan van
zelfsprekend toe. Hoewel het noodzakelijke verdere onderzoek van de 
aangegeven mogelijkheden voornamelijk op het terrein der planologen ligt, 
mag verwacht worden dat ook uit kringen van verkeer en vervoer belang
stelling zal ontstaan deze problematiek verder te bestuderen opdat een 
goede samenhang van ruimtelijke structuur en van het wegennet en het 
openbare vervoersnet tot stand kan komen. 

Drs. J. T. Bergstra 
Drs. P. Breedveld 
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B A N D S T A D E N R A I L V E R V O E R 

Rapport van de Stichting Centrum voor Vervoersplannen, opgesteld in 
opdracht van de N.V. Nederlandse Spoorwegen, Utrecht april 1968, 34 blz. 

Het rapport „Randstad en Railvervoer" bestaat uit twee delen. Het 
eerste deel bevat een filosofie over het openbaar vervoer in de Randstad 
Holland, toegespitst op het openbaar vervoer per rail; het tweede deel 
handelt over de concretisering van de filosofie voor de situatie in en rond 
Amsterdam. 

Voor wat betreft de filosofie over het openbaar vervoer in de Randstad 
Holland worden in het rapport een aantal kern-gedachten ontwikkeld, 
welke als volgt kunnen worden samengevat. 

a. De geweldige uitbreiding van het particuliere vervoer heeft geleid tot 
een verkeersproblematiek, welke, tenzij men het karakter van onze 
steden fundamenteel zou willen aantasten, alleen kan worden opgelost 
door een heroriëntering van een deel van het particuliere verkeer op 
het openbaar vervoer. 

b. De verschillende agglomeraties in de Randstad Holland groeien zodanig 
naar elkaar toe en zijn sociaal-economisch- en cultureel zodanig met 
elkaar verweven, dat de openbaar vervoersproblematiek niet meer van
uit elke agglomeratie afzonderlijk, maar uitsluitend vanuit de Rand
stad als geheel kan worden benaderd. I n dit verband rijst de vraag in 
hoeverre een gemeenschappelijk bestuur van regionaal- en lokaal open
baar vervoer wenselijk is. 

c. De invloedssfeer van de grote steden strekt zich zover buiten de eigen
lijke gemeentegrenzen uit, o.a. in de woon-werk relatie, dat de ont
wikkeling van een stedelijk vervoersnet niet meer los kan worden 
gezien van de relatie van de stad met de regio. 

d. Er bestaat een zeer nauwe relatie tussen vestigings- en verkeersstruc-
tuur. De wens het openbaar vervoer te bevorderen pleit in ruimtelijk 
opzicht voor een zo geconcentreerd mogelijk vestigingspatroon rond 
bestaande of aan te leggen rail-verbindingen. De loop-afstand tot de 
stations is van overheersende betekenis voor de mate waarin van het 
openbaar vervoer gebruik wordt gemaakt. 

e. Bundeling van vervoersstromen door gebruik te maken van dezelfde 
infrastructuur voor lokaal en regionaal vervoer bevordert de kans op 
een goed doordringen van het regionale net in de city en verhoogt de 
kans op een rationele exploitatie. 

f. Een belangrijk element bij de beoordeling van vervoersplannen wordt 
gevormd door de mogelijkheid om de verwezenlijking ervan te faseren 
en daarmede op korte termijn belangrijke verbeteringen van het open
baar vervoer tot stand te brengen. 

De hierboven opgesomde grondgedachten worden in het rapport nader 
uitgewerkt en toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. 
Ook worden een aantal gevallen genoemd, met name de zg. Hofplein
spoorlijn, de situering van Zoetermeer en Nieuwegein, de verbinding van 
Alexanderstad met de city van Rotterdam, waarin het in een vroeg stadium 
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onvoldoende rekening houden met de uitgangspunten voor de verkeers-
structuur, heeft geleid tot een aanvankelijk onvoldoende openbaar ver
voersvoorziening, welke slechts met hoge extra investeringen kan worden 
verbeterd. 

Hoewel de inhoud van het rapport in het algemeen wel kan worden 
onderschreven, geeft deze toch aanleiding tot het maken van enkele kant
tekeningen, die het rapport in wezen niet aantasten, doch die wel een rol 
spelen bij de beoordeling van de opnebaar vervoersproblematiek. Het rap
port is in feite ook een krachtig pleidooi voor het op zo ruim mogelijke 
schaal betrekken van de spoorwegen bij alle vervoersrelaties, dus ook de 
regionale, binnen de Randstad. De spoorwegen beschikken over een stuk 
infrastructuur op het gebied van het vervoer, dat zijn maximale capaciteit 
nog lang niet heeft bereikt of waarvan de capaciteit op betrekkelijk een
voudige wijze kan worden vergroot. Daar staat tegenover dat de spoor
wegen zich zelf pas in een vrij laat stadium met het regionale vervoer zijn 
gaan bezig houden en het initiatief hebben genomen tot de opening van 
voorstad-stations. Di t heeft ertoe geleid, dat de potentiële reizigers van 
het openbaar vervoer zijn vervreemd en dat aparte regionale railstelsels, 
los van dat van de spoorwegen, zijn voorbereid en gedeeltelijk ook al ge
reed zijn of in uitvoering zijn genomen. Bovendien moet erop worden 
gewezen dat integratie van het landelijke- en regionale railnet niet uit
sluitend behoeft plaats te vinden door middel van het samengebruik van 
de infrastructuur. Het is heel goed denkbaar, dat bijvoorbeeld binnen 
een agglomeratie een deel ervan wordt bediend door het regionale net en 
een deel door de spoorwegen. Een goed voorbeeld hiervan wordt gevormd 
door het voor de Rijnmond-agglomeratie geprojecteerde metronet, waar 
van een duidelijke taakverdeling sprake is. Ook dit is een vorm van inte
gratie, die mits voldoende overstapgelegenheden aanwezig zijn, in de prak
tijk zeer wel kan voldoen. 

Het samengebruik van infrastructuur komt in aanmerking, wanneer 
grondige vervoersstudies uitwijzen, dat de vervoerbehoeften van het pu
bliek zich niet verzetten tegen een bundeling van het openbaar vervoer in 
hoofd-aders. Bij de beoordeling van de wenselijkheid zal mede moeten 
worden betrokken de verhouding van kosten en baten van een dergelijk 
stelsel. Men kan zich immers voorstellen, dat voor het samengebruik 
van infrastructuur door bijvoorbeeld Randstad-rail en metro belangrijke 
financiële offers moeten worden gebracht (omvang van tunnels, aan
passing van materieel, beveiliging). De conclusie zou dan ook moeten 
zijn dat van geval tot geval wordt bekeken in hoeverre samengebruik van 
infrastructuur, en dan vooral met het oog op de belangen van de reizigers, 
wenselijk en uit kosten-oogpunt aanvaardbaar is. Di t neemt niet weg, dat 
het in principe wel wenselijk is dat regionale vervoerder en spoorwegen 
van eikaars net gebruik kunnen maken en naar een zo groot mogelijke 
standaardisatie van infrastructuur en materieel wordt gestreefd binnen de 
praktische mogelijkheden. 

De samenhang tussen vestigingsstructuur en verkeersstructuur, welke 
voor wat betreft het openbaar vervoer veelal leidt tot het bandstad-idee, 
is evident. Vooral wanneer dit tevens betekent, dat de infrastructuur aan-
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wezig is of kan zijn voorafgaand aan de stedelijke ontwikkeling, wordt 
een waarborg geschapen voor een optimale openbaar vervoersvoorziening 
voor de nieuwe woongebieden. De grote verdienste van het rapport is wel 
dat het nog eens met zeer grote nadruk wijst op het in een zeer vroeg 
stadium betrekken van verkeers- en vervoersdeskundigen bij het plano
logische werk. Men moet erkennen, dat de bandstedelijke ontwikkeling 
uit vervoersoogpunt wellicht als het meest wenselijke ruimtelijke beleid 
moet worden beschouwd. Di t neemt niet weg, dat in bepaalde gevallen 
andere belangen voor een anders gerichte ruimtelijke ontwikkeling kun
nen pleiten. Het is te hopen, dat bij de afweging van deze belangen niet 
te dogmatisch te werk wordt gegaan en de financiële en praktische im
plicaties niet worden onderschat. De mobiliteit van de bevolking in de 
Randstad Holland is één van de belangrijkste voorwaarden voor het schep
pen van een zo optimaal mogelijk leefmilieu. Terecht spreekt het rapport 
van gemiste kansen, wanneer nu al blijkt dat het onvoldoende rekening 
houden met verkeerstechnische factoren financiële offers eist die hadden 
kunnen worden vermeden als bij de ruimtelijke planning met de bestaande 
infrastructuur was rekening gehouden. 

Het is verheugend te constateren, dat het rapport zo duidelijk stelt, dat 
de oplossing van de vervoersproblematiek in west Nederland een zaak is 
voor de Randstad als geheel. De Randstad ontwikkelt zich tot een super
agglomeratie met behoud van een taakverdeling tussen de verschillende 
agglomeraties en een mede daardoor te verwachten intensifering van de 
vervoersrelaties tussen de verschillende delen. Evenals binnen de agglome
raties zelf, vervaagt ook in de Randstad als geheel de grens tussen lokaal-, 
interlokaal- en streekvervoer. I n sommige agglomeraties heeft dit al geleid 
tot het uiten van de wens de structuur van het openbaar vervoer in orga
nisatorisch opzicht te herzien. I n het rapport wordt hetzelfde bepleit voor 
de gehele Randstad. I n wezen is dit niet anders dan een stap verder in 
de ontwikkeling. Op de vorm van een Randstad-vervoersautoriteit wordt 
niet diep ingegaan, doch men kan zich voorstellen, dat de spoorwegen en 
de regionale overheden hiervan deel uit zouden maken. Uiteraard is men 
er niet met alleen organisatorische wijzigingen en praktische integratie. 
Veel van de kansen waarvan in het rapport sprake is kunnen alleen wor
den benut indien het Rijk bereid is een actieve rol te spelen en vooral 
de benodigde financiële middelen te verschaffen om het openbaar vervoer 
te verbeteren. Verkeers- en vervoersonderzoekingen zullen de basis moeten 
vormen voor de bepaling van de prioriteiten in de uitvoering van de ver
schillende projecten ter verbetering van het openbaar vervoer. 

De concretisering van de filosofie op de situatie in en rond Amsterdam 
wordt in het rapport globaal besproken. Een tweede rapport hierover zal 
mettertijd verschijnen. Deze globale projectie kan gezien worden als een 
onderdeel van de discussie over de stadsspoorweg-plannen voor Amster
dam, welke in feite in het tweede stadium is gekomen door het besluit 
van de gemeenteraad van Amsterdam een stadsspoorweg aan te leggen. 
Volstaan kan worden met één element uit de beschouwing hierover te 
lichten. Dat is de noodzaak om bij de planning van het openbaar vervoer 
te kiezen voor een zodanige opstelling dat de realisatie in fasen kan ge-
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schieden en in elke fase een afgerond deel tot stand te brengen. Bovendien 
is een vereiste, dat men zich bij de planning niet uitsluitend richt op de 
toekomst, maar vooral ook op datgene wat op kortere termijn tot een 
verbetering van het openbaar vervoer kan bijdragen. Een voorbeeld hier
van is de aanleg van de z.g. sneltram, welke in de overgangsfase een 
wezenlijke verbetering van het openbaar vervoer betekenen. 

Het gehele rapport nogmaals overziende, moet men waardering hebben 
voor de opzet, de duidelijkheid en de visie, welke wordt ontwikkeld. 
Hoewel in bepaalde opzichten een relativering op zijn plaats is, vooral 
waar de algemene stellingen moeten worden getoets aan de plaatselijk of 
regionaal verschillende omstandigheden, is een waardevolle bijdrage ge
leverd aan de discussie over het openbaar vervoer in de Randstad. Het 
ware te wensen dat alle belanghebbenden bij dit vervoer zo spoedig mo
gelijk met elkaar in overleg treden, al was het alleen al om te voorkomen 
dat over enige tijd wederom moet worden gesproken van gemiste kansen. 

Drs. R. den Besten. 
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E U R O - R U B R I E K 

Ten vervolge op de reeds in dit Tijdschrift gewijde aandacht aan het 
plan-Leber*) melden w i j , dat op 25 juni 1968 de Duitse Bondsdagfracties 
van de C.D.U. - C.S.U. en de S.P.D. een accoord hebben bereikt ten aan
zien van enige der voorgestelde maatregelen van genoemd plan. Het vol
gende werd overeengekomen: 

1. Bij het begin van de eerstvolgende wetgevende periode zal in het 
wegvervoer het stelsel van de vervoerbelasting worden vervangen door 
een systeem van wegengebruikbelasting. Di t laatste stelsel zal dan 
worden gebaseerd op de kosten van de weg. 

2. Tot aan dat tijdstip van invoering zullen met ingang van 1 januari 
1969 nieuwe vervoerbelastingtarieven van kracht zijn: 
a. voor het beroepsgoederenvervoer over de lange afstand één pfen

ning per tonkilometer; 
b. voor het eigen vervoer over de lange afstand blijven de tarieven 

volgens de tabel in het thans bestaande wetsontwerp; 
c. géén belasting voor het eigen- en het beroepsvervoer over de korte 

afstand. 

3. Voor het vervoer over de lange afstand kan de Duitse Minister van 
Vervoer voor bepaalde gebieden en transporten vrijstelling of verla
ging van belasting verlenen, hetgeen de Duitse Bondsraad dient goed 
te keuren. 

4. De lijst van goederen, die voor het wegverkeer zijn verboden komt te 
vervallen. Om toch een groot deel van het wegvervoer naar de spoor
wegen te kunnen overhevelen, zal de Minister ieder jaar 250 miljoen 
D . M . ter beschikking krijgen. Nader zal worden uitgewerkt op welke 
wijze dit bedrag dient te worden geïnvesteerd. 

5. De minister van Vervoer zal worden gemachtigd verordeningen uit 
te vaardigen ten behoeve van een optimaal gebruik van de capaciteit 
van het wegennet, in het bijzonder gedurende bepaalde spitsuren en in 
bepaalde concentratiegebieden resp. overbelaste regionen. Di t is een 
uitbreiding van de huidige paragraaf in de Duitse Wegenverkeerswet, 
welke bepaalt, dat de Minister dergelijke bepalingen kan uitvaardigen 
in verband met verstoringen door het autoverkeer en inzake beper
kingen van het verkeer op zon- en feestdagen. 

6. Wat betreft de Duitse Spoorwegenwet is een wijzigingswet ingediend, 
welke 

*) Zie: Tijdschrift voor Vervoerswetenschap no. 4-1967, Eurorubriek blz. 339, 
Tijdschrift voor Vervoerswetenschap no. 1-1968, Prof. Dr. J . P. B. Tissot van 
Patot: Enige critische kanttekeningen bij het Westduitse vervoerpolitieke pro
gramma 1968-1972, blz. 5-29. 
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a. de interne afbakening van de bevoegdheden tussen de Directie van 
de Spoorwegen en de Bondsstaat regelt en 

b. aan de Bondsstaat bevoegdheid verstrekt inzake de zetelbezetting 
van de Raad van Beheer. 

Aangetekend dient te worden, dat alle niet in dit compromis genoem
de voorstellen, ongewijzigd van kracht blijven. 

Hoewel de lange lijst voor het wegvervoer verboden goederen nu is 
vervallen, kan van een standpuntswijziging van de Minister van Vervoer 
niet worden gesproken. I n punt 5 immers is hem het instrument in 
handen gegeven, waarmede uiteindelijk dezelfde resultaten kunnen worden 
bereikt. Het feit, dat de heer Leber zijn instemming met dit punt betuigde 
juist in de dagen, dat de grote stroom vakantiegangers de Autobahnen 
weer opging, spreekt boekdelen. En onnodig te vermelden, dat het Duitse 
vrachtautovervoer zich opnieuw scherp opstelde tegen deze verklaring. 

I n hoeverre het gewijzigde plan-Leber thans kans maakt te worden aan
genomen, zal men vernemen als de Bondsdag de voorstellen in behande
ling gaat nemen. Di t zal eerst na het zomerreces - in september - geschie
den. 

Mevr. Drs. M . Vroom-Mos 
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K R O N I E K 

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, de heer M. J. Keyzer, 
hield op 29 april 1968 een rede voor de hoogste ambtelijke luchtvaart
autoriteiten uit negentien Europese landen. H i j sprak over de toekomst 
van het containerluchtvervoer, de rol van het vervoer voor Nederland en 
over de snelle ontwikkeling in de vliegtuigbouw. Over het laatste onder
werp zei hij o.m. 

„De ICAO-Assembly van 1965 heeft reeds de aandacht van de vlieg
tuigfabriekanten en van de exploitanten van vliegtuigen gevestigd op wat 
toen werd genoemd de „necessity of so designing future generation of 
aircraft that they w i l l be capable of operating effenciently and with the 
least possible social disturbance from aerodromes adapted or soon to be 
adapted for the operations of present jet aircraft". Dit probleem heeft 
sindsdien zeker niet aan actualiteit ingeboet, in tegendeel. De directeur-
generaal van de I A T A heeft tijdens de laatste jaarvergadering van deze 
organisatie doen blijken van zijn ongerustheid of deze wens wel in ver
vulling zal gaan ten aanzien van de jumbojet en de supersonische vlieg
tuigen. En ik moet u zeggen: ik deel die ongerustheid. 

Hier worden we geconfronteerd met één van de grootste problemen van 
onze ti jd. De techniek gaat met reuzeschreden vooruit dank zij het men
selijke kennen en kunnen en dat is voortreffelijk. Het is ook zeker van 
het allergrootste belang dat wi j met research en ontwikkeling voortgaan. 
Maar we moeten er natuurlijk wel voor zorgen de zaak in de hand te 
houden. We moeten de techniek blijven beheersen en er geen slaven van 
worden. Hetgeen betekent dat de ontwikkeling van de techniek moet 
worden geïntegreerd in de totale maatschappelijke ontwikkeling en ge
coördineerd met de sociale en economische ontwikkelingen. 

Daar mankeert nogal eens wat aan. I k w i l dicht bij huis blijven: toen 
in de vijftiger jaren de planning voor het nieuwe vliegveld Schiphol 
ter hand werd genomen, kon worden uitgegaan van banen van 2550 
meter. Maar bij de uitvoering van de plannen — slechts een tiental jaren 
later — bestond reeds de noodzaak de banen 3300 meter lang te maken. 
En thans zijn reeds banen van 4000 meter lengte aan de orde. 

Dan dringt zich toch wel de vraag op of dit maar altijd door moet 
gaan. De ICAO Assembly nam in 1965 enige resoluties aan, waarbij be
pleit werd dat komende generaties van vliegtuigen gebruik kunnen ma
ken van banen voor huidige jets. Het is natuurlijk niet voor discussie 
vatbaar dat het vliegtuig uiterst belangrijk is voor de luchtvaart. Maar het 
bli jkt toch ook een middel. Doel is en b l i j f t een zo doelmatig mogelijke 
verplaatsing. Doelmatig betekent natuurlijk vooral snel. Maar het bete
kent toch ook efficiënt. En er komt een moment dat men zich moet af-
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vragen of er nog wel efficiënt wordt gewerkt als gigantische bedragen 
in de infrastructuur van de luchthavens moet worden geïnvesteerd om de 
technische ontwikkeling van de vliegtuigen bij te houden. Waarbij vooral 
ook niet — zulks spreekt in een klein land als Nederland natuurlijk 
sterk — uit het oog mag worden verloren dat grond aan andere bestem
mingen moet worden onttrokken. Bovendien is de geluidshinder een 
factor, die steeds meer aandacht behoeft. Het is naar mijn mening niet 
juist als de luchtvaart daarin passief b l i j f t . Zij veroorzaakt die geluids
hinder en het is daarom óók haar probleem. Het zou bij voorbeeld bij
zonder goed zijn als research en ontwikkeling bij de vliegtuigindustrie 
het accent eens sterker zouden leggen op dit probleem in plaats van op 
het nog meer opvoeren van de snelheid. 

Het w i l mij bovendien voorkomen dat het dringend noodzakelijk wordt 
dat de vliegtuigindustrie intensiever samenwerkt met hen die verantwoor
delijk zijn voor de infrastructuur, met name de luchthavens. Er is tot dus
ver te veel een éénrichtingsverkeer. De vliegtuigindustrie maakt steeds 
perfectere toestellen en de beheerders van de luchthavens lopen daar 
bij wijze van spreken hijgend achteraan om te zorgen dat die luchthavens 
de allernieuwste type vliegtuigen kunnen verwerken. 

Daarbij komt dat, als gezegd, een te snelle ontwikkeling bij de vlieg
tuigindustrie de efficiency van de totale luchtvaart in gevaar kan brengen 

Immers, er kan een discrepantie ontstaan tussen de technische levens
duur en de economische levensduur van een vliegtuig. I n het verleden 
hebben wij daar toch voorbeelden van gezien: goede toestellen, die 
technisch nog jaren lang goede diensten hadden kunnen bewijzen, konden 
dat economisch niet meer, omdat zij niet konden concurreren tegen grotere 
en snellere nieuwe vliegtuigen. Een dergelijke afstoting kan zin hebben 
wanneer het nieuwe produkt veel economischer kan produceren dan het 
produktiemiddel dat wordt vervangen. Ook in dat geval echter kan het 
vaak een tour de force zijn om de nodige financieringsmiddelen te ver
krijgen. 

Veel dreigender wordt de voortijdige vervanging echter wanneer het 
nieuwe produktiemiddel niet een per eenheid lagere kostprijs heeft dan 
het oude dat het vervangt. D i t laatste mag toch wel als een ongezonde 
ontwikkeling worden gekenschetst en ik hoop vurig dat wi j in de toekomst 
niet deze richting zullen opgaan. Op die manier zou de vliegtuigindustrie 
zagen aan de tak waarop zij zelf is gezeten, want door deze gang van zaken 
kan de rentabiliteit van de gehele luchtvaart in gevaar komen." 

I n een toespraak tot de leden van de Koninklijke Nederlansche Reeders-
vereeniging op 22 mei 1968 wees de aftredend voorzitter, de heer M. C. 
Kieft, op het belang van een constructieve benadering van de wensen 
van de scheepvaart uit de ontwikkelingslanden. Aan de tekst ontlenen 
wi j de volgende passage: 

„In wezen streeft de internationale scheepvaart dezelfde economische 
doeleinden na, doch in de uitvoering bestaat o.a. op grond van politiek-
economische inzichten een sterke differentiatie. Daarbij staat op de achter
grond het groeiende bewustzijn van de sociale verantwoordelijkheid, die 
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de ondernemer meedraagt en die hem tegenover de Maatschappij aan
spoort zijn commerciële doeleinden te harmoniseren met de sociale noden 
van die maatschappij. 

De noodzaak daartoe werd opnieuw onderstreept tijdens de Tweede 
Wereld Handels Conferentie gehouden te New Delhi, in februari en maart 
van dit jaar. Weliswaar prevaleerde het politieke steekspel ook boven 
het bereiken van de gestelde doeleinden en verzandden soms belangrijke 
zaken in vruchteloze discussies. Deze UNCTAD-bijeenkomst is daarom 
hier en daar aangemerkt als een totale mislukking. Het moge in haar 
algemeenheid waar zijn, dat de verwachtingen hoger gespannen waren, 
maar wanneer wi j ons bij een nadere beschouwing beperken tot het 
scheepvaartgesprek en de discussies ontdoen van alle politieke en nationa
listische pathos, dan resulteert toch een beeld van vooruitgang. De oor
zaak van de frustratie, die is opgeroepen door een vroegere politiek van 
onverschilligheid zijdens de industrieel ontwikkelde landen respectievelijk 
door het niet altijd onderkennen van de noodzaak óók de sociaal-econo
mische noden van de handelspartner in de eigen beleidspolitiek te laten 
meespreken, wordt langzamerhand beter begrepen. 

I k heb het voorrecht gehad deze Conferentie voor een deel bij te wonen 
als l id toegevoegd aan de Nederlandse delegatie. Nadrukkelijk w i l ik mijn 
instemming betuigen met en mijn waardering uitspreken voor de con
structieve opstelling van de Nederlandse Regeringsdelegatie. I n de Scheep
vaart Commissie werden enige belangrijke resoluties met eenheid van 
stemmen aangenomen, al mogen wij ons niet ontveinzen dat deze resul
taten slechts na langdurige debatten en moeizame onderhandelingen tot 
stand konden komen. I k moge hier nog eens met klem pleiten voor een 
constructieve benaderingen van de wensen van ontwikkelingslanden met be
trekking tot hun nationale scheepvaart en scheepvaartverbindingen. W i j 
dienen ons te realiseren, dat wi j als ondernemers niet alleen verplichtingen 
hebben tegenover onze eigen generatie, doch dat wij met iedere beslis
sing de grondslag leggen waarop nieuwe generaties moeten voortbouwen. 

Het gaat hier niet alleen om onze positieve bijdrage, doch ook om de 
negatieve resultaten van ons falen. 

I n concrete pleit ik hier bij te dragen aan het geven van gestalte aan 
het onbekende door een beleid dat zal moeten zijn afgestemd op een 
harmonisatie van wederzijdse belangen op basis van gezonde economische 
criteria. I n de praktijk moeten en kunnen wij op bedrijfsniveau een grote 
bijdrage leveren tot het inpassen van de scheepvaartbelangen der ont
wikkelingslanden in de bestaande orde. W i j hebben te dien aanzien alle 
ingrediënten tot onze beschikking om, zonder verlies van eigen identiteit, 
bij te dragen tot en mede te groeien met de schaalvergroting die zich in 
de toekomst stellig zal voortzetten! Wanneer ik hier van „wi j " spreek, 
dan denk ik ook aan de traditionele scheepvaartlanden, in welke groepe
ringen onze vereniging respectievelijk haar leden met gezag een belang
rijke taak vervullen." 

„Na een voorbereiding van enkele jaren is enige t i jd geleden begonnen 
met een der omvangrijkste verkeers- en vervoersstudies, die tot op heden 
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in Nederland zijn gehouden. Door een nauwe samenwerking tussen de 
Twentse gemeenten, de provinciale instanties in Overijssel en de Rijks
overheid, konden de behoeften aan studies over het verkeer en vervoer 
in Twente, voor nu en straks worden gebundeld tot een alomvattend on
derzoek. 

Zowel het wegverkeer als het openbaar vervoer zal in deze studie wor
den betrokken. I n het volgende wordt een overzicht gegeven van de op
bouw van deze verkeersstudie. 

De gehele studie valt uiteen in een aantal elementen, die in de aange
geven volgorde mede een aanwijzing geven van de opeenvolging van 
werkzaamheden: 

a. Statistische documentatie 
• een inventarisatie van het huidige grondgebruik in het studiegebied, de 
sociaal- economische structuur, het bestaande wegennet en de bestaan
de vervoersstelsels. 

b. Onderzoek naar het huidige verkeers- en vervoerspatroon 
Uitvoering van het zgn. veldwerk, bestaande uit: 
• automatische tellingen („telslangapparaten") 
• enquêtes op de wegen (gemotoriseerd verkeer) 
• enquêtes aan huis in de grotere kernen (type volkstelling) 
• tellingen en enquêtes openbaar vervoer (spoorwegen, busvervoer) 

• contröletellingen. 

c. Verkeersanalyse 
deze bestaat uit twee delen, t.w.: 
• diagnose: het huidige verkeers- en vervoerspatroon wordt in relatie 
gebracht met de bestaande sociaal-economische structuur in Twente; 
dit geschiedt met wiskundige „modellen"; 
• prognose: berekening van het toekomstige verkeers- en vervoers
patroon op basis van de opgestelde ruimtelijke plannen (b.v. streek
plan en deelplannen); uitwerking van de resultaten en afweging van 
de alternatieven. 

Ten dienste van de prognose wordt uitgegaan van een bepaalde „plan
situatie", welke minder gebonden is aan een jaartal dan aan een uiteinde
l i jk te realiseren ruimtelijke indeling. Voor de plan-situatie kan, in over
eenstemming met de thans gebruikelijke planperiode, worden gedacht aan 
de periode rond 1990. Evenals een streekplan of een structuurplan, geeft 
het resultaat van de verkeersstudie allereerst een eindsituatie aan. I n 
latere studies zal, uitgaande van de resultaten, in het bijzonder aandacht 
gegeven moeten worden aan de faseringen, zowel in de regionale als in 
de stedelijke wegenplannen. Ook zullen dan noodzakelijk gebleken deel
studies, b.v. over het recreatieve verkeer, dienen te volgen. 

De uitvoering van het onderzoek wordt opgedragen aan het Advies-
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bureau voor Verkeersordening Goudappel & Coffeng te Deventer. I r . 
H . M . Goudappel, die reeds enkele jaren optreedt als verkeersadviseur 
van zowel een aantal Twentse gemeenten als van het Samenwerkings
orgaan van de Twentse stedenband, heeft de leiding van het werk. 

Tijdens het 21e Beroepsvervoerscongres van de N.O.B. Wegtransport 
op 8 juni 1968 besprak de heer Dr. A. D. J. Brantenaar het congresthema 
„Vervoer, hart van de welvaart". Spreker pleitte daarbij voor méér samen
werking tussen de wegvervoersondernemers. 

„In Nederland zijn minder dan 10 grote rederijcombinaties, minder dan 
10 grote havenbedrijven, minder dan 5 Rijnvaartconsortia. In het goederen
vervoer langs de weg werken 9.000 ondernemingen, waarvan meer dan de 
helft een aantal vrachtauto's exploiteert variërend van 2 tot 5. Wel dege
l i jk heeft in de laatste jaren een zekere schaalvergroting en relatieve uit
dunning plaatsgevonden: grote bedrijven, slechts 3% van het totaal aan
tal bedrijven, met wagenparken van 15 vrachtauto's of meer, exploiteren 
in totaal een kwart deel van het Nederlandse vrachtautopark. Niettemin, 
ik spreek over een goede 300 van de totaal 9.000 ondernemingen, en, het 
woord versnippering is gevallen. Vele zijn de voordelen, welke men op 
kan sommen van een nauwere samenwerking of aaneensluiting van onder
nemingen, en eerlijk, daar kunnen aardig wat holle leuzen bij zijn. 

I n het wegvervoer hebben de producenten te voldoen aan een vraag 
welke veelal sterk geografisch gedecentraliseerd is. Dat een klein bedrijf 
deze heterogene vraag zeer goed kan opvangen, ligt natuurlijk voor de 
hand. Zelfs zou een grote onderneming bij het tegemoetbieden van een 
dergelijke vraag naar vervoer waarschijnlijk minder flexibel en ook duur
der opereren. 

I k zou hier evenwel de aandacht willen vestigen op bijvoorbeeld de 
ontwikkeling in het havenbedrijf, de concentratie bij groter distributie
punten, welke de vraag minder heterogeen, en meer geconcentreerd, naar 
plaats en omvang maken. 

Aanpassing aan deze vraag naar aansluitende vervoersdiensten kan in
derdaad een groter bedrijf, of groepsvorming van bedrijven, voordelen 
bieden. Tevens kunnen dan in een groter verband gespecialiseerde ver
voeren worden verricht, en wel met een dergelijke regelmaat, dat rendabel 
gewerkt kan worden, zo nodig ook met gespecialiseerd materiaal. Alle over
wegingen van technische en organisatorische aard, verdienen, naar het 
schijnt, uw aandacht, wanneer het gaat om vraagstukken van bedrijfs-
grootte, samenwerking en, in bepaalde gevallen goed doordacht, aaneen
sluiting. 

Hebben wi j het vandaag over het hart van de welvaart, het vervoer, 
dan komt, bij ernstige overwegingen de zelfstandigheid van het bedrijf 
betreffende, het hart en karakter van de transportondernemer zelf in het 
geding. Wie w i l niet het liefst en uitsluitend eigen baas zijn. Flexibiliteit 
en direkt meewerken van de onafhankelijke ondernemers in deze bedrijfs
tak zijn ongetwijfeld van nauwelijks schatbare waarde. Daarnaast doen 
echter allerlei taken en lasten, die het dagelijks werk niet zo zeer raken, 
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tal van aanspraken op de t i jd , de kennis en de werkkracht van de kleine 
transportondernemer. 

Zij t gij, de vraag zij met respect en beleefdheid geuit, in deze zaal dan 
duizendpoten? Taken — normaal te noemen — als vervoersplanning, 
controle, onderhoud en personeelsbeleid, worden immers tegenwoordig 
bijna op de achtergrond geplaatst door de financieringsproblemen, juri
dische en organisatieproblemen, administratieve moderniseringen, en noem 
maar op. En liggen 's avonds niet ter bestudering te wachten de geschrif
ten of uitspraken van Keyzer, Van Donkelaar, Noortman of buurman 
Leber? 

Het veeleisende bedrijfsleven zal steeds de mentaliteit van echte doe-
het-zelvers buitengewoon goed kunnen gebruiken, maar de goede onder
nemer kan zich veelal beter gaan toeleggen op datgene wat hij heeft 
geleerd en weet te bestuderen, terwijl een samenwerking op het gebied 
van gespecialiseerde diensten, zoals het zeer grote informatie- en admini
stratieve gebied, dan welkom kan zijn. En de t i jd gaat snel. Vakspecialis
ten voor allerlei nieuwe aspecten van wat eens een gewone transport-
business was, zijn nodig. 

Koopt gezamenlijk een stukje van hun t i jd , van hun belangrijke diens
ten. En leert aanvaarden dat zij zo'n bijzonder aspect beter beheersen dan 
u. 

Hebt u op het gebied van eventueel afstaan van enige zelfstandigheid 
onwrikbare inzichten, dan zijn er twee mogelijkheden: 

Een Spaanse diplomaat die over Nederland een boek schreef, beweert 
dat niets een Hollander van inzicht kan doen veranderen! 

Godfried Bomans zegt wat anders: H i j zegt: goed naar elkaar luisteren 
doen wij niet: we wachten gewoon op onze beurt om ons standpunt te 
herhalen. Maar! Juist wanneer een vreemdeling zou denken dat we ons 
aan de martelpaal zouden laten slaan, liever dan iets toe te geven, wordt 
er een luchthartig of dwaas woord gezegd en gaan we lachend samen weg, 
waarschijnlijk om te biljarten of zoiets. 

Daarom moge ik er voor pleiten, gezien zo vele en, snelle veranderingen-
dat in de tak van het goederenvervoer de ondernemers bepaalde samen
werkingsmogelijkheden blijven onderzoeken en beproeven. 

De Internationale Spoorwegcongresvereniging en de Internationale 
Spoorwegunie hebben in juni te Wenen een symposium gehouden, dat 
gewijd was aan „Hoge Snelheden". Een twintigtal conclusies werden ge
trokken. Enkele daarvan geven wi j hierbij weer. 

„Het verband werd aangetoond tussen snelheidsverhoging en andere 
maatregelen tot verbetering van de kwaliteit van het reizigersverkeer, die 
de spoorwegen moeten nemen om aan de verlangens van een veeleisend 
publiek tegemoet te komen. 

Het is duidelijk aan het licht gekomen hoe dringend noodzakelijk het 
is dat de spoorwegen tot resultaten komen op het gebied van snelheids-
en frequentieverhogingen. De klant wacht niet langer op hogere snelheden, 
frequentieverhoging en tariefdifferentiatie en comfortverbetering, ook an-
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dere vervoersmiddelen bieden hem deze immers in toenemende mate. 
Waar in de praktijk reeds het een en ander op het gebied van snelheids

verhoging is behaald, hebben de resultaten de verwachtingen overal over
troffen. Een van de opmerkelijkste voorbeelden is de Tokaidolijn, die 
reeds twee jaar na ingebruikneming winstgevend wordt geëxploiteerd. 

Vraagstukken van het economisch nut van hoge snelheden werden be
handeld, maatschappelijke aspecten moeten daarbij een belangrijke rol 
spelen. Deze kunnen soms zeer moeilijk in geld worden gewaardeerd. 
Daarom moet hun bestudering, in geval zich alternatieve projekten aan
bieden onder toezicht van zo niet door de overheid zelf geschieden. Dit 
standpunt kreeg de instemming van de grote meerderheid van de deel
nemers aan dit symposium, ook uit landen waar de ondernemingsvrijheid 
als een groot goed wordt beschouwd. 

Studies hebben aangetoond dat de aanleg van nieuwe met hoge snel
heden te berijden lijnen zelfs in landen met een naar verhouding kleine 
bevolkingsdichtheid economisch zeker verantwoord kan zijn 

Dergelijke investeringen moeten, zo was de unanieme mening, betrok
ken worden in een algemene planning voor het verkeer en het vervoer 
en met de grootste zorg worden geselecteerd. 

Deze planning dient zich niet te beperken tot de ontwikkeling van het 
vervoer met hoge snelheden maar tevens betrekking te hebben op de ver
betering van de stedelijke vervoerverbindingen met de stations. 

Tenslotte werd opgemerkt, dat het probleem van de snelheidsverhoging 
niet alleen in de ontwikkelde landen in het brandpunt van de belangstel
ling staat, maar dat de ontwikkelingslanden, met name die in Afrika, de 
snelheid van het vervoer op hun railstelsels ook trachten op te voeren. 

Drs. H . H . de Vries 
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S T A T I S T I S C H E K A N T T E K E N I N G 
P U B L I K A T I E S V A N H E T C E N T R A A L B U R E A U VOOR D E S T A T I S T I E K 

M E T B E T R E K K I N G TOT H E T V E R K E E R E N V E R V O E R 

Verschenen in het tweede kwartaal 1968: 

• Geregelde verkeerstellingen van de Rijkswaterstaat 1964-1966, 
bestelnr. N 11/1964-1966, ƒ 5,50 

Publikatie in samenwerking tussen de Directie Algemene Dienst van de 
Rijkswaterstaat en de afdeling Verkeersstatistieken van het C.B.S Deze 
statistiek bevat de over de jaren 1964-1966 gebundelde uitkomsten van 
de mechanische en visuele tellingen aan de 18-telpunten, waarvan de maand-
resultaten geregeld worden gepubliceerd in de „Maandstatistiek van Ver
keer en Vervoer". I n deze publikatie zijn tevens opgenomen de nog niet 
eerder gepubliceerde cijfers van de verkeerstellingen aan een aantal andere 
belangrijke telpunten zoals bijvoorbeeld de Velsertunnel, de van Brienen 
oordbrug, de Grevelingendam enz. 

• Statistiek van het Binnenlands goederenvervoer 1966, 
bestelnr. N 34/1966, f 7,50. 

De inleiding van deze statistiek wordt gevormd door enkele samen
vattende staten en grafieken en bevat daarnaast een groot aantal tabellen 
per verkeerstechniek 

Vervoerd gewicht per goederengroep x 1000 ton 

Goederengroep 
Binnen
vaart *) 

Spoor
wegen 

Weg-
vervoer 

Granen 3.598 3 2.878 
Andere voedings- en genotmiddelen 3.445 63 43.909 
Olieh. zaden, oliën en vetten 1.190 652 564 
Meststoffen 1.651 1.045 3.879 
Ruwe mineralen (excl. ertsen) 2 ) 48.383 613 87.109 
Vaste brandstoffen 2.432 5.220 5.993 
Vloeibare brandstoffen 12.550 2.590 15.304 
Andere chemische produkten 701 781 13.270 
Kalk, cement e.d. 1.998 772 25.479 
Overige goederen 2.738 2.796 56.977 
Goederen in beurtvaart 930 

Totaal 79.661 14.535 255.362 

x ) Excl . campagnevaart 
2 ) Zand, grind, stenen e.d. 
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• Statistiek van de Internationale Binnenvaart 1966, 
bestelnr. 814-03-5-66, ƒ 8,-

Ook in deze statistiek worden uitgebreide tabellen voorafgegaan door 
door enkele samenvattende staten en grafieken van de binnenvaart over 
de Nederlandse grenzen. 

Enkele kengetallen betreffende laadvermogen en vervoerd gewicht 

Laadvermogen in min t. vervoerd in procenten 
jaar alle geladen lege gewicht benuttings- beladings leeg-

schepen schepen schepen min t. graad graad vaart 

1956 128,8 87,1 41,7 75,1 58,3 86,2 32,4 
1961 162,5 111,2 51,3 91,5 56,3 82,3 31,5 
1966 216,1 139,5 76,6 118,0 54,6 84,6 35,4 

• Statistiek van de Verkeersongevallen op de Openbare Weg 1966, 
bestelnr. 814-014-66, ƒ 4,-

I n verband met de nieuwe regeling inzake het verbaliseringsbeleid, die 
eind augustus 1966 door de Minister van Justitie werd afgekondigd, is 
sindsdien de melding van verkeersongevallen aan het C.B.S. beperkter dan 
voorheen. De cijfers over de laatste maanden van 1966 - en derhalve ook 
over het gehele jaar 1966 - zijn inzonderheid ten aanzien van de ongeval
len met uitsluitend materiële schade dus niet zonder meer vergelijkbaar 
met die over voorgaande jaren. De cijfers van de dodelijke ongevallen 
worden in principe niet door deze maatregel beïnvloed. 

• Statistiek van het Internationaal Goederenvervoer 1966, 
bestelnr. 814-004-66, ƒ 12,50 

Ter completering van de reeks publikaties van de afdeling Verkeerssta-
tistieken over het jaar 1966, is bovengenoemde publikatie verschenen. 
Een viertal tabellen geven een inzicht in het totale vervoer. Deze tabel
len worden gevolgd door een indeling per verkeerstechniek. De publikatie 
wordt besloten met een aantal tabellen btreffende de doorvoer. 

• Statistiek van de Koopvaardijvloot 1 januari 1968, 
bestelnr. 814-037-68, f 2,50 

I n een aantal grafieken en tabellen wordt een inzicht gegeven in de 
samenstelling van de Nederlandse koopvaardijvloot. Tevens is een tabel 
opgenomen van de wereldkoopvaardijvloot gedurende een aantal jaren. 
Hierin komt tot uitdrukking welke plaats Nederland inneemt. 
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Wereldkoopvaardijvloot in 1967 

min. 
BRT. % 

Liberia 22,6 12,4 
Ver. Koninkrijk 21,7 11,9 
Noorwegen 18,4 10,2 
U.S.A. 18,4 10,1 
Japan 16,9 9,3 
U.S.S.R. 10,6 5,8 
Griekenland 7,4 4,1 
Italië 6,2 3,4 
West-Duitsland 6,0 3,3 
Frankrijk 5,6 3,1 
Nederland 5,1 2,8 
Panama 4,8 2,6 
Zweden 4,6 2,5 
Denemarken 3,0 1,6 
Spanje 2,6 1,4 
Argentinië 1,2 0,7 
Overige landen 27,0 14,8 

Totaal 182,1 100,0 

• Maandstatistiek van het Internationaal Zeehavenvervoer december 1967 
bestelnr. N 2, 1967, beknopte maandaflevering ƒ 3,- (8 ex. per jaar) uit

gebreide kwartaalaflevering ƒ 10,- (4 ex. per jaar) 

Het decembernummer van de maandstatistiek van het internationaal 
zeehavenvervoer bevat de cijfers over het jaar 1967. Na een aantal grafieken 
en staten over de ontwikkeling van het internationaal vervoer ter zee te 
Rotterdam en Amsterdam volgen uitgebreide tabellen van de internati
onale goederenbeweging per haven en district per verkeerstechniek. 

I n deze publikatie zijn tevens cijfers opgenomen van het passagiersver
voer ter zee naar en uit Nederland en het goederenvervoer door de lucht 
volgens goederengroep. 

Indexcijfers van de internationale goederenbeweging ter zee te 
Rotterdam 1963 = 100 

Gelost Geladen a ) 

totaal totaal invoer 
door
voer totaal uitvoer 

door
voer 

totaal 

1964 111 104 126 105 101 116 110 
1965 120 113 136 109 105 120 118 
1966 126 123 132 125 120 137 126 
1967 134 130 143 144 119 208 136 

1 ) Excl. bunkermateriaal 
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Indexcijfers van de internationale goederenbeweging ter zee te 
Amsterdam 1963 = 100 

Gelost Geladen 1 ) 
totaal 

totaal invoer 
door
voer totaal uitvoer 

door
voer 

totaal 

1964 97 92 102 122 100 150 101 
1965 89 77 102 126 110 147 95 
1966 92 83 102 137 104 180 100 
1967 90 74 108 137 99 187 98 

1 ) Excl. Bunker materiaal 

Ter perse: 

• Statistiek van de Scheepvaartbeweging 1967 
• Statistiek van de Zeevaart 
• Statistiek van de Binnenvloot 1 januari 1968; verschijnt in „Maand

statistiek van Verkeer en Vervoer juli 1968 

Statistische publikatie van de Benelux: 

• Wegverkeerstellingen 1965 
Evenals in 1955 en 1960 werden in het kader van de vervoerscommis-

sie van de Economische Commissie voor Europa door de Europese leden-
landen uniforme verkeerstellingen gehouden op het Europese net van 
hoofdwegen. Ook de Beneluxlanden hebben deze tellingen verricht. I n 
samenwerking met de bij de tellingen betrokken nationale instanties is 
een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de omvang en structuur van het 
autoverkeer over de gemeenschappelijke Beneluxgrenzen. 

Aantal gepasseerde auto's naar nationaliteit in 1965 (daggemiddelde 0-24 
uur) 

Belgisch-Nederlandse grens Belgisch-Luxemburgse grens 

Belg. Nederl. Overig Belg. Luxemb. Overig 

aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % 

Personen 22.752 48 21.517 46 2.647 6 4.588 50 2.735 30 1.809 20 
auto's 

Auto 1.138 45 1.320 52 69 3 104 63 32 20 28 17 
bussen 

Vracht 2.508 42 3.175 53 309 5 845 57 531 36 101 7 
auto's 
Totaal 26.398 49 26.012 47 3.025 4 5.533 51 3.298 31 1.938 18 

C. Daamen 
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B O E K B E S P R E K I N G E N 

W . A. G. Blonk: Enige aspekten en problemen van het goederenvervoer 
tussen de Lid-staten van de Europese Economische Gemeenschap, met 
name ten aanzien van de kwantitatieve beperkingen en kwalitatieve be
lemmeringen. Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut, Rotterdam. 
1968, 418 blz., ƒ 25,-

Blonk heeft door zijn proefschrift de aandacht willen vestigen op het 
complex van vraagstukken, samenhangend met de vrijmaking van het 
goederenvervoer tussen de lid-Staten van de EEG. Wie kennis w i l nemen 
van de voorstellen van de Europese Commissie, daarbij ook statistisch 
ingelicht w i l worden en tenslotte een indruk w i l krijgen van de invloed 
die door de auteur bedoelde beperkingen resp. belemmeringen op de ont
wikkeling van het intra-communautaire goederenvervoer heeft, vindt in 
zijn dissertatie een schat van gegevens bijeen. 

Bij de oordeelsvorming is enige voorzichtigheid geboden. Blonk zegt 
terecht, slechts enige aspecten van het grensoverschrijdende goederen
vervoer te behandelen. Weliswaar worden op pagina 15 de tarief- resp. 
prijspolitiek en de fiskale politiek met betrekking tot de infrastructuur 
vermeld en worden op pagina 16 enige belemmeringen als wachttijden aan 
grensposten, gesloten grensovergangen bij nacht, beperkte vrije tankinhoud 
gereleveerd, al deze factoren hebben tezamen een aanzienlijke nadelige 
invloed op de ontwikkeling van het inter-communautaire goederenver
voer, al kan men het met de auteur eens zijn, dat bespreking ervan in het 
kader van zijn onderzoek te ver gaat. 

Een tweede punt dat tot voorzichtigheid maant is de omstandigheid, 
dat statistieken weliswaar veel, maar niet alles vermogen aan te tonen 
deels ook, als de auteur zelf zegt, door onvolkomenheden in het be
schikbare materiaal. De uitspraak op pagina 57 dat de lengte van de 
infrastructuur in de verschillende lidstaten een gevolg is van de door deze 
gevolgde „vervoerpolitiek" (een term die in dit verband nadere definiëring 
behoeft) en met name in Frankrijk en West-Duitsland grotendeels op de 
spoorwegen is gericht, wordt niet door de gegeven tabel aangetoond. Hier
mede wordt niet in twijfel getrokken dat deze landen „spoorweglanden" 
zijn, maar zulks zal met andere gegevens moeten worden gestaafd (om
vang onrendabele lijnen, overheidsbijdragen, sociale aspecten). 

Een soortgelijk bezwaar kan worden geopperd tegen de uitspraak op 
pagina 138 dat in kwantitatief opzicht het wegvervoer Nederland-Frank
ri jk niet belangrijk is (dat overigens ook voor de andere vervoertakken 
geldt) door de restriktieve maatregelen van de Franse overheid ten gunste 
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van de Franse spoorwegen. Bevoordeling van de spoorwegen in het grens
overschrijdend vervoer is, juist door hun territoriale gebondenheid, alleen 
in beperkte mate mogelijk. Tenslotte bli jkt uit grafiek 4 (pag. 137) dat 
het aandeel van de Franse beroepsvervoerder relatief sterker toenam dan 
dat van de Nederlandse, ondanks het feit dat (bijlage 1, pag. 305) de 
Franse wegvervoerders geen grote belangstelling hebben voor de relatie 
Nederland-Frankrijk v.v. Op grond hiervan zal men zich de vraag kun
nen stellen of de Franse restriktieve maatregelen ook niet, of zelfs in de 
eerste plaats tot doel hebben voor de eigen beroepsvervoerder een zo 
groot mogelijk aandeel te realiseren. Overigens zou een overzicht van 
geweigerde ritmachtigingen een nuttige indicatie kunnen zijn voor de 
mate waarin het Nederlands wegvervoer in zijn ontwikkeling geremd 
wordt. 

Blonk's uitspraak op pagina 47 „dat in de eindtoestand iedere vorm van 
contingentering, zij het in de vorm van een bilaterale of van een commu
nautaire overeenkomst, uit den boze zal moeten zijn" moet, naar w i l 
voorkomen, in die zin worden begrepen dat een „plafond"-systeem 
zoals bij het communautaire contingent, de nationale regeling in 
Westduitsland voor het Güterfernverkehr en in de bilaterale regeling 
Nederland-Westduitsland wordt toegepast, onacceptabel is. De gedachte 
aan een gemeenschappelijke capaciteitsregeling met het zwaartepunt op de 
subjectieve toelatingsvoorwaarden doet denken aan het Nederlandse re
gime m.b.t. het ongeregeld vervoer, welke echter naast de behoefte van de 
individuele ondernemer toch ook een marktbewaking kent voor het ge
val „het totale laadvermogen een omvang zou aannemen die niet meer 
verantwoord kan worden geacht in verband met de totale behoefte aan 
gelegenheid tot ongeregeld vervoer met vrachtauto's" (Kon. besluit van 
30 januari 1954, Stb. 24, gew. bij besluit van 8 mei 1964, Stb. 152, sub 
C punt 4 ) . 

Opgemerkt moge worden dat de op p. 47 vermelde getallen en percen
tages m.b.t. het communautaire contingent achterhaald zijn door het 
besluit van de Raad van Ministers van 18 jul i j . L ; de door de Raad aan
genomen regeling betreft: 
— 1200 vergunningen, als volgt verdeeld: Frankrijk 286, West-Duits

land 286, Nederland 240, Italië 194, België 161, Luxemburg 33, 
— de vergunningen zijn 3 jaren geldig (1969 t.m. 1971); naar ondervin

ding kunnen nieuwe liberalisatiemaatregelen voor na 1971 worden 
genomen. 

Blonk toont zich (pag. 38 e.v.) voorstander van de vrije mededinging 
zonder op de problematiek ervan voor de vervoermarkt diep in te gaan. 
Het juiste midden tussen ruïneuze concurrentie en misbruik van machts
positie moet worden gehouden, criteria die door de EEG ter verdediging 
van haar voorstel voor margetarieven zijn gebruikt en waarvan de merites 
o.a. in het z.g rapport Ailais in twijfel zijn getrokken. Misbruik van 
machtspositie bv. hoeft zich niet alleen te openbaren in de prijzen die 
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„over langere termijn de normale ondernemingswinst nog aanzienlijke 
extra-winsten" (alle vage termen), maar kan zich ook uiten in exorbitant 
lage ( = dumping) prijzen. Is er dan sprake van ruïneuze concurrentie? 
Deze laatste kan geen plaats vinden zonder overheersende positie van 
één oi meer groten onder de vervoerders, enkel en alleen omdat een te 
groot aantal kleinere vervoersondernemingen tezamen een te grote ver-
roercapaciteit hebben. 

I n dit laatste geval beveelt Blonk terecht een zekere kartellering aan 
(pag. 41) , een gedachte die in Hoofdstuk I V bij de behandeling van de 
binnenscheepvaart nogmaals naar voren wordt gebracht. De concentratie-
mogelijkheid voor kleinere en middelgrote wegvervoerders en binnen
scheepvaart ondernemingen is, zoals bekend, in de door de Raad van M i 
nisters aangenomen verordening nopens de cocurrentieregels (met terug
werkende kracht op 1 jul i j . l . in werking getreden) erkend; pools en con
venties zijn, voorzover zij de continuïteit en de stabiliteit van de vervoer
markt bevorderen ook geoorloofd. Blonk geeft in zijn dissertatie een goed 
overzicht van de internationale overeenkomsten voor de verschillende 
stroomgebieden. Ten aanzien van het IRU-plan verdedigt hij het EEG-
standpunt, waarmee men het niet altijd eens hoeft te zijn. 

Het is jammer dat in de tekst zelve met betrekking tot de spoorwegen 
niet is gewezen op het feit, dat het bestaan van verschillende stroom-
systemen geen probleem van de eerste orde meer is, omdat door toepassing 
van z.g. halfgeleiders de constructie van meerstroomlocomotieven (als 
zodanig vermeld in bijlage 16, pag 410) van aanvaardbare omvang, ge
wicht en kostprijs binnen de praktische mogelijkheden kwam en realisering 
ervan een feit is (bv. TEE tussen Amsterdam en Parijs). 

I n het huidige tijdsbestek is voor de spoorwegen het vraagstuk van de 
automatische koppeling van groot belang, niet alleen voor wat betreft 
de keuze wélke zal worden gekozen maar ook óf tot toepassing van de 
automatische koppeling moet worden overgegaan, gezien de grote inves
teringen die er mee gemoeid zijn. Een complicerende factor hierbij is 
dat, indien in één of meerdere landen daartoe wordt overgegaan, ook de 
andere dienen mee te doen w i l men geen nieuwe technische belemmering 
in het leven roepen. Het probleem is er niet een dat uitsluitend voor de 
EEG-spoorwegmaatschappijen speelt, omdat het voor het gehele Europese 
spoorwegvervoer - met aansluiting op het Russische net - van belang is. 

Blonk besluit zijn dissertatie met conclusies, die hi j , o.m. voor wat betreft 
het relatieve aandeel van de verschillende vervoertakken in het totale 
goederenvervoer tussen de lid-Staten in procenten van het totaal aangeeft. 
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1957 1965 

Binnenvaart 54,7% 42,0% 
Spoorwegen 33 ,1% 24,5% 
Wegvervoer 6,5% 13,7% 
Zeevaart 5,6% 5,8% 
Pijpleiding — 13,9% 
Luchtvaart 0 , 1 % 0 ,1% 

Drs. F. J. Brouwer 

W. Dreskornfeld - H . Werner: Mehrwertsteuer im Verkebrsbetrieb 
Taylorix Tachverlag, Stuttgart, 1968, 109 blz. 

De auteurs hebben met dit handzame boekje de bedoeling gehad in een 
kort bestek de betekenis van de Duitse BT W-bepalingen voor het vervoer 
weer te geven. Zij zijn er daarbij in geslaagd, aan de hand van eenvoudige 
voorbeelden aan te geven hoe de BTW werkt, welke verplichtingen van 
facturering zij geeft en hoe de boekingen in de comptabele administratie 
in principe zal moeten geschieden, ook in geval kortingen worden toege
staan bij contante betaling, dan wel correcties moeten worden toegepast 
ingeval van reklamering of rekenfouten. 

Van belang is ook, dat de auteurs er de aandacht op vestigen dat de 
BTW als zodanig géén element is van de kostprijs en ook met de verlies-
en winstrekening niets meer van doen heeft. 

Er moet op worden gewezen, dat kennisname van de inhoud van het 
boekje niet voldoende is om de BTW in de praktijk te volgen omdat, 
uiteraard, de wet zelf gevolgd is en wordt door een groot aantal uitvoe
ringsbesluiten en -regelingen. I n dit verband moge de aandacht worden 
gevestigd op een artikelenreeks in de Deutsche Verkehrs-Zeitung van de 
hand van Dreskornfeld, waarin de uitvoeringsbesluiten mede worden be
sproken („Die Mehrwertsteuer in der Praxis," DVZ 1967: nr. 59, 68, 
90, 141 en 1968: nr. 21 en 31) en welke reeks op gezette tijden wordt 
vervolgd. 

I n het aanhangsel van het hier besproken boekje behandelen Dreskorn
feld en Werner zeer summier de Franse TVA, die naar de mening van de 
auteurs niet steeds „wettbewerbsneutral" voor buitenlandse vervoeron-
dernemers is omdat in tegenstelling tot West-Duitsland het inkomend 
goederenvervoer in Frankrijk niet omzetbelasting vrij is. 

Zij memoreren hier een probleem dat in de naaste toekomst waard 
is diepgaand bestudeerd te worden. Niet alleen onderling afwijkende 
bepalingen, maar ook verschillen in tarieven en tijdstip van invoering 
(België en Luxemburg eerst per 1 januari 1970) zullen van invloed zijn 
op de concurrentieverhoudingen tussen vervoertakken en binnen de ver
voertak tussen vervoerondernemingen van verschillende lid-Staten. 

Drs. F. J. Brouwer 
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Handbuch der Europaischen Seehafen, Band 1, Grundfragen der See-
verkehrswirtschaft; Heeckt, Jolmes, Kühne, Sanmann. Verlag Weltarchiv 
GmbH; Hamburg 1967, 297 blz., D M 89,-. 

Gezien de vele nieuwe ontwikkelingen en vooral wijzigingen in de eco
nomie van de Duitse en Europese zeehavens, heeft het Hamburgische 
Welt-Wirtschafts-Archiv besloten een handboek van de Europese zee
havens in 10 banden uit te geven. De eindredactie hiervan ligt in handen 
van Prof. Dr. H . Sanmann van de Vrije Universiteit Berlijn. Onder zijn 
leiding schrijven Duitse en andere auteurs over de zeehavens van Duits
land, Scandinavië, van de Oostzeekust, Nederland, België, Groot-Brit-
tannië, Ierland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië en van Zuidoost Eu
ropa. 

Deze eerste band is verdeeld in vier onderdelen, waarin de algemene 
problemen van de zeevaart en van de zeehavens zijn opgenomen. Aller
eerst gaat Jolmes in op de structuurveranderingen in de zeevaart; via 
gedetailleerde statistieken worden veranderingen in de wereldvloot onder
zocht. De dikwijls voorkomende structuurveranderingen ( in scheeps-
grootte, voortstuwingswijze, vervoerde goederen, scheepsbouwmaterialen) 
passeren de revue, alsmede de problematieken rond het wisselende aan
deel van de diverse vlaggen en de wisselende eigendomsverhoudingen. 
Daarna wordt uitvoerig ingegaan op de tonnageontwikkeling versus de 
vraag naar zeevervoer en daarmee op de vraag of er permanent dan wel 
tijdelijk overcapaciteiten zijn aan te wijzen geweest dan wel voor de toe
komst zijn te verwachten. Tenslotte volgen de invloeden van de struc
tuurveranderingen in de zeevaart voor de havens, waarbij havenpolitieke 
gezichtspunten om de hoek komen kijken. 

Kühne gaat in op het vraagstuk van de middellange conjuncturele ont
wikkeling in de zeevaart. Is er sprake van een speciale zeevaartcyclus, die 
als bijzondere bedrijfstakcyclus valt waar te nemen? Er wordt voorzichtig 
tot een positief antwoord geconcludeerd op grond van zeer veel statis
tisch materiaal. 

Sanmann geeft een analyse van de zeehavens in de wereldeconomie. 
I n vogelvlucht behandelt hij op zeer prettig leesbare wijze de vele soorten 
haventypen, waarna de zeehavenconcurrentie een beurt krijgt. Deze con
currentie wordt nationaal-economisch eerder als schadelijk dan als nuttig 
gekarakteriseerd. Eén passage — die later gelukkig wat gerelativeerd 
wordt — moge worden vermeld (sprekende over havenconcurrentie): 
„Dabei ist die gesamtwirtschaftliche Unsinnigkeit dessen, was da ge
schieht, evident: im einzelwirtschaftlichen Interesse einiger Branchen ent-
stehen soziale Zusatzkosten, die jede Rechtfertigung vermissen lassen. 
Und ebenso evident ist warum dies geschieht: im Falie von Gebietskörper-
schaften — als den Tragern der Hafen — ist der Wettbewerb ein un-
tagliches Steuerungsinstrument für das wirtschaftliche Geschehen". 

Heeckt behandelt de economische functies en faciliteiten van de zee
havens uit de nationaal-economische gezichtshoek. H i j draagt alternatieve 
havenpolitieke grondregels aan, bespreekt de diverse havenfuncties, on
derzoekt vestigingsplaatsproblemen en behandelt vraagstukken betreffen-
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de de produktiviteit. Kernpunt van dit gedeelte is een diepgaande en 
zeer „gründliche" analyse van de zeehavenfaciliteiten. 

Ongetwijfeld wordt met dit handboek in grote mate informatie over 
de Westeuropese zeehavens gegeven, alsmede een goed inzicht in de onder
linge verhoudingen. Het is met dit soort - daarbij vooral Duitse - hand
boeken de grenzen van de te behandelen materie niet te overschrijden bij 
de behoefte een zo „volledig" mogelijk handboek te geven. Er is in dit 
geval een aanvaardbare keuze uit de veelheid van mogelijk te behandelen 
onderwerpen gedaan. Weliswaar had met aanzienlijk minder woorden 
hetzelfde kunnen worden gezegd, doch dan had het begrip „Band" in ge
vaar kunnen komen. 

Gezien de kwaliteit van het eerste deel kunnen de volgende 9 banden 
met vertrouwen tegemoet worden gezien. 

Drs. H . H . Horsting 

H . Jürgensen en D . Aldrup: Verkehrspolitik im europaischen Integra-
tionsraum. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1968; D M . 26,-
Tekst 144 pagina's, bijlagen 34 pagina's. 

De titel van het boek wekt grote verwachtingen inzake een gedetail
leerde en diepgaande behandeling van de vele principiële en actuele 
problemen, welke zich met betrekking tot de gemeenschappelijke ver
voerpolitiek voordoen. I n het voorwoord van de auteurs worden deze 
verwachtingen evenwel aanmerkelijk getemperd, wanneer daar wordt mee
gedeeld, dat het boek eerder is gericht op een plaatsbepaling dan op een 
beantwoording van de vele theoretische en praktische vraagstukken be
treffende de gemeenschappelijke vervoerpolitiek. 

Het boek valt uiteen in drie onderdelen, te weten: 

I . de gemeenschappelijke vervoerpolitiek en de harmonisatie van de al
gemene economische politiek in de EEG, 

2. de taak van de vervoerpolitiek in een economische unie (het maximale 
programma) en 

3. de gemeenschappelijke vervoerpolitiek als schakel tussen de verschil
lende nationale vervoersystemen (het minimale programma). 

Uit vervoerpolitiek oogpunt is deel I minder interessant. Feitelijk 
wordt hier alleen aandacht besteed aan enige meer algemeen-economische 
problemen welke zich bij de samensmelting van de zes Lid-Staten voor
doen. 

Deel I I besteedt aandacht aan een maximaal programma, dat moet die
nen als een rationeel vervoerconcept voor een Europese economische unie 
met gecentraliseerde wettelijke en uitvoerende instellingen. Bijzonder ver
rijkend is hier met name het gedeelte waar de conserverende vervoerpoli
tiek tegenover de vernieuwende vervoerpolitiek wordt gesteld. Met name 
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de visie van de auteurs inzake de tarief- en capaciteitspolitiek alsmede de 
infrastructuurpolitiek verdient de aandacht. 

I n deel I I I wordt ingegaan op een minimaal programma dat gericht 
is op een situatie, waarin de nationale vervoerpolitieke competentie 
slechts zover worden beperkt als strikt noodzakelijk is om het functione
ren van de douane-unie te garanderen. Terecht wordt hier gesteld, dat het 
kernpunt van de malaise in de Europese vervoerpolitiek ligt in een zekere 
afkeer tot harmonisatie. Ten aanzien van het harmonisatieprobleem maken 
de auteurs een onderscheid tussen het absolute en het relatieve harmoni-
satieniinimum. Het absolute harmom^atieminimum is gericht op het uit de 
weg ruimen van de verstoringen in de goederenruil, die door de nationale 
vervoerpolitieken worden veroorzaakt; bij het relatieve harmonisatiemini
mum moet gedacht worden aan de noodzakelijke internationale samenwer
king van de direkt bij het vervoer betrokken personen. Voorts wordt 
ingegaan op de perspectieven betreffende de verdere vooruitgang van de 
integratie op vervoergebied, waarbij wordt stilgestaan bij het harmonisatie
plan, de organisatie van de vervoermarkt en de coördinatie van de inves
teringen in de infrastructuur. 

Zeer aktueel zijn de auteurs met het laatste gedeelte betreffende hun visie 
op het Leberplan. Zij komen tot de uitspraak dat het doel van het 
Verkehrspolitisches Programm juist is, maar dat de middelen om de doel
stellingen te bereiken zeer ongelukkig zijn gekozen (een mening overigens 
die zich grotendeels dekt met de opvattingen van de Commissie van de 
Europese Gemeenschappen, weergegeven in haar aanbeveling aan de Duitse 
Regering). I n afwijking van de gebruikelijke opvattingen in het buiten
land, zien de auteurs - zij het op zeer voorzichtige wijze geuit - in deze 
benadering van de Duitse vervoerpolitieke problemen een positief teken 
voor een verdere Europese vervoerintegratie. 

Het boek dat in een niet-alledaags Duits is geschreven, hetgeen helaas 
niet aan de leesbaarheid ten goede komt, verdient zeer zeker een ruime 
aandacht in de kringen der Nederlandse vervoereconomen. Het is niet 
alleen de fundamenteel-technische benadering van het probleem der Euro
pese vervoerintegratie, die in het oog springt, het zijn vooral de con
clusies waartoe deze Duitse auteurs komen, die in Nederlandse oren een 
aangename weerklank zullen vinden. Ter illustratie volgen hier enkele van 
dergelijke uitspraken: 

• ...iedere restrictieve politiek inzake de toegang tot de markt en/of 
een star systeem van door de overheid vastgestelde vaste tarieven leidt 
onvermijdelijk tot een - in een samenleving gebaseerd op een vrije mede
dinging - onevenwichtige capaciteits-struktuur. 

• ...voor een traditionele „gemeinwirtschaftHche" vervoervoorziening als 
leidend motief in een rationeel verkeersconcept zal in een toekomstige 
economische unie geen plaats meer zijn. 

• ...de afschaffing van de tarief vorming in het goederenvervoer over 
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de weg over lange afstand zou gepaard kunnen gaan met een verruiming 
van de contigenten. 

• ...een duidelijke verschuiving van de vervoerpolitiek van de traditi
onele tarief- en capaciteitspolitiek naar de infrastructuurpolitiek l i jk t . . . in 
de EEG niet alleen een vereiste ondogmatische doelmatigheid, maar ook 
een postulaat van politiek verstand. 

• ...zou het ondoelmatig zijn het begin van een tarief vrijmaking en een 
liberalisatie van het grensoverschrijdende vervoer in de EEG afhankelijk 
te maken van een algemeen doorgevoerde harmonisatie in de vervoersector. 

Dr. W. A. G. Blonk 
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B O E K A A N K O N D I G I N G E N 

„Autohöfe des Güterkraftverkehrs; Entwicklung und Funktionen" (Ein 
Beitrag zur Verkehrsrationalisierung und Verkehrskoordinierung), A. 
Marx en K. Ackermarm; Betriebswirtschaftncher Verlag Dr. Th. Gabler, 
Wiesbaden, 1967, 174 blz. 

De schrijvers hebben de stof in 4, elk voor zich zeer sterk onderver
deelde, hoofdstukken behandeld. Zij zijn begonnen met een overzicht 
over de ontwikkeling van het goederenvervoer over de weg in Duits
land in deze eeuw. Daarbij zijn ter sprake gekomen de grootte en het 
aantal vrachtwagens en aanhangwagens, het vervoer over korte en dat over 
lange afstand, beroepsvervoer en eigen vervoer, lijnvervoer en los vervoer, 
de pogingen van hoger hand om de markt door middel van verordeningen 
en wetten te regelen; de aanleiding daartoe en het bereikte resultaat. 

I n de volgende 3 hoofdstukken trachten schrijvers te omlijnen wat een 
Autohof is. Daarbij gaan zij in op de verschillende uitdrukkingen die 
daarvoor in de Duitse vervoerswetenschappelijke litteratuur gebruikt zijn 
en wegen het voor en tegen van die omschrijvingen af. Zij zetten uiteen 
welk soort diensten een Autohof verleent: zorg voor de chauffeurs en bij
zitters, beschikbaarstelling van parkeerterrein met gelegenheid tot tanken 
en het doen verrichten van herstelwerkzaamheden. De Autohof biedt 
voorts de mogelijkheid goederen op te slaan, vrachtgoed te verdelen en 
over te laden; er wordt bemiddeling verleend, zodat de verlader ver
voersmogelijkheden en de vrachtautochauffeur lading vindt. Schijvers be
spreken de uiterlijke vorm en de ondernemingsopbouw van een Autohof. 
Zij betrekken voorts de Amerikaanse Autohöfe en de Amerikaanse litte
ratuur daarover in hun beschouwing en besluiten met de (mogelijke) in
vloed van Autohöfe op het wegvervoer: veiligheid, snelheid, kosten, ra
tionalisering. 

Het boek bevat tenslotte een indrukwekkende litteratuurlijst en enige 
staatjes, die o.a. het aantal vrachtwagens en aanhangwagens, hun ver
mogen, absoluut en in verhouding tot het aantal inwoners van een be
paald land betreffen. 

A. de H . 

„Shell-Schiffahrtsbuch für Binnenschiffahrt, Küstenschiffahrt und See-
fischerei", Deutsche Shell A.G. , 1967, Hamburg. 

Voor de zesde maal heeft de Deutsche Shell haar scheepvaartboek uit
gegeven, waarin een veelheid van onderwerpen wordt behandeld die zeer 
leerzaam zijn voor een ieder die iets leren w i l over de binnenvaart, de 
kustvaart en de zeevisserij. Om slechts een paar onderwerpen te noemen: 
vervuiling van waterwegen, rationalisatie in de binnenvaart, de geschiede
nis van de Duitse kustvaart, waterstanden van de Rijn, hoe werkt een 
echolood, maar ook: hoe maakt men het beroemde zeemansgerecht „labs
kous". 

H . H . 
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„Der Ausbau der Mosel", Internationale Mosel-Gesellschaft m . b . H , Trier, 
1966, 314 blz., kaarten, tabellen, grafieken. 

Hoewel dit boekwerk alweer enige t i jd oud is, mag het toch nog worden 
vermeld vanwege de blijvende actualiteit van de scheepvaart op de Moezel, 
en vanwege het feit dat dit boekwerk zo fraai is uitgevoerd. Via vele 
foto's, kaarten en een heldere tekst krijgt men een indruk van alle werken 
die nodig zijn geweest om deze waterweg bevaarbaar te maken. 

H . H . 

„Die deutschen Transportflieger im 2. Weltkrieg", F. Morzik en G. Hüm-
melchen; Bernard und Graefe Verlag für Wehrwesen, 1966, Frankfurt /M., 
320 blz., foto's kaarten. 

Een goed voorbeeld van de verblinding in Duitsland over de afloop 
van de Tweede Wereldoorlog vormt de geschiedenis van het Duitse mili
taire transport door de lucht en de Duitse vliegtuigindustrie. Tot op de 
laatste dag van die oorlog werden opdrachten gegeven nieuwe gevechts
vliegtuigen te ontwerpen die de overwinning zouden moeten behalen; 
terwijl half Duitsland reeds bezet was werden in oude zoutgrotten nog 
„Volksjager" in elkaar gezet, waarmee de Hitlerjugend - na 2 lessen - op 
de vijand werd losgelaten. Di t boek handelt over het militaire transport 
van Duitsland door de lucht. Tot nog toe is hierover weinig bekend ge
worden en de verdienste van dit boek is dat het veel licht werpt op dat 
deel van de oorlogsmachine dat - vooral bij de vele ingesloten Duitse 
troepen - van essentieel belang is geweest. Hoewel uit organisatorisch 
gezichtspunt voor de vervoerseconoom zeker leerzaam, toont het volgende 
citaat uit dit boek aan dat vervoerseconomie niet het belangrijkste onder
deel van de Duitse logistiek in oorlogstijd was: „Wie unwirtschaftlich Ben-
zintransporte von Malemes (Kreta) nach Nordafrika waren, zeigt vol
gender Vergleich: eine Junkers 52 verbrauchte für einen Flug hin und 
zurück nach Tobroek 12 Fasser zu je 200 1. Benzin, nach Bengasi sogar 
16 Fasser. Da aber für den Rückflug der Maschinen nach Kreta kein zu-
satzlicher Treibstoff zur Verfügung stand, mustten diese einen Teil des 
eben herausgebrachten Benzins tanken. Dadurch blieben bei einem Flug 
nach Tobroek nur 10 Fasser zu je 200 1. und nach Bengasi sogar nu deren 
6 übrig. Um 18 soldaten von Brindisi über Malemes nach Tobroek zu 
transportieren wurden 6000 1. Benzin benötigt, von Athen nach Tobroek 
3800 1." 

H . H . 

Koninklijke Nederlandsche Reedersvereeniging ,yerslag over 1967", Den 
Haag 1968, 133 blz., grafieken, tabellen. 

Zoals steeds is ook het verslag over 1967 van de Reedersvereeniging 
een goed verzorgd en gedegen werkstuk, waarin een duidelijk beeld van 
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de wereldzeevaart en de plaats van Nederland daarin wordt gegeven. De 
lijnvaart, trampvaart en tankvaart worden afzonderlijk behandeld, even
als de steeds moeilijker wordende scheepvaartpolitieke situatie. De vele 
statistische gegevens zijn weer zeer waardevol voor het beoordelen van de 
situatie van een vervoertak die in een zeer moeilijke fase van haar be
staan verkeert. 

H . H . 

Economisch Bureau voor het Weg- en Watervervoer, „Structuur huur
auto- en taxivervoer", Den Haag, april 1968, 103 blz., grafieken, tabellen. 

Het huurauto- en taxiwezen staat de laatste t i jd in het centrum van 
veler belangstelling. Er wordt ingezien dat veranderingen in wettelijke re 
gelingen noodzakelijk zijn, doch verder dan de fase van het rapporten-
schrijven is men nog niet. Alvorens structuurwijzigingen in deze vorm 
van vervoer worden aangebracht, dient inzicht te bestaan in de huidige 
- vooral financiële - structuur. Het onderhavige rapport geeft dat inzicht 
zeer duidelijk: vele gegevens zijn opgenomen over het aantal in die sec
tor werkzame bedrijven, de verrichten prestaties, de kosten- en financie
ringsstructuur en de rentabiliteit. 

H . H . 

„So kam der Mensch auf's Flugzeug", door R. Metzier; Fackeltrager Ver
lag Schmidt-Küster GmbH., Hannover 1967, 254 blz., foto's. 

De mens heeft reeds sinds de oertijd willen vliegen. Vliegen is nu geen 
alleenrecht meer voor enige zonderlingen en het vliegtuig is niet meer 
alleen voorwerp van bewondering voor jonge en door de techniek aange
trokken mensen. Thans, in de t i jd van het vliegtoerisme leren steeds gro
tere groepen de fascinerende sfeer van luchthavens kennen en ze onder
gaan de bekoring van het schijnbaar moeiteloos zweven boven de wolken; 
en nu is men al in het stadium van de luchtgiganten die meer dan 500 
passagiers meenemen. Voor al diegenen die precies willen weten hoe uit 
oude mythes en dromen de dagelijkse realiteit groeide van het vliegen van 
de mens, is dit fraai verzorgde boek geschreven. Het is merkwaardig te 
ervaren hoe in oude sagen de huidige ontwikkeling reeds werd voorzien. 
Leonardo da Vinei kwam reeds met geniale vUegtuigontwerpen. Niettemin 
is er veel waaghalzerij, koene fantasie, bewonderenswaardige vindingrijk-
heid ten toon gespreid op de lange weg van het zweefvliegtuig van Lilien-
thal tot het straalvHegtuig dat enige malen sneller dan het geluid vliegt. De 
geschiedenis van deze technische superprestaties van de mens is hier op 
pakkende wijze beschreven en wordt in pakkende foto's gebracht. 

H . H . 
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„Wyt's Digest of Dutch Shipping and Shipbuilding 1967", Rotterdam 
1967, Dagblad Scheepvaart, 304 blz., foto's. 

Di t voor de 13e maal verschenen, langzamerhand zeer bekende boek, 
bevat ook ditmaal een keur van artikelen over zeer vele onderwerpen de 
Nederlandse zeescheepvaart betreffende, en geschreven door op hun ter
rein uiterst bekwame auteurs. Een lijst van alle in 1966 in Nederland 
gebouwde schepen (met hun specificaties) is toegevoegd, alsmede van 
alle scheepswerven in ons land. Tenslotte zijn alle onder Nederlandse 
vlag varende schepen met hun specificaties opgenomen en alle Neder
landse scheepvaartmaatschappijen. Niet alleen een nuttig maar ook een 
heel mooi uitgevoerd boekwerk. 

H . H . 

„100 jaar varen" door M . P. de Bruin, C V . Drukkerij G. W. Den Boer, 
Middelburg, 1966, 40 blz., foto's. 

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Provinciale Stoom
bootdiensten heeft het Provinciaal Bestuur van Zeeland opdracht gegeven 
een gedenkboekje te schrijven. 

Het is naar de tekst een aardig boekje geworden, maar de presentatie 
had wel wat moderner gekund, zelfs met de zeker geringe beschikbare 
middelen. 

H . H . 

„Das Verkehrspolitische Programm im Spiegelbild der öffentlichen Mei
nung", Bundesminister für Verkehr; Neuer Vorwarts-Verlag, Bad Godes-
berg, 1968, 300 blz. 

I n een t i jd waarin in ons land de voorlichting en publiciteit door de 
diverse Ministeries en Ministers midden in de belangstelling staat, is het 
nuttig te zien hoe de Duitse Minister van Verkeer Leber door public re-
lations-activiteiten en door publiciteitsacties wordt omgeven. Onder de 
laatste categorie behoort wel dit boek met de tekst van het Verkehrspo-
litisches Programm 1967-1972 en daarna een lange reeks commentaren — 
pro en contra — ontleent aan de pers, de radio en de t.v. Ook de tot 
begin 1968 verschenen „Stellungnahmen" van vervoersorganisaties etc. 
zijn opgenomen. Zulk een initiatief is een interessant experiment; iets 
voor Nederland om ook eens te proberen? Er kan een aardig boekje 
worden opengedaan over „Nederlands-Duitse wegvervoervergunningen". 

H . H . 

286 



„The Port of San Francisco; an in-depth study of its impact on the city, 
its economic future, the potential of its northern waterfront"; 
Arthur D . Little, Inc., San Francisco, 1966, 205 blz., tabellen, grafieken. 

Het consultantsbureau Arthur D . Little is sedert enige t i jd in ons land 
geen onbekende meer: dit bureau ontving immers de opdracht voor een 
studie over de ontwikkeling van Groningen, gericht op de bepaling van 
die maatregelen die een zo groot mogelijke bijdrage tot de economische 
groei van het Noorden zullen kunnen geven. Met de studie over de ha
ven van San Francisco en haar toekomst en haar invloed op de economie 
van de stad — in opdracht van de San Francisco Port Authority — heeft 
dit bureau laten zien dat het op dit gebied wel tot iets in staat is. Als 
conclusie geeft deze studie een groot aantal aanbevelingen voor verande
ringen in de fysieke vormgeving van het havenfront op grond van ver
keers- en vervoersprognoses tot 1990. Voor ons land, waar op het ogen
blik zo wordt gegoocheld met de toekomst van grote en kleine havens, is 
dit een zeer leerzame studie. 

H . H . 

„Wegwijzer voor de autorijder", door Ed. Emmering, Uitgeversmaat
schappij Ad. Donker, Rotterdam, 1968, 190 blz., ƒ 4,90. 

Deze, met medewerking van Shell Nederland Verkoopmaatschappij 
N.V. uitgegeven paperback „geeft bijna 400 juridische adviezen en ant
woorden op vragen uit de praktijk, die iedere weggebruiker kan stellen", 
zoals op het kaft wordt vermeld. Het boekje is inderdaad een wegwijzer 
voor de automobilist geworden. Ondermeer worden onderwerpen als 
verzekering, fiscus, koop en verkoop enz. aan de orde gesteld, maar ook 
zaken als aanrijdingen, aansprakelijkheid, strafwet,strafzaak en civiele 
procedure passeren de revue. Het boekje heeft niet de pretentie volledig 
te zijn, maar met name de overzichtelijke indeling en frisse aanpak be
stempelen het tot een handzame en waardevolle „gids". 

P. 

„Passenger Transportation"; Readings selected from a marketing view
point by S. C. Hollander. Michigan State University, Bureau of Business 
and Economic Research, Michigan, 1968, 664 blz., $ 9,50. 

Di t lijvige boekwerk omvat een verzameling van 71 lezingen, opstellen, 
tijdschriftartikelen enz. van internationaal bekende vervoers- en verkeers-
deskundigen, welke door Prof. S. C. Hollander zijn gebundeld. 

Prof. Hollander schrijft in zijn voorwoord o.a. „ I realize that an ana
lysis of the particular problems of passenger carriage cannot replace basic 
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work in transportation fundamentals. Nevertheless, the business of car
rying people seems to differ from that of hauling freight to a degree 
that warrants at least some specialized attention. The papers in this vol
ume explore various aspects of the travel market, the services that at
tract traffic, the problems of pricing those services, promotional programs 
and marketing channel relations, the problems of competition and mo
nopoly, the pattern of governement regulation, and the outlook for the 
future. Attention is concentrated entirely on intercity and common car
riage by all modes: air, rail, bus and ship". 

Een voordeel van een dergelijk boekwerk is dat ook de geïnteresseerde, 
wiens „leestijd" beperkt is, het zonder vrees voor de omvang ter hand 
kan nemen, daar de opstellen van geringe omvang zijn en naar onderwerp 
gegroepeerd. Het boekwerk is dan ook als een welkome aanwinst te be
schouwen, terwijl de naam van de uitgever de kwaliteit van de inhoud 
garandeert. 

P. 
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B U I T E N L A N D S E T I J D S C H R I F T E N 

Journal of Transport Economics and Policy, 1968 - No. 2 

D . L . Munby 
J. W . S. Brancker 

R. Millward 
J. L . Simon 

K. W . Gwilliam 
Sonia Stairs 
J. S. De Salvo and 
L . B. Lave 
J. M . Thomson 

Mrs. CastePs Transport Policy 
The Provision and Financing of an International 
System of Navigational Aids in the Air 
Road Investment Criteria: A Case Study 
An Almost Practical Solution to Airline Over
booking 
Domestic Ai r Transport Fares 
Selecting an Optimal Traffic Network 

An Analysis of Towboat Delays 
The Value of Traffic Management: A Note on 
Traffic Capacity in Central London 

Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 1968 - Heft 2 
G. Storsberg : Grenzen des Wettbewerbs im Verkehr 
S. Peters : Zum Ausnutzungsgrad im öffentlichen Personen-

nahverkehr 
V. Porger : Möglichkeiten einer europaischen Flugliniennetz-

gestaltung 

Verkehrsannalen - Mitteilungen der Oesterreichischen Verkehrs-
wissenschaftlichen Gesellschaft, 1968 - Heft 2 

K. Oettle : Oekonomismus und Rationalitat in der Verkehrs
politik 

H . Kraus : Mechanisierung und Automation im Verkehr und 
in der Verkehrspolitik 

A. E. Perlman : Moderne Eisenbahnpolitik in den Vereinigten Staa-
ten (USA) 

B. Rothschuh : Rationaler, nationaler und sozialer Strassenbau 

Verkehrsannalen - Mitteilungen der Oesterreichischen Verkehrs-
wissenschaftlichen Gesellschaft, 1968 - Heft 3 

Sonderpublikation anlasslich des van der AICCF und der UIC veranstal-
teten Symposiums Schnellverkehr, Wien Juni 1968: Beitrage und Ab-
handelungen 
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Schweizerisches Archiv für V erkehrswissenschaft und Verkehrspolitik, 
1968 - Heft 2 

J. Favre 
M . Börlin et 
E. Fontella 

U . W. Meier 
R. Schauer 

F. Reichel 

L'avenir économique des CFF 
Réponse a M . Baumgartner sur 1' article „Le Rap
port de 1' Institut Batelle au sujet du projet de 
voie navigable de Bale a Y verdon" 
Die schweizerische Hochseeschiffahrt 
Die geographischen Einfliisse auf die Wirtschaft-
lichkeit der Donauschiffahrt 
Seehafenverkehrspolitik als Bestandteil der allge-
meinen Verkehrspolitik 
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M E D E D E L I N G E N V A N H E T I N S T I T U U T 

Ontwikkeling Binnenvaart 

Het Instituut stelt in samenwerking met het Economische Bureau voor 
het Weg- en Watervervoer een onderzoek in naar de toekomstmogelijk
heden van de binnenvaart. Di t onderzoek wordt verricht in opdracht van 
het Centraal Overleg in de Binnenscheepvaart en werd mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van ƒ 225.000 van het Ministerie van Economische 
Zaken. Op verzoek van de Minister werd een begeleidingscommissie in 
het leven geroepen, bestaande uit vertegenwoordigers uit ambtelijke krin
gen, bedrijfsleven en organisaties nauw betrokken bij de binnenscheep
vaart. 

De probleemstelling welke aan het onderzoek ten grondslag ligt, kan als 
volgt worden samengevat: 

a. Het ontwikkelen van een structuurbeeld van de toekomstige vraag naar 
vervoer zowel nationaal als grensoverschrijdend, voor zover deze vraag 
voor de Nederlandse binnenvaart van belang is; 

b. Het formuleren van de kwantitatieve eisen (zowel technisch als eco
nomisch), die aan de vloot en aan de walaccommodatie dienen te wor
den gesteld om aan de vraag op de onderscheiden deelmarkten te 
kunnen voldoen; 

c. Het ramen van de omvang en samenstelling van de in de toekomst 
vereiste vloot; 

d. Het adviseren omtrent de commerciële organisatievormen die in de 
toekomst gewenst zijn, de eisen die aan het ondernemerschap zullen 
dienen te worden gesteld en de wijze waarop de vereiste investerin
gen kunnen worden gefinancierd. 

Raming van de verliezen ten gevolge van verkeerscongesties voortvloeiend 
uit herstelwerkzaamheden aan c.q. reconstructie van Bijkswegen 

Het Instituut stelt, in opdracht van de Stichting Weg, een onderzoek 
in naar een kwantificering van bovengenoemde verliezen. Het doel van 
het onderzoek is, om in de toekomst bij de planning van te verrichten 
werkzaamheden aan Rijkswegen, de kosten van de verkeerscongesties 
mede in aanmerking te nemen. Aan het einde van dit jaar zal aan de op
drachtgeefster verslag worden uitgebracht. 

Studentencolloquium 1968-1969 

Het Instituut organiseert dit jaar wederom een colloquium voor stu
denten aan de Nederlandse Economische Hogeschool, de Technische Hoge
school Delft , de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Het 
colloquium zal zijn gewijd aan de ontwikkeling van de haven van Scheve-
ningen. Het ligt in de bedoeling dit onderwerp in twee opeenvolgende 
studiejaren te behandelen. 

Cursus Vervoerswezen 

Medio 1967 werd een begin gemaakt met een onderzoek naar de moge-
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lijkheid van invoering van de marketing in de cursus Vervoerswezen. Drs. 
C. F. A. Weterman, directeur van het Instituut voor Marktonderzoek 
N V . , verklaarde zich bereid als docent op te treden. Daar het vak „Mar
keting" specifiek op het vervoer gericht diende te worden, werd hiertoe 
een werkgroep opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van de ver
schillende vervoersectoren. De realisering van de invoering van dit vak 
in de cursus is thans in een ver gevorderd stadium. I n het komende cur
susjaar zal dit vak aan de leerstof worden toegevoegd. 

Tevens is in de loop van dit jaar een aanvang gemaakt met de uitbouw 
van de lessen Goederenvervoer, waarbij aandacht zal worden besteed aan 
de geïntegreerde transportafwikkeling. Het doel van deze uitbouw is 
de aandacht te richten op de samenhang, welke er in het gehele patroon 
van het goederenvervoer bestaat. Deze uitbouw wordt verzorgd door 
Drs. H . Plasse, econoom bij de Algemene Verladers- en Eigenvervoerders 
Organisatie. 
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B E L A N G R I J K S T E A A N W I N S T E N V A N D E B I B L I O T H E E K 

A L G E M E E N 

Europese parlement; De eerste tien jaar 1958-1968. 205 blz. 1968. 
Ezekiel, M. and K. A. Fox: Methods of correlation and regression analy
sis; linear and curvilinear. 548 blz. 3rd ed., 1967 
Idenburg, R.: Zicht op straks; 20.000.000 Nederlanders op 34.000 vier
kante kilometers. 72 blz., 1967 
Voorontwerp van de tweede nota over de Amsterdamse binnenstad 153 
blz., 1968 
Wallis, W. A. and H. V. Roberts: Statistics: a new approach, 646 blz., 
repr. 1964 

V E R K E E R A L G E M E E N 

Afheld, H: Infrastrukturbedarf bis 1980; eine Bedarfs- und Kosten-
schatzung notwendiger Verkehrs-, Bildungs- und Versorgungseinrich-
tungen für die Bundesrepublik Deutschland. 129 blz. 1967. 
Knagge, B.: Unternehmerische Investitionsentscheidungen im Verkehrs-
sektor; Determinanten und staatliche EinflussmögHchkeiten. 189 blz., 
1967 
Planung, Bau und Betrieb des Schnellverkehrs in Ballungsraünen. Vor-
trage der 2. wissenschaftlichen Tagung Technische Universitat Berlin. 
302 blz., 1967 
Wagner, H. R. H.: Heutige Möglichkeiten gemeinwirtschaftlicher Ver-
kehrsbedienung im öffentUchen Personennahverkehr. 382 blz., 1966. 
Willeke, R., H. D. Bögel und W. Freimutb: Verkehrspolitik vor der 
Entscheidung; eine kritische und weiterführende Untersuchung zum Ver-
kehrspolitischen Programm der Bundesregierung 56 blz., 1968 

W E G V E R K E E R 

F.N.O.P. en K.N.V.T.O.: Rapport omtrent de bevordering van het ver
voer per taxi. 15 blz.: 1968 
Prigge, E.: Praktische Möglichkeiten einer op timalen Nutzung der Ver-
kehrsflachen in den Stadten. 46 blz., 1968 

S C H E E P V A A R T 

Overlegorgaan Zeehavenontwikkeling Zuid-West Nederland: Verkenning 
van enkele aspecten van de ontwikkelingsmogelijkheden voor zeehavens 
in het Deltagebied. 63 bk., 1968 

Tresselt, D.: The West African shipping range. 92 bk. , 1967 

L U C H T V A A R T 
Beaubois, H.: Property law and air traffic. 67 bk. , 1967. 
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IATA in the 1970's; a symposium on the future of world air transport 
at the 23rd annual general meeting of the I A T A ; 1967, Manilla. 58 
blz., 1968 

N A S L A G W E R K E N 

Westdeutscher Schiffahrts- und Hafenkalender 1968, 1432 blz. 

J A A R V E R S L A G E N E N A N D E R E J A A R L I J K S E P U B L I K A T I E S 

L'Annee ferroviaire 1967. Paris, Librairie Plon, 1967. 21 cm., 314 blz., 
afbn, grafn, tabn. 
Europese gemeenschappen; Commissie. Eerste algemeen verslag 1967. 
Brussel, 1968. 24 cm., 517 blz., tabn. 
London transport board. Annual report and accounts for the year ended 
31 December 1967. London, Her Majesty's stationery office, 1968. 25 
cm., V I I , 75 blz., afbn, grafn, krt , tabn. 
St. Lawrence seaway authority and Saint Lawrence seaway development 
corporation. Traffic report of the St. Lawrence seaway 1967. Ottawa, 
1968. 28 cm., I X , 71, V I I I blz., grafn, tabn. 

St. Lawrence seaway authority. Annual report. Ottawa, 1968. 22 cm., 
obi., 40 blz., afbn, tabn. 

Ministerie van openbare werken (België); Dienst der scheepvaart. Ver
slag over het dienstjaar 1967. Luik, 1968. 28 cm., 53 blz., grafn, tabn. 

Koninklijke Nederlandsche reedersvereeniging. Jaarverslag 1967. 's-Gra-
venhage, 1968. 23 cm., 133 blz., grafn, tabn. 

Scheepvaartvereeniging Zuid. Jaarverslag 1967. Rotterdam, 1968. 27 cm., 
60 blz., afbn, tabn. 

Bank for international settlements. Thirty-eighth annual report; Apr i l 
1967-March 1968. Basle, 1968. 30 cm., V I I , 190 blz., grafn, tabn. 
Nationale maatschappij van buurtspoorwegen (België). Verslagen uitge
bracht door de Raad van beheer en door het Comité van toezicht; dienst
jaar 1967. Brussel, 1968. 27 cm., 123 blz., grafn, tabn. 

Nederlandse spoorwegen. Verslag over 1967. Utrecht, 1968. 29 cm., 68 
blz., afbn, grafn, tabn. 

Bundesminister für Verkehr; Abt. Binnenschiffahrt. Deutsche Binnen
schiffahrt 1967. Bonn, 1968. 30 cm., 2 dln, grafn, tabn. 

1. Text. 
2. Diagramme und Tabellen. 

Kamer van koophandel en fabrieken voor Rotterdam. Jaarverslag 1967. 
Rotterdam, 1968. 22 cm., I X , 321 blz., afbn, grafn, tabn. 

Staatsbedrijf der PTT. Jaarverslag 1967. 's-Gravenhage, 1968. 30 cm., 
72 blz., afbn, grafn, tabn. 
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S T A T I S T I E K E N 

Centraal bureau voor de statistiek. Regionale rekeningen 1960. 's-Graven-
hage, Staatsuitgeverij, 1968. 29 cm., 2 dln. 

D I . 1: tekst en staten. 
D l . 2: input-outputtabellen. 

Basisstatistieken van de Gemeenschap; 8e uitg. Brussel, Bureau voor de 
statistiek der Europese gemeenschappen, 1967. 16 cm., 218 blz., grafn. 
Centraal bureau voor de statistiek. Statistiek van het binnenlands goede
renvervoer 1966. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1968. 29 cm., 72 blz., 
grafn, krt . 
Centraal bureau voor de statistiek. Statistiek van het internationaal goe
derenvervoer 1966. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1968. 28 cm., 92 
blz. 
Europese gemeenschappen; Bureau voor de statistiek. Vervoer; jaarstatis
tiek 1966. Luxemburg, 1968. 27 cm., 191 blz., krtn. 
Provinciale waterstaat van Utrecht. Intensiteitstellingen van het verkeer 
1967. Utrecht, 1968. 30 cm., 39 blz., grafn, krtn. 
Provinciale planologische dienst in Noord-Brabant. Verkeerswaarnemin-
gen 1967; tellingen en waarnemingen op de telpunten der geregelde ver-
keerswaarnemingen in Noord-Brabant. 's-Hertogenbosch, 1968. 30 cm., 
52 blz., grafn, krt. 
Centraal bureau voor de statistiek. Geregelde en andere verkeerstellingen 
van de Rijkswaterstaat 1964-1966. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1968. 
29 cm., 53 blz., grafn, krt . 
Bundesanstalt für den Güterfernverkehr und Kraftfahrt-Bundesamt. Der 
grenzüberschreitende Fernverkehr auslandischer Lastkraftfahrzeuge im 
Jahre 1965 in seiner Gesamtleistung und Entwicklung; gemeinsamer Be
richt. Köln, 1968. 30 cm., V I , 69 blz., grafn. 
Centraal bureau voor de statistiek. Statistiek van de verkeersongevallen 
op de openbare weg 1966. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1968. 29 cm., 
40 blz., grafn. 
Bundesanstalt für den Güterfernverkehr und Kraftfahrt-Bundesamt. Der 
grenzüberschreitende Fernverkehr auslandischer Lastkraftfahrzeuge im 
Jahre 1966 in seiner Bewegung nach Verkehrsgebieten, Güterhauptgmp
pen und wichtigeren Gütergruppen; gemeinsamer Bericht. Köln, 1968. 
30 cm., 194 blz., krt . 

Bundesanstalt für den Güterfernverkehr und Kraftfahrt-Bundesamt. Der 
Fernverkehr mit Lastkraftfahrzeugen im Jahre 1966 in seiner Bewegung 
nach Verkehrsgebieten, Güterhauptgruppen und wichtigeren Gütergrup
pen; gemeinsamer Bericht. Köln, 1968. 30 cm., 238 blz., krt . 
Bundesanstalt für den Güterfernverkehr. Die Struktur des Güterfernver-
kehrsgewerbes; Stand: Juli 1966. Köln, 1968. 30 cm., 33 blz., grafn. 
Centraal bureau voor de statistiek. Statistiek van de zeevaart 1966. 's-Gra
venhage, Staatsuitgeverij, 1968. 29 cm., 93 blz., grafn. 
Centraal bureau voor de statistiek. Statistiek van de internationale binnen
vaart 1966. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1968. 29 cm., 77 blz., grafn, 
krt . 

295 



Centraal bureau voor de statistiek. Statistiek van de koopvaardijvloot; 
1 januari 1968. 's-Gravenhage, 1968. 29 cm., 22 blz., grafn. 
The American waterways operators, Inc. Inland waterborne commerce 
statistics 1966. Washington, 1968. 28 cm., I V , 38 blz., krt. 
Centraal bureau voor de statistiek. Statistiek van de luchtvaart 1966. 
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1968. 29 cm., 68 blz., grafn, krt . 
European airlines research bureau. Traffic and operating data for the 
EARB carriers 1963-1967. Brussel, 1968. 30 cm., I I , 54 blz. grafn. 
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