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D E R E C E N T E T A R I E F W I J Z I G I N G E N V A N P T T 

Het is de laatste jaren herhaaldelijk noodzakelijk gebleken de tarieven van PTT te 
wijzigen. Deze wijzigingen hangen uiteraard samen met de stijging van het loon-
en prijspeil in ons land. PTT is met zi jn meer dan 70.000 werknemers een arbeids
intensief bedrijf. Hoewel voortdurend gestreefd wordt naar verbetering van de 
kosten-opbrengsten verhouding door vergroting van de efficiency van de produk
tie, aanpassing van het dienstbetoon e.d. is een volledige compensatie van de zeer 
sterke loon- en prijsstijgingen van de laatste jaren een onhaalbare kaart gebleken. 
Naast dit element van optrekking van het tariefniveau bevatten de recente tarief
wijzigingen een aantal veranderingen van de tariefopbouw. Deze structurele ver
anderingen van de PTT-tarieven vormen het hoofdthema van dit artikel. Hier
onder zullen voor de twee grootste bedrijfsonderdelen namelijk post en telefonie 
deze structurele veranderingen nader worden besproken. Tot beter begrip l i j k t 
het echter nutt ig eerst enige algemene opmerkingen te maken over de tarieven
politiek van PTT. 
Het tarievenbeleid van PTT is primair gericht op het bereiken van een redelijk 
rendement op het geïnvesteerde vermogen. In concrete betekent dit een rende
ment waarbij alle kosten worden gedekt en bovendien een zeker surplus wordt 
verkregen. Kostendekking is in het algemeen vereist ter verzekering van de con
t inuï tei t van het bedrijf . De motivering van een surplus is gelegen in de noodzaak 
to t het leveren van een bijdrage in de financiering van de expansie. Ook andere 
overwegingen pleiten in de richting van een redelijk rendement zoals: 
- elke gebruiker dient minstens de kosten te betalen van een aan hem bewezen 

dienst ("profijtbeginsel"); 
- vermijding van distorsies b i j de allocatie van produktiemiddelen; 
- voorkoming van "oneerlijke" concurrentie. 
Het standpunt dat bij het tarievenbeleid gestreefd dient te worden naar een 
redelijk rendement geldt niet alleen voor het gehele bedri jf maar ook voor de 
grote onderdelen: post, telegrafie, telefonie, PCGD en RPS. Een duurzame 
"subsidiër ing" van het ene onderdeel door het andere moet worden voorkomen. 
Wat de afzonderlijke diensten van de bedrijfsonderdelen betreft kan het stand
punt wat genuanceerder zi jn . Ook hier dient kostendekking plus winstopslag het 
uitgangspunt voor de tariefbepaling te z i jn . U i t overwegingen van bedrijfsbelang 
kan hiervan echtér worden afgeweken b.v. ter bereiking van een gunstiger verkeers
omvang o f een gelijkmatiger bedrijfsbezetting. Is dit het geval dan ontstaan er 
tariefdifferentiaties binnen een bedrijfsonderdeel, d.w.z. een verschillende ver
houding tussen de produktiekosten en het tarief bij de onderscheidene diensten. 
Met deze tariefdifferentiaties stuiten we op de marktsituatie als relevante factor 
voor de tariefpolitiek. Met name is hiervoor inzicht nodig aangaande de elastici
teit van de vraag. Als uitvloeisel van een meer commercieel getinte tariefpolit iek 
hebben deze tariefdifferentiaties de laatste t i j d aan importantie gewonnen. Men 
dient zich hierbij uiteraard wel af te vragen welk tarief door de klant minstens 
betaald zal moeten worden om de zaak voor PTT nog aantrekkelijk te doen zi jn . 
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Afgezien van zeer bijzondere omstandigheden wordt voor de korte termijn de 
benedengrens gevormd door de different iële kosten, d.w.z. b i j verkeersuitbreiding 
door de stijging van de totale kosten. Elk tarief boven dit niveau leidt tot verbete
ring van het bedrijfsresultaat mits althans geen prijsbederf optreedt. Het werken 
met differentiële kosten in de strikte betekenis van het woord levert in een bedri j f 
als PTT in de prakti jk moeilijkheden op. De oorzaak hiervan is gelegen in de geo
grafische spreiding van de produktie en het daarmee gepaard gaande verschil in 
bezettingsgraad van de produktiemiddelen. Als indicator voor de differentiële 
kosten zou gewerkt kunnen worden met het begrip "variabiliteitsgraad van de 
kosten" van een bepaalde dienst. Hieronder wordt verstaan de door analyse van 
de kosten van die dienst gevonden verhouding tussen een bepaalde procentuele 
stijging van het verkeer en de als gevolg daarvan gemiddeld optredende procen
tuele stijging van de kosten. 

Voor de lange termijn is het duidelijk dat voor de bepaling van het minimum
tarief voor een bepaalde dienst mede van belang is het "tarief-plafond" van de 
andere diensten. Immers uitgaande van minstens kostendekking voor het hele 
dienstonderdeel zal een nadelig verschil t.o.v. de integrale kosten b i j een bepaalde 
dienst gecompenseerd moeten worden door voordelige verschillen bi j andere 
diensten. 
I n het voorgaande werden als bepalende factoren voor de PTT-tarieven genoemd 
de kosten, het rendement en de marktsituatie. Daarnaast z i jn nog tal van andere 
factoren van belang zoals de monopoliepositie van het bedri j f b i j het vervoer van 
brieven ( to t 500 gram) en b i j de telecommunicatie, de sociale en culturele over
wegingen die van oudsher een rol spelen bij de bepaling van het tarief voor dag
bladen en periodieken, enz. In het kader van dit artikel zal hierop echter niet 
verder worden ingegaan. 

D E P O S T T A R I E V E N 

Van oudsher worden de tarieven van de post voornamelijk bepaald door: 
- de inhoud of aard van de zendingen; 
- het gewicht; 
- de bestemming. 
Deze criteria zijn b i j de laatste tariefwijzigingen overeind gebleven. Op grond van 
het criterium inhoud o f aard wordt een aantal categorieën onderscheiden name
l i j k brieven, briefkaarten, drukwerken, dagbladen, periodieken, pakjes, post
pakketten enz. 
Bij de postpakketten en b i j een gedeelte van de pakjes gaat het om kleingoederen-
vervoer, alle overige categorieën hebben betrekking op berichtenvervoer. Bij de 
onderverdeling van het berichtenverkeer hebben verschillende overwegingen een 
rol gespeeld. 
Het onderscheid tussen brieven en drukwerken is voornamelijk toe te schrijven 
aan een verschil in "draagkracht" ; deze is voor brieven groter door het persoon
lijke en actuele karakter en door de monopolie-positie van de Postdienst. In de 
kostensfeer kan eveneens een argument worden gevonden voor een lager tarief 
voor drukwerken dan voor brieven door de omstandigheid dat een deel van de 
drukwerken minder snel wordt behandeld. 

142 



De categorie briefkaarten, die evenals de brieven betrekking heeft op berichten 
van persoonlijke en actuele aard, biedt een eenvoudige mogelijkheid (geen enve
loppe, geen postzegel) to t verzending van korte mededelingen tegen een tarief 
dat lager ligt dan het brieftarief. Voor de categorieën dagbladen en periodieken 
bestaan afzonderlijke tarieven, welke mede in verband met sociale en culturele 
overwegingen aanzienlijk beneden die voor drukwerk liggen. 
Het tweede criterium voor het huidige tariefstelsel n l . het gewicht houdt in sterke 
mate verband met de kosten, welke voor zwaardere stukken hoger zi jn dan voor 
lichtere. Het derde criterium, de bestemming, is i n het bijzonder van belang voor 
zendingen naar het buitenland. 
De ui t een oogpunt van tariefstructuur belangrijkste wijziging welke de post-
tarieven de laatste jaren hebben ondergaan is de introduktie in februari 1971 van 
afzonderlijke tariefstelsels voor losse post en partijenpost. D i t is een uitvloeisel 
van een meer op de klant gericht tarievenbeleid. De laatste jaren is namelijk steeds 
meer het inzicht gerijpt dat er b i j de markt voor postale diensten duideli jk sprake 
is van de twee bovengenoemde deelmarkten. 
Bij de losse post gaat het om kleine aantallen stukken, die de afzender deponeert 
in de brievenbus o f afgeeft aan het postkantoor. De aanbieders van deze post 
z i jn in het algemeen particulieren, kleine bedrijven, vrije beroepen e.d.. Z i j z i jn 
gediend met een zo eenvoudig mogelijke tariefstructuur hetgeen impliceert: 
weinig tariefcategorieën, grote en gemakkelijk te onthouden gewichtstrappen, 
ronde bedragen. 
Voor het tarief van partijenpost komen in aanmerking grote hoeveelheden, onder
ling identieke stukken, die als één partij op een postkantoor ter verzending wor
den aangeboden. De aanbieders hiervan worden voornamelijk gevonden b i j de 
grotere bedrijven en instellingen. Z i j onderscheiden zich van de particulieren 
doordat zij juist behoefte hebben aan een meer verf i jnd tariefsysteem, waarbij 
in meerdere mate dan bi j de losse post rekening wordt gehouden met de bijzon
dere behoeften van de afzenders. 
I n het tariefstelsel voor de partijenpost wordt in belangrijke mate aan deze speci
fieke behoeften tegemoet gekomen. I n de eerste plaats is de overzichtelijkheid 
en hanteerbaarheid van het tariefsysteem verbeterd. 
Bij het oude tariefsysteem werden verschillende kortingen verleend bi j aanbie
ding van partijen stukken, die door de afzender reeds waren gesorteerd naar 
plaats van bestemming e.d.. Di t syteem van bruto-tarieven annex kortingen is 
vervangen door een stelsel van netto-tarieven. 
Tegelijkertijd werd een glijdende tariefschaal met kleine gewichtstrapjes gesteld 
in de plaats van de vroegere grote tariefsprongen. Die grote tariefsprongen had
den namelijk het bezwaar dat een relatief kleine gewichtstoename b i j de in het 
geding zijnde grote aantallen soms kon leiden tot een belangrijke stijging van 
de portokosten. 
I n de nieuwe partijentarieven werd aan het hiervoor reeds genoemde criterium 
"bestemming" meer inhoud gegeven door invoering van een verlaagd lokaal 
tarief voor partijen brieven ( to t 100 gram) en later ook voor briefkaarten. 
Tevens werd uitbreiding gegeven aan de snelheid van de overkomst van de 
post als factor bi j de tariefbepaling. I n het oude tariefsysteem was de over-
komstduur in formele zin geen tariefcriterium. I n feite echter werden de t.o.v. 
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de brieven laag getarifeerde drukwerken ten dele met een geringere prioriteit 
behandeld. De genoemde uitbreiding werd geëffec tueerd door invoering van 
een verlaagd tarief voor partijen (van minstens 5000 stuks) uitstelbare brieven 
(later ook voor briefkaarten). 
De introduktie van het begrip "hanteerbaarheid" van de post is een ander 
nieuw element van de tariefstructuur voor partijen. Ingevoerd werden afzon
derlijke tarieven al naar gelang het stuk in de brievenbus van de geadres
seerde kan worden gedeponeerd ("busstukken") o f dat voor het stuk moet 
worden aangebeld ("belstukken"). De ratio hiervan is dat de kosten van be
stelling aanzienlijk stijgen indien moet worden aangebeld. Er wordt in dit 
verband gewezen op een zekere parallelliteit tussen "hanteerbaarheid" en 
"gewicht": een zwaarder stuk is in de regel tevens moeilijker hanteerbaar. 

Tenslotte zij nog vermeld de invoering van speciale kwantumkortingen voor 
aanbieders van grote partijen. De reeds bestaande omzetkorting voor groot
gebruikers werd in een meer verfijnde vorm gegoten en omgedoopt in 
"contractkorting". 
Met het bovengenoemde verlaagde tarief voor partijen uitstelbare brieven 
werd een richting ingeslagen waarin sommige andere landen al veel verder zi jn 
voortgeschreden. Met name werd in september 1968 in Engeland de structuur 
van de binnenlandse briefpost in dien zin gewijzigd dat een tariefonderscheid 
werd gemaakt tussen "f i r s t class" en "second class" post afhankelijk van de 
gewenste snelheid van behandeling en onafliankelijk van de inhoud. Een soort
gelijke maatregel volgde in januari 1969 in Frankrijk. 
Di t systeem heeft zowel voor- als nadelen. Voordelen zi jn b.v. 
- de afzenders kunnen kiezen tussen snelle en minder snelle behandeling; 
- afschaffing van de gecompliceerde voorschriften m.b.t. drukwerken; 
- daling van verkeerspieken; 
- grotere mechanische verwerkbaarheid daar alle stukken in gesloten envelop

pen worden verzonden. 
Nadelen z i jn : 
- de noodzaak tot splitsing van de aangeboden post in snel en langzaam; 
- eventueel benodigde extra opslagruimte voor de langzame post. 

Deze materie is bi j de Nederlandse postdienst in onderzoek. Een oplossing 
zou wellicht gevonden kunnen worden door invoering van één tarief voor de 
losse post. Hierdoor zouden de genoemde voordelen ten dele worden gereali
seerd (afschaffing drukwerkvoorschriften, grotere mechanische verwerkbaar
heid) terwi j l de nadelen zich nog slechts in gemitigeerde vorm zouden voor
doen. 
Voor een dergelijk eenheidstarief zijn sterke argumenten aan te voeren. Met 
betrekking tot de drukwerken uit de brievenbus e.d. kan worden gesteld dat 
een belangrijk gedeelte evenals de brieven een persoonlijk en actueel karakter 
heeft, denk b.v. aan familieberichten, convocaties enz. Voor de briefkaarten 
geldt hetzelfde. Ook de kosten van deze doorgaans spoedeisende stukken geven 
geen aanleiding tot een afzonderlijke tarifering. 
Ter afsluiting van de bespreking van de posttarieven moet nog worden vermeld 
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de verwantschap tussen de hiervoor genoemde hanteerbaarheid voor de bestel
ling en de geschiktheid voor mechanische postverwerking. 
Gesteld kan worden dat alle stukken, die machinaal verwerkbaar z i jn , tevens 
in de brievenbus kunnen. Het omgekeerde is echter niet alt i jd het geval. De 
geschiktheid voor machinale verwerking is op het Postcongres van Tokio in 
1969 geconcretiseerd in een aantal voorschriften ten aanzien van het formaat 
e.d.. Op dit Congres werd tevens besloten dat in het internationale verkeer 
poststukken, welke niet als standaardpoststuk kunnen worden aangemerkt, 
aan een hoger port mogen worden onderworpen. 
I n sommige landen is een dergelijk tariefonderscheid reeds ingevoerd voor het 
binnenlandse verkeer. Met name in België en West Duitsland zijn er afzonder
lijke tarieven voor standaardformaten bi j brieven en drukwerken t / m 20 g. 
Indien een dergelijk stuk niet voldoet aan de gestelde norm, dan geldt hier
voor het tarief van de naast hogere gewichtstrap. 

D E T E L E F O O N T A R I E V E N 

Bij de tariefherzieningen van de laatste jaren werden de bestaande tarief
categorieën, te weten entreegeld, abonnement en gesprekstarief gehandhaafd. 
Deze tariefopbouw in drie categorieën stemt zowel overeen met de soort van 
prestaties van het telefoonbedrijf voor de gebruikers als met de kostenstructuur. 
Wat het eerste punt betreft kan worden gesteld dat de gebruiker het als rede
l i j k ervaart, dat hi j naast het entreegeld als vergoeding voor het maken van de 
aansluiting en het gesprekstarief als vergoeding voor het actieve gebruik (het 
opbellen) een abonnement moet betalen in verband met het passieve gebruik 
(het gebeld worden) en het beschikbaarheidsnut (het kunnen opbellen en 
het opgebeld kunnen worden). 
Ten aanzien van de kosten van de telefonie kunnen worden onderscheiden: 
- de aansluitkosten; 
- de abonnee-afhankelijke kosten, die verband houden met het aantal en de 

duur der aansluitingen (b.v. de telefoontoestellen); 
- de gespreksafhankelijke kosten, die verband houden met het aantal en de 

duur der gesprekken (b.v. de interlokale centrales en kabels). 

De bovengenoemde overeenstemming tussen tariefopbouw en kostenstructuur 
bevordert de realisatie van het principe van kostendekking. 
De differentiatie naar entreegeld, abonnement en gesprekstarief wordt vrij 
algemeen toegepast. In een aantal landen (o.a. Canada, Italië, U.S.A.) hanteert 
men het z.g. Pauschal-tarief (vastrecht, flat-rate). Hieronder wordt verstaan 
dat een zeker aantal impulsen in de abonnementsprijs is begrepen en dus 
niet als gesprekskosten in rekening wordt gebracht. De impulsen boven dit 
aantal uitgaande worden afzonderlijk in rekening gebracht tegen het geldende 
tarief per impuls. Modificaties van dit principe zijn mogelijk b.v. alle lokale 
gesprekken worden in de abonnementsprijs begrepen. 
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Als voordelen van het Pauschal-tarief kunnen worden genoemd: 
- de abonneenota's vertonen minder schommelingen; 
- t o t op zekere hoogte vaste inkomensstroom voor PTT. 

Daartegenover staan enige nadelen: 
- kan door abonnees, met name de weinigsprekers, als niet redelijk worden 

ervaren doordat niet over de hele linie naar de mate van gebruik wordt 
getarifeerd; 

- niet aansluitend b i j kostenstructuur. 

Bovenstaande voor- en nadelen tegen elkaar afwegend is mijns inziens invoering 
van een vastrecht in bovengenoemde zin niet aan te raden. 
Met ingang van 1971 zijn een aantal elementen in de structuur van de gespreks
tarieven gewijzigd n l . vermindering van het aantal tariefzones en uitbreiding 
van het vri jet i jd tarief. 
Het verminderen van het aantal tariefzones is te zien als een logische voort
zetting van een reeds eerder ingezette ontwikkeling. Zo werd in 1949 het aan
tal tariefzones teruggebracht to t drie, t e rwi j l in 1967 de eerste interlokale 
zone ( A ) aanzienlijk werd vergroot (buurtgebied). 
Bovendien kreeg die zone toen een minder starre begrenzing door de intro
duktie van het z.g. systeem van de wandelende pannekoeken. Di t systeem 
hield in dat een bepaald tarief zowel gold voor het verkeer binnen een be
paalde sector als voor het verkeer met aangrenzende sectoren. Elke sector en 
dus ook elke abonnee bevindt zich hierbij min o f meer in het centrum van 
een tariefgebied. I n plaats van de vroegere starre grenzen z i jn verschuivende 
grenzen gekomen. Onredelijke tariefovergangen worden hierdoor voorkomen. 
Ook elders wordt i n de geschetste richting gedacht. Zo werd in West Duits
land reeds aangekondigd 1) dat een soortgelijk systeem in de komende jaren 
zal worden ingevoerd. U i t de bewoordingen van deze aankondiging -"Die 

Deutsche Bundespost als Wegbereiter M i t dem vorgesehenen neuen 
Tarifsystem wird die Deutsche Bundespost eine der modernsten Lösungen 
der Welt bieten"- kan wellicht worden opgemerkt dat het i n Nederland reeds 
in 1967 geihtroduceerde systeem daar niet bekend is. 
Van 1971 af zijn er nog slechts twee tariefzones voor het binnenlandse ver
keer, te weten het basisgebied, waarin wordt getarifeerd per gesprek onafhan
kel i jk van de duur en het tijdgebied, waarin per tijdseenheid wordt getari
feerd. Het basisgebied is in grote lijnen verkregen door samenvoeging van het 
lokale- en het buurtgebied. Ook dit gebied wordt derhalve gekenmerkt door 
verschuivende grenzen. 
De vermindering van het aantal tariefzones steunde op de volgende over
wegingen: 
- betere aanpassing bi j de maatschappelijke ontwikkeling naar grotere 

sociaal-economische eenheden; 
- het verkrijgen van een eenvoudiger en daardoor overzichtelijker tarief

structuur; 

I ) Presse-Mitteilungen des Bundesminis ter ium für das Post- und Fernmeldewesen 
nr 5-9-1971. 
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- aansluiting op de kostenontwikkeling aangezien de afstandsafhankelijke 
kosten relatief van minder importantie worden. 

Het tweede element in de tariefstructuur dat werd gewijzigd betrof het 
vr i je t i jd tarief. Di t tarief geldt in het tijdgebied voor verkeer buiten de nor
male werkuren (avond, zaterdag en zondag). De eerste introduktie geschiedde 
in 1961, m.i.v. 1971 vond uitbreiding plaats in die zin dat de reduktie ver
hoogd werd van 1/3 to t 1/2 van het normale tarief te rwi j l tevens op werk
dagen het aanvangstijdstip van het vr i je t i jd tarief werd vervroegd van 19.00 tot 
18.00 uur. 
De besproken tariefwijzigingen impliceren niet onbelangrijke verschuivingen 
in de relatieve importantie van de factoren, die voor de tariefbepaling van be
lang zi jn . Zo betekent de vermindering van het aantal tariefzones een afzwak
king van de factor afstand. De uitbreiding van het gebied, waarin niet naar 
tijdsduur doch naar gesprek wordt getarifeerd, wijst op een verminderde im
portantie van de factor tijdsduur. 
De verhoging van de vrijetijd-reduktie tenslotte hangt samen met een ver
sterking van de factor ti jdstip van de dag waarop het gesprek plaatsvindt. 
Wat de afzwakking van de factor afstand betreft is reeds vermeld dat de 
afstandsafhankelijke kosten van minder importantie worden. Dit hangt samen 
met de ontwikkeling van de techniek met name de capaciteitsvergroting van 
de draaggolfkabel en de opkomst van de straalverbindingen. Anderzijds werkt 
ook de aanpassing aan grotere sociaal-economische eenheden in de richting 
van mindere tariefdifferentiatie naar afstand. 
De terugdringing van de factor tijdsduur kan niet worden gebaseerd op 
kostenoverwegingen. De capaciteit van de benodigde verkeersmiddelen zoals 
centrales, transmissie wegen, moet worden afgestemd op het gebruik. Het is 
derhalve logisch de t i j d van beslaglegging op deze middelen te hanteren als 
maatstaf voor de tarieven. Door het opheffen van tijdstelling ontstaat een 
divergentie tussen kosten- en opbrengstenstructuur. Een gesprek van 5 minuten 
brengt evenveel op als een gesprek van 1 minuut hoewel de kosten een veel
voud daarvan bedragen. 
Dit kan leiden tot ondoelmatig gebruik van de verbindingswegen door het 
publiek en to t verslechtering van het bedrijfsresultaat. Tegenover deze na
delen kunnen als voordelen van eliminatie van de factor t i j d worden genoemd 
een eenvoudiger prijsbeeld en het vermijden van vreemde grensgevallen ten 
gevolge van verschil in tarifering tussen verschillende delen van hetzelfde 
sociaal-economisch gebied. 
De bedrijfseconomische motivering voor het vr i je t i jd principe is de volgende. 
Het telefoonbedrijf kent pieken in het verkeer. De capaciteit moet op deze 
pieken worden afgestemd, wi l PTT zijn taak als dienstverlenend bedrijf 
naar behoren blijven vervullen. Het gevolg is echter dat voor een groot deel 
van het etmaal de capaciteit in belangrijke mate niet wordt gebruikt. Een 
differentiatie in de tarieven naar tijdstip van gebruik, in de zin van een 
hoger tarief in de drukke dan in de stille periode, kan leiden tot verschuiving 
van verkeer vanuit de piek naar de "st i l le" periode alsmede tot aantrekking 
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van verkeer in de "stille periode". Een gelijkmatiger gebruik van de capaci
teit kan hierdoor worden verkregen. 
Deze differentiatie is in overeenstemming met de kostenstructuur (en dus 
met het profijtbeginsel). De kostprijzen van de gesprekken in onderscheidene 
uren van de dag verschillen namelijk omdat de verantwoordelijkheid voor de 
overcapaciteit verschilt. De overcapaciteit dient voornamelijk te worden 
toegerekend aan het verkeer dat haar veroorzaakt i.e. het piekverkeer. 

Het zou wellicht aanbeveling verdienen het principe van tariefdifferentiatie 
over de uren van de dag uit te breiden door introduktie van een hoger 
tarief in de morgen (de periode van de hoogste piek) dan in de middag. 

Drs. J.H. van der Marei 
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H E T L E E F K L I M A A T I N R O T T E R D A M * 

1. I N L E I D I N G 

In 1965 werd er in Athene**) een onderzoek gehouden naar de vraag hoe de in
woners van deze stad over de voorzieningen in hun eigen wi jk oordeelden. De 
antwoorden moesten zich beperken to t : goed, zo-zo en slecht. Een eerste re
sultaat van de studie was dat personen die zich in de hogere inkomensklassen 
bevonden over het algemeen beduidend tevredener waren dan degenen in de 
lagere inkomensklassen. Di t resultaat weerspiegelt het feit dat de hogere in
komenstrekkers vrijer waren in hun woonplaatskeuze en als gevolg daarvan 
een hogere graad van tevredenheid bereikten dan degenen die zich om finan
ciële redenen voor een beduidend geringer aantal keuzemogelijkheden ge
plaatst zagen. > 
Een even interessant resultaat volgde uit de vergelijking van de antwoorden 
van groepen met verschillend inkomensniveau resp. verschillend opleidings
niveau over het peil van de voorzieningen in hun eigen en dus dezelfde w i j k . 
Het bleek dat hier een negatief verband bestond. Het meest geprononceerd 
was het resultaat in de wi jk Uno Daphni waar de tevredenheidsgraad in de 
laagste inkomensgroep 86 ° /o bedroeg en in de hoogste slechts 41,5 ° / o . 
Aangezien inkomen en opleidingsniveau in hoge mate gecorreleerd bleken 
was het moeilijk beide invloeden te scheiden hoewel er een zekere indruk 
bestond dat opleiding een nog wat systematischer rol speelde dan inkomen. In 
de w i j k Tambouria was van de groep met de laagste opleiding (alleen lagere 
school) 85 /o tevreden terwi j l dit percentage voor degenen met academische 
opleiding slechts 25 /o bedroeg. Ook in dit geval was het evident dat het 
voorzieningenniveau in een w i j k weliswaar een absoluut gegeven is doch dat 
veel essentiëler is de vraag hoe dit niveau door de verschillende bevolkings
groepen wordt geëvalueerd. 
Een dergelijk resultaat overdenkend komen we to t de conclusie dat, als we 
een onderwerp als "Het leefklimaat van Rotterdam" bespreken, dit leefklimaat 
op zich wellicht op objectieve wijze zou kunnen worden omschreven doch dat 
veel essentiëler is dat hetzelfde leefklimaat door verschillende bevolkings
groepen anders wordt beoordeeld en derhalve ook deze groepen op een struc
turele verandering in dat leefklimaat anders zullen reageren. 

* Voordracht voor het Departement Rotterdam van de Nederlandsche Maatschappij 
voor Nijverheid en Handel , aangevuld met een korte beschouwing betreffende de 
de structuurnota Rot terdam. 

* * T h e human c o m m u n i t y . Projectleider C A . Doxiades. Ek i s t iks , Vo lume 20, no. 117, 
Augustus 1965, pag. 83 e.v. 
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2. D E D R I E A S P E C T E N E N H U N S A M E N H A N G 

We zullen het leefklimaat definiëren als de kwaliteit van de omgeving waardoor 
wi j omringd zijn bi j ons werken, wonen, en andere activiteiten, en het welzijn 
als de mate van behagelijkheid die het leven in die omgeving bi j ons opwekt. 
Spreken wi j over omgeving dan is daaraan een dimensie afstand verbonden en 
zo wi j de gegeven definitie zouden aanvaarden moet dan ook tenminste worden 
onderscheiden naar micro, stedelijk en macro leefklimaat. Het eerste heeft be
trekking op de directe omgeving met een bepaalde activiteit verbonden, het 
laatste op de veel wijdere context waarin zich onze activiteiten, met afnemende 
intensiteit naarmate de straal groter wordt , afspelen. Als het micro leefklimaat 
zullen wi j beschouwen dat in de w i j k , als het stedelijk leefklimaat dat van de 
stad als geheel en als het macro leefklimaat dat van een wijdere omgeving, zeg 
bijvoorbeeld de Randstad Holland, Nederland of West-Europa. 
Teneinde een inzicht in de kwaliteit van het leefklimaat te verkrijgen dienen nu 
de hoofdelementen daarvan te worden bezien. Wij zullen deze verdelen in 
drieën. Alle drie de elementen zullen geïntroduceerd worden als een kapitaal
begrip. 

Het eerste element is het technisch-economisch kapitaal, daaronder verstaan 
het in bedrijfshuishoudingen geïnvesteerde kapitaal dat tezamen met de in deze 
bedrijfshuishoudingen werkzame arbeid de geldinkomens produceert. 
Het tweede element is het sociale kapitaal. Daaronder zullen we verstaan de 
sociale instellingen in brede zin zoals sociaal culturele instellingen, recreatie
objecten, scholen, instellingen van medische zorg en woningvoorraad en 
-kwaliteit. 
Het derde element is het natuurli jk milieu o f het natuurli jk kapitaal. Het heeft 
zin dit ook als een kapitaalbegrip te hanteren, aangezien het hier gaat om een 
voorraad waardevolle zaken die dezelfde eigenschappen vertoont als de beide 
andere soorten kapitaal. De mens is namelijk niet alleen in staat door zijn acti
viteiten deze voorraad aan te tasten, doch ook daar, door middel van geldelijke 
offers, aan toe te voegen. Voorbeelden daarvan zijn parkaanleg, herbebossing, 
irrigatie, landschapsinrichting, tegengaan van erosie, verhindering van natuur
rampen, enz. 
Het leefklimaat in een bepaald gebied is nu een functie van deze drie elementen 
waarvan we verder weten dat ze alle in positieve zin to t dat leefklimaat b i j 
dragen. Blijven er twee constant en wordt de derde verhoogd resp. verlaagd dan 
verandert zich het leefklimaat in dezelfde richting als dit laatste. 
Daarmee is evenwel over deze drie elementen het laatste woord nog geenszins 
gezegd. Er bestaan namelijk tussen deze drie elementen betrekkingen, die we 
niet mogen verwaarlozen omdat zij namelijk essentieel zi jn voor het te voeren 
beleid met betrekking to t ieder van de drie elementen. 
De eerste betrekking is de invloed van het economisch kapitaal op het milieu. 
Daarover kunnen we kor t zi jn. We weten dat industriële en landbouwproductie 
zowel als het verkeer in sterke mate tot een aantasting van het milieu kunnen 
leiden. 
De tweede relatie is die dat een verhoging van de productie en dus het inkomen 
leidt to t een uitbreiding en verbetering van de sociale infrastructuur, van onder-
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wijs, medische zorg, betere woningen, enz. Deze invloed is dus positief. 
Een positieve invloed is eveneens die van het milieu op het sociaal kapitaal. 
Een gunstig milieu trekt degenen aan die het zich met betrekking to t hun in
komen en mogelijke werkgelegenheid kunnen permitteren naar plaatsen te 
trekken met een gunstig milieu. Aldaar oefenen zij een vraag uit naar sociale en 
sociaal-culturele diensten hetgeen stimulerend op de lokale productie daarvan 
uitwerkt . De invloed van het natuurli jk milieu op het sociaal kapitaal is der
halve positief. 
Een laatste relatie is de invloed op het economisch kapitaal van het natuurli jk 
milieu en het sociale kapitaal. Een modern bedri jf stelt naast eisen aan de kwa
liteit van de arbeid (welke het gevolg is van opleidingsmogelijkheden en andere 
voorzieningen ter plaatse) eveneens prijs op recreatieve en andere ontspannings
mogelijkheden voor het personeel. Sociale en culturele voorzieningen zi jn 
daarbij van het grootste belang. Een regio met een hoog ontwikkelde sociale 
infrastructuur zal vooral voor bedrijven die hogerbetaalde arbeiders en em
ployees in dienst hebben wezenlijk aantrekkelijker zijn dan een regio welke 
in dit opzicht achterbli jf t . 
Het milieu vervult essentieel dezelfde rol . Arbeid van hoger niveau is, ceteris 
paribus, in een regio met een gunstig milieu wezenlijk gemakkelijker te ver
krijgen dan in andere regio's. Ook kan een bedrijf gemakkelijker een gunstig 
"image" opbouwen in een schoon dan in een vervuild gebied. Ook hier hebben 
we dus een duidelijk positieve invloed. 

3. F I N A L E E F F E C T E N 

Het zal duidelijk zi jn dat wi j de uiteindelijke consequenties van ingrepen van 
de zijde van de overheid, die we in overeenstemming met het voorgaande res
pectievelijk zullen betitelen als economisch politiek, sociale politiek en milieu-
politiek, niet kunnen beoordelen als niet rekening gehouden wordt met deze 
onderlinge relaties, beter gezegd met de gehele reeks effecten die een bepaalde 
ingreep juist door het bestaan van deze relaties met zich meebrengt. 
De gecompliceerdheid van het vraagstuk waarvoor we hier gesteld zijn is der
halve aanzienlijk. Het feit b l i j f t evenwel dat de invloed van bepaalde politieken 
duidelijk kan worden aangegeven als onzeker o f negatief. De politiek bi jv. ter 
versterking van de sociale infrastructuur, een op het eerste gezicht hooggestemd 
doel, kan onder de vermelde veronderstellingen niet éénduidig als positief wor
den beoordeeld. Het is namelijk duidelijk dat daardoor indirect negatieve ef
fecten op het milieu zullen gaan optreden na de verhoogd aantrekkingskracht 
voor economische activiteiten. 

Na uitwerking van de finale effecten kunnen we de volgende algemene conclu
sies trekken: 
1. De invloeden van de milieupolitiek op het milieu zowel als die van de econo
mische politiek op de kwaliteit van de sociale infrastructuur zijn onzeker. 
2. De invloeden van de sociale politiek en de economische politiek op het milieu 
zijn negatief. 
3. Alle overige invloeden zijn positief. 
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Indachtig aan het feit dat de negatieve effecten zowel als de onzekere effecten 
resulteren uit het bestaan van één ongunstige invloed, namelijk die van de eco
nomische groei op het milieu, ligt het voor de hand om na te gaan wat er gebeurt 
als wordt verondersteld dat dit effect door maatregelen van de zijde van de over
heid tot een minimum wordt teruggebracht, m.a.w. slechts niet-vervuilende ac
tiviteiten worden toegestaan. Het b l i jk t dan dat de effecten als volgt worden: 
1. Maatregelen in het kader van de sociale en economische politiek hebben 
géén nadelige invloed op het milieu. 
2. Alle andere uiteindelijke invloeden zi jn positief. 

De essentie van dit resultaat is dat de oorspronkelijke structuur van de onder
linge betrekkingen er toe leidt dat de negatieve invloed van de economische 
groei op het milieu tot een inconsistentie voert tussen sociale en economische 
politiek enerzijds en milieupolitiek anderzijds. De doeleinden van deze eerste 
politieken zijn derhalve onverenigbaar met die van de milieupolitiek. Deze 
externe inconsistentie wordt weggenomen indien niet meer getolereerd wordt 
dat het milieu door de economische groei verder wordt aangetast. Alle invloe
den worden dan neutraal o f positief waarmee de consistentie van de drie 
politieken wordt hersteld. 
Een en ander impliceert dat de verschillende politieken niet onafhankelijk van 
elkander gevoerd kunnen worden doch dat ten allen tijde met de externe effec
ten, dus met de invloeden op de andere elementen rekening moet worden ge
houden. Een economische en een sociale politiek beihvloeden méér dan alleen 
het economisch resp. het sociale kapitaal, een milieupolitiek beïnvloedt méér 
dan het milieu alleen. 

4 . D E W E R K E L I J K H E I D 

Deze elementaire beginselen van optimale dosering binnen de grenzen van een 
bepaald budget van economische, sociale en milieupolitiek mogen gemakkelijk 
zijn op te sommen en kwalitatief zi jn te analyseren, het is bepaald niet een
voudig ze ook in de prakti jk toe te passen. Niettemin behoort zulks zo duide
l i j k tot de taak van een lokaal o f een regionaal bestuur dat het toch zinvol 
l i j k t te trachten enkele richtlijnen vast te stellen welke ons kunnen leren in 
hoeverre de werkelijke politiek met de elementaire beginselen in overeenstem
ming is. Uitgangspunt van deze beschouwingen dient m. i . het feit te zijn dat 
het milieu en de veranderingen daarin als gevolg van bepaalde activiteiten een 
fundamentele rol speelt. Ui t het voorgaande is bijv. al gebleken dat een econo
mische expansiepolitiek bi j gebrek aan strikte beperkingen het milieu aantast 
en het milieu op zijn beurt weer de kwaliteit van het sociale kapitaal zowel als 
die van het economisch kapitaal zelve. Het heeft derhalve niet zo verschrikke
l i jk veel zin om te stellen, zoals Rotterdamse bestuurderen nogal eens gedaan 
hebben, dat "welvaart een vereiste is voor welz i jn" , m.a.w. uitbreiding van 
economische activiteiten nodig is om de overige elementen van ons welzijn te 
kunnen bevorderen, omdat het als gevolg van de neveneffecten geenszins zeker 
is dat een dergelijke economische expansiepolitiek ook daadwerkelijk de mid
delen in een dusdanige mate vergroot dat daarmee de negatieve milieuinvloeden 
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en eventueel de negatieve invloeden op de kwaliteit van het sociale kapitaal 
resp. andere delen van het economisch kapitaal volledig kunnen worden opge
heven. Een dergelijke uitspraak mag dus niet gedaan worden indien niet a prior i 
zeker is dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan m.a.w. de economische ac
tiviteiten die men wenst te bevorderen van een zodanige aard zi jn dat men met 
de daardoor ontstane ruimere beschikking over middelen de nadelige effecten 
kan ondervangen. 

In concreto mag men van lokale autoriteiten de volgende kenmerken van hun 
politiek verwachten: 

1. Een bevordering van economische activiteiten die: 
a) de hoogst mogelijke bijdrage leveren tot de inkomens van de in het gebied 
werkzamen; 
b) de vraag naar elementen van hogere orde van de sociale infrastructuur be
vorderen; 
Di t evenwel slechts onder de randvoorwaarden dat zij 
a) geen milieuaantasting veroorzaken, uitgaande boven een toelaatbaar ge
acht niveau; 
b) de stabiliteit van de economie vergroten. 

2. De bevordering van een ontwikkeling van de sociale infrastructuur op een 
dusdanige wijze dat aan de sociaal-culturele verlangens van de bevolking 
wordt tegemoet gekomen en tevens, gegeven deze primaire doelstelling in zo 
hoog mogelijke mate wordt bijgedragen tot welvaartsverhoging: 
a) direct via het gebruik van deze elementen van sociale infrastructuur; 
b) indirect via de verhoging van de aantrekkehjkheid van de stad voor ves
tiging van hooggekwalificeerde krachten van elders. 

3. Een bevordering van de verbetering resp. verhindering van de verslechtering 
van het milieu door: 
a) rigoureuze toepassing van beschikbare wetten op bestaande industr ieën; 
b) niet-toelaten van duidelijk vervuilende nieuwe activiteiten; 
c) het nemen van maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening 
die milieuverbeterend werken. 

Op deze wijze zi jn de richtlijnen voor een lokale politiek uiteraard algemeen 
en dus nogal vaag omschreven. Toepassing op een bepaalde gemeente als Rot
terdam maken een aantal concretiseringen noodzakelijk. Deze concretiseringen 
dienen te geschieden tegen de achtergrond van de bestaande situatie in deze ge
meente. Deze kan naar mi jn mening in een zestal punten worden omschreven: 

a. Rotterdam is de grootste haven ter wereld met daarmee verbonden notoir 
vervuilende industr ieën. 

b. De economische structuur van de stad is dientengevolge eenzijdig gericht 
op industrie en transport en weinig op de dienstensector. 

c. Het gemiddelde inkomen van Rotterdam behoort niet to t de hoogste in den 
lande. Het stijgingspercentage daarvan evenmin. 

d. Het hart van de stad is op succesvolle wijze herbouwd doch heeft de neiging 
met kantoorwijken te worden uitgebreid ten koste van de woonfunctie van 
de binnenstad. 
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e. Buitenwijken en omringende woongemeenten bieden een naar Rotterdamse 
begrippen doch ook wel in bredere zin aangename woongelegenheid doch er 
is een wezenlijke behoefte aan verbetering van oudere wijken. 

f. Het College van B. en W. denkt meer aan welvaart en werkgelegenheid en de 
raad meer aan milieu. Het beleid in de stad maakt daardoor vaak een wat 
onzekere en tweeslachtige indruk. 

De vraag is nu in hoeverre deze feiten, gezien tegen de eerder gepresenteerde 
achtergrond, de kwaliteit van het leefklimaat bepalen. We komen dan wat het 
stedelijk leefklimaat betreft to t de volgende conclusie: 
Het feit dat het milieu Rotterdam's zwakke punt is betekent dat daardoor de 
ontwikkeling van onze stad in steeds sterkere mate via de reeds eerder geschetste 
indirecte effecten zal worden beïnvloed. Het voorbeeld van het Ruhrgebied kan 
ons daarbij voor ogen staan. Wegtrekken van hooggekwalificeerde arbeids
krachten en daardoor noodzakelijk geworden import van gastarbeiders zi jn daar 
reeds normaal. Immigratie van hooggekwalificeerde arbeid neemt steeds verder 
af en het inkomen van het Ruhrgebied per hoofd van de bevolking bevindt zich 
reeds duidelijk onder dat van de Bondsrepubliek als totaal. Indien in Rotterdam 
geen effectieve maatregelen worden getroffen zal het milieu eenzelfde destruc
tieve ontwikkeling op de welvaart gaan uitoefenen als in het Ruhrgebied en 
vergelijkbare industriële gebieden in Europa en de Verenigde Staten. Het l i j k t 
waarschijnlijk dat dit proces reeds in gang is doch ons in zi jn ontwikkeling ont
wikkeling ontgaat door het ontbreken van een statistische registratie daarvan, 
zodat het vooral door zi jn geleidelijkheid aan onze waarneming kan ontsnap
pen. Het minste wat in dit opzicht zou dienen te gebeuren is het mogelijk 
maken van een inzicht in deze materie door het opzetten van een documen
tatie betreffende o.m. 

a) motieven van vertrokken en gevestigde bedrijven onderscheiden naar sector 
en omvang en aard van de met deze bedrijven verbonden milieuverontreini
ging; 

b) motieven der vertrokken en gevestigde personen onderscheiden naar inkomen 
en kwalificaties. 

Blijken deze gegevens inderdaad in de aangeduide richting te wijzen dan kan 
men hopen dat ingezien wordt dat er maatregelen van fundamentele aard nodig 
zijn teneinde het proces te keren o f althans te remmen. Bij het punt betreffen
de migrerende personen dienen we overigens te bedenken dat we niet slechts 
geïnteresseerd zijn in bijv. het aantal personen met hogere opleiding resp. hoger 
inkomen dat de gemeente verlaat, doch daarenboven bepaaldelijk ook in de 
mate waarin het aantal personen uit deze groepen die zich van elders in de ge
meente Rotterdam of omstreken vestigt, afneemt. Het opdrogen van deze bron 
is wellicht van nog essentiëler belang dan het wegtrekken van de eigen inwoners, 
wat vermoedelijk op dit moment nog niet op zo'n grote schaal gebeurt. 
Een en ander betekent dat Rotterdam mogelijkerwijs op weg is naar een relatief 
laag welzijnsniveau hetgeen op lange termijn een laag welvaartsniveau gaat be
tekenen en dat het essentieel is door middel van een goede documentatie nader 
inzicht in dit proces te verkrijgen. N u wordt vaak gezegd dat het de taak van 
Rotterdam is om de specifieke functie van Europese aanvoerhaven met de 
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daarbij behorende functie van verwerker van basisgrondstoffen te vervullen. 
I n dit verband l i j k t het zinvol op te merken dat de charme van deze en derge
lijke uitspraken waarin overigens wel een grond van waarheid schuilt toch niet 
uitstijgt boven die van een soort pr imit ief heroïsme in de trant van: " W i j doen 
het eigenlijk ook niet graag maar hebben het toch voor Europa over". Ook als 
men in het Ruhrgebied zichzelf daar beschrijft als "de smidse van Duitsland" 
is dat bepaald niet als een compliment voor het leefklimaat bedoeld maar wel 
als een aanduiding dat daar in zweet en vui l het grove werk voor de rest van het 
land wordt gedaan. Nü merkt men daar dat de dank van de natie bepaaldelijk 
niet in de vorm van een hoog welzijn noch van een hoge welvaart wordt geho
noreerd. De welvaart is bezig af te zwakken door een gebrek aan evenwichtig
heid in het beleid en verwaarlozing van het milieu in het verleden. Rotterdam 
dient te verhoeden dat het dezelfde weg op gaat. 

5. H E T L E E F K L I M A A T I N R U I M E R E Z I N 

Met het voorgaande is iets gezegd over de structurele ontwikkelingen op stede
l i j k niveau welke ons wellicht te wachten staan en welke niet na zullen laten 
hun invloed op het leefklimaat te doen gelden. Z i j kunnen maken dat de stad 
in sterkere mate dan thans het geval is dreigt in deze kwaliteit te gaan afwijken 
van de wensen van de meer eisenden met alle consequenties van dien met name 
dat Rotterdam in de toekomst wel eens, zonder dat daar uiteraard bewust naar 
gestreefd wordt , de meest eenzijdig gestructureerde arbeiderswijk van de Rand
stad zou kunnen gaan worden. 
De vraag rijst i n dit verband in welke mate de Rotterdamse poli t ici in Randstad-
verband denken o f weieens filosoferen over de vraag welke positie men eigen
l i j k in dit kader aan de stad wenst te zien toebedeeld. Men w i l , teneinde de 
eenzijdige structuur van de stad te doorbreken, de dienstensector ontwikkelen. 
Dat is thans een duidelijk doel van de economische politiek van Rotterdam. 
Doch hoe men dit bereiken w i l , gezien de alternatieve vestigingsmogelijkheden 
die andere steden in en buiten de Randstad bieden, is niet zo erg duidelijk. 
Welke eisen stellen de verschillende onderdelen van deze dienstensector? En 
in welke mate en voor welke sectoren kan men daaraan in Rotterdam tegemoet 
komen? Voor welke activiteiten is bijvoorbeeld een vliegveld vereist? Is sluiting 
van Zestienhoven en gelijktijdige oprichting van een wereldhandelscentrum dat 
dan zonder vliegveld zal moeten concurreren met dat te Amsterdam waar een 
vliegveld van wereldformaat ter beschikking staat zinvol? In hoeverre heeft het 
milieu in Rotterdam in het verleden de vestiging van zulke bedrijven verhinderd? 
Men krijgt sterk de indruk dat hierover allerminst zekerheid bestaat, laat staan 
dat men een bewuste politiek voert om de geselecteerde activiteiten die het 
Rotterdams leefklimaat zouden kunnen verbeteren en zich ook in Rotterdam 
wèl zouden voelen in verhouding tot een mogelijke vestigingsplaats elders in 
ons land, naar Rotterdam te krijgen. Waarom is dit niet deugdelijk onderzocht? 
Waarom analyseert men niet de concurrentiepositie van Rotterdam op dit punt 
ten opzichte van Den Haag, Amsterdam en Utrecht en wellicht zelfs Arnhem 
en Apeldoorn? Het l i j k t t i j d te worden dat men zich met betrekking tot de 
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dienstensector bezint op de positie van de gemeente in een groter geheel en dan 
daaraan de modaliteiten ontleent van een politiek die binnen de mogelijkheden 
ligt en Rotterdam ook op dit punt de plaats geeft die het zou kunnen innemen. 

6. H E T L E E F K L I M A A T I N E N G E R E Z I N 

De microzijde van het vraagstuk is het leefklimaat in de wijken van de stad. Het 
kan niet worden ontkend dat op dit punt in de buitenwijken veel wordt gedaan 
wat de moeite waard is en wat maakt dat men z'n buitenlandse gasten met trots 
veel in de stad kan laten zien. Een uitzondering vormen echter het centrum en 
de oudere stadswijken. Met het centrum wordt hier niet het Lijnbaankwartie r 
bedoeld dat terecht een grote faam geniet. Doch wel de uitbreiding van het 
centrum met zakenpanden ten koste van de woonfunctie van dit centrum, 
welke dagelijks weerkerende en in ernst toenemende verkeersproblemen schept, 
die voor een niet onbelangrijk deel hadden kunnen worden vermeden indien de 
vestiging van deze activiteiten elders had plaats gevonden en de woonfunctie on
aangetast was gebleven resp. zelfs was uitgebreid. 
Het is niet onwaarschijnlijk dat deze ontwikkeling die men klaarblijkelijk wenst 
te continueren tot een afnemende aantrekkelijkheid van het centrum zal leiden. 
Di t wordt n l . in steeds sterkere mate tot werkgebied en steeds minder tot woon
gebied. Daardoor wordt 
a) de verkeersomvang vergroot doordat door de verder voortschrijdende centra

lisatie de woon-werkafstand wordt vergroot, en 
b) de verkeersstructuur door de relatieve toeneming van het woon-werkverkeer 

ongunstiger, aangezien een hoge graad van centralisatie impliceert dat van de 
bestaande infrastructuur van het vervoer (openbaar zowel als privévervoer) 
een in hoge mate éénzijdig gebruik wordt gemaakt, 's Morgens naar het stads
centrum en 's avonds vanuit het stadscentrum. 

Voor het privévervoer betekent dit dat het centrum steeds moeilijker bereik
baar zal worden en als gevolg daarvan de neiging zal worden versterkt elders 
werkgelegenheid te zoeken. Deze tendens wordt versterkt door de overigens 
wel te begrijpen beperkingen die aan het langparkeren zijn opgelegd. Deze 
zelfde beperkingen voeren er wat het openbaar vervoer betreft toe dat het 
spitsvervoer relatief zal toenemen doch het dalvervoer zal afnemen. De afwezig
heid van langparkeerders schept immers ruimte voor de kortparkeerders. Deze 
tendens vergroot de aantrekkelijkheid van het winkelen in de binnenstad, doch 
verkleint die van het werken aldaar. Z i j voert tevens tot een ongunstige dag
patroon van de vraag naar openbaar vervoer met daarmee verbonden een toe
neming van de tekorten daarvan. 
Het laat geen twi j fe l dat tot de omvang van deze centralisatieproblematiek in 
sterke mate wordt bijgedragen door het geleidelijk aan, zeker ook relatief, 
onaantrekkelijker worden van de woonwijken rond het stadscentrum. Daar
door neemt hier de kwaliteit van het wonen af en bewegen degenen die zich 
dat kunnen permitteren in steeds sterkere mate naar de buitenwijken met 
alle ongunstige verkeersconsequenties voor openbaar èn privévervoer van dien. 
Een dergelijke ontwikkeling in groter verband bezien zou op langere termijn 
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tot een wezenlijk verminderde bereikbaarheid ook van het centrum kunnen 
leiden, in het bijzonder wanneer het uitdijen van het centrum plaats vind met 
kantoorpanden, die bepaaldelijk niet tot het leefklimaat daarvan bijdragen en 
waarvan het ook geenszins duidelijk is waarom zij in het centrum gevestigd 
moeten worden en niet veel beter elders in de stad op voor het verkeer gemak
keli jk bereikbare knooppunten. 
Het is zinvol tegenover de gedachte van een verdere verzwaring van het centrum 
die te plaatsen van een verlichting gepaard gaande met een bewuste decentrali
satie van niet centrum-gebonden activiteiten naar secundaire centra. Het secun
daire centrum aan het Zuidplein past in deze idee, die echter veel consequenter 
doordacht zou moeten worden vanuit een totale visie op de gehele stadsstruc-
tuur en de voor haar voortbestaan essentiële kwaliteit van het leefklimaat. 

D E S T R U C T U U R N O T A 

De in het voorgaande gegeven beschouwingen wijken fundamenteel af van die 
weergegeven in de zgn. Structuurnota samengesteld door Drs. N . Streefland en 
Drs. J. Laan van de Dienst Stadsontwikkeling. Vooropgesteld zij dat grote 
waardering voor dit stuk dient te worden opgebracht, allereerst voor de min o f 
meer theoretische beschouwingen die erin voorkomen, doch ook door het blote 
feit dat er iets op tafel wordt gelegd waarover zwaar kan worden gediscussieerd. 
Een uitgangspunt voor verdere en wellicht andere beschouwing. Daarvoor is 
moed nodig geweest en die hebben de heren Streefland en Laan opgebracht. 
Voor zover ik het kan zien is er één essentieel punt waarop de nota a fwi jk t van 
de hiervoor weergegeven gedachten. Dat is de functie van de binnenstad. In de 
structuurnota wordt de binnenstad gemaakt tot een zakencentrum zonder 
privévervoer en zonder o f nagenoeg zonder woonfunctie. Uiteraard schuilt er 
in beide laatste eigenschappen een zekere consistentie. Wenst men nl . de binnen
stad mede een woonfunctie te geven dan kan men moeilijk tegelijkertijd die
zelfde binnenstad afsluiten voor het privévervoer. Die zaken zijn strijdig. 
Doch anderzijds betekent verzwaring van het centrum een ongunstiger worden 
van de verkeersstructuur. En hier ligt de fundamentele moeilijkheid. Ui t de 
structuurnota zowel als uit de bijlage "Rondvraag" bij "Rotterdam" 72/2 
krijgt men sterk de indruk dat men meent dat de verkeersstructuur door de 
voorgestelde verzwaring van het centrum zal verbeteren. In het laatste stuk staat 
b.v. op pag. 3: 

"Spreiding van die voorzieningen over de hele stad heeft n l . niet alleen maar na
delen. De voordelen van een bundeling achten zij (de samenstellers van de 
structuurnota, L H K ) echter heel veel groter. De belangrijkste is dat het samen
brengen van een groot aantal centrumvoorzieningen op een beperkt oppervlak 
gerichte vervoersstromen schept, die een gemeenschappelijk - dus goedkoop! -
gebruik van vervoermiddelen mogelijk maken." 
Op dit punt wordt naar mi jn mening een cardinale fou t gemaakt. Gerichte ver
voersstromen kunnen n l . alleen dan maar goedkoop^ verwerkt worden indien 
zij ruimtel i jk en in de t i j d zodanig verdeeld zijn dat zij een hoge gemiddelde 
bezetting garanderen. Maar door een zware concentratie van werkgelegenheid 
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op één punt creëert men een zwaar spitsvervoer dat het totale vervoer enorm 
duur maakt. Het is een fict ie te geloven dat openbaar vervoer goedkoop is als 
er veel mensen gebruik van maken. De vraag is nooit "hoeveel mensen maken er 
gebruik van het openbaar vervoer? " , maar "hoeveel mensen, wanneer en in 
welke richting". 
Afgezien dus van de vraag welke andere repercussies het minimaliseren van de 
woonfunctie op het leven in de binnenstad heeft kan m. i . zonder meer worden 
gesteld dat de kosten van het openbaar vervoer erdoor worden gemaximaliseerd. 
Enorme tekorten zullen daarvan het onvermijdelijk gevolg zi jn. 
In verband met het voorgaande is ook de vraag welke invloed de voorgestelde 
vingerstadachtige structuur van het toekomstige Rotterdam op een en ander zal 
hebben. Zeker is dat de afstand van de gemiddelde bewoner tot de binnenstad 
daardoor relatief groot zal worden. Bovendien wordt in de visie van de struc
tuurnota, deze binnenstad niet bereikbaar voor privévervoer. Ergens wordt nu 
naar mi jn gevoel de zaak kortgesloten door impliciet te stellen dat het openbaar 
vervoer van een dusdanige kwaliteit moet worden dat men ondanks deze enorme 
bezwaren toch in de binnenstad zal blijven winkelen. 
I k geloof dat dit in hoge mate moet worden betwijfeld. In alle analyses die er 
van het gedrag van consumenten gemaakt zi jn komt naar voren dat zowel afstand 
als bereikbaarheid met het privévervoer fundamentele factoren zijn die zi jn belang
stelling voor een winkelcentrum bepalen. Men kan dit betreuren of niet, dat zij 
aan een ieder individueel overgelaten, doch zeker is dat men dit gedrag niet 
wezenlijk veranderen kan door een technische oplossing voor te stellen die strijdig 
is met dit gedrag. 
Zou dit waar zijn, dus, zou inderdaad de consument zi jn belangstelling in de 
verafgelegen en moeil i jk per auto bereikbare binnenstad gaan verliezen dan zal 
er een koopkrachtafvloeiing naar secundaire centra, ook in de omgeving van 
Rotterdam, gaan plaats vinden, en de winkelfunctie van de binnenstad wezen
l i jk worden aangetast. 
Alsdan zijn we daar aangeland waar we voor ieder die gevoel heeft voor het 
wezen van een binnenstad persé niet moeten zi jn , n l . b i j een binnenstad met 
een Frankfurt-achtige kantorenfunctie die niet het hart van de stad meer is 
maar een plaats waar gedurende een bepaalde t i j d van de dag mensen in hoge 
gebouwen vertoeven omdat zij daar hun brood moeten verdienen. 
De consequenties daarvan voor het vervoer zijn wederom een relatieve verster
king van het spitsvervoer door het wegvallen van een groot deel van de belang
stelling voor dit vervoer tijdens de daluren. D i t zal het openbaar vervoer weder
om duurder maken en dientengevolge met wederom grotere tekorten doen 
kampen. 
I k heb het gevoel dat we een dergelijke ontwikkeling ten koste desnoods van 
heel veel zullen moeten trachten te vermijden, dat we zullen moeten trachten 
de kwaliteit van het leven in de stad als geheel te verhogen mede door dat van 
het centrum i n zi jn meest fundamentele betekenis als zwaartepunt van het stede
l i j k gebeuren en niet in die van werkgelegenheidscentrum alleen (ook een indus
trieterrein vervult deze functie) op te voeren. 
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We hebben in Rotterdam een beeld van Zadkine staan dat een Rotterdam zonder 
hart symboliseert. Eigenlijk zi jn we nog steeds bezig de stad dit hart terug te 
geven. Laten we niet halverwege het gat weer groter gaan maken. Doen we dit 
toch, dan kan het beeld van Zadkine ook wel weer weg. We stellen dan blijkbaar 
niet zo erg veel prijs meer op dit hart. 

Prof. Dr L . H . Klaassen 
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A A N T E K E N I N G E N 

T H E S H I P P I N G N E E D S O F D E V E L O P I N G C O U N T R I E S * 

In a previous issue of this magazine** the text was quoted o f a paper which 
prof. S.G. Sturmey, associated wi th the UNCTAD-Secretariate in Geneva, 
intended to read at the UNCTAD I I I Symposium, held in The Hague in January 
19-21 last under the auspices o f the "Nationale Commissie Ontwikkelings
strategie 1970-1980". 

Before commenting hereupon it should be pointed out that the text o f this 
paper - which was at the disposal of participants to the Symposium before 
Mr. Sturmey delivered his speech - was not at all followed literally by Mr. 
Sturmey and only occasionally Mr. Sturmey referred to it because of lack o f 
time. 
This is not o f great importance; more important is perhaps that he did not 
leave unmentioned the passages in which the shipping o f the traditionally 
maritime countries was vehemently criticized. I t is a pi ty, that Mr. Sturmey, 
who as a professor, is naturally inclined to approach matters theoretically, 
but on the other hand has proved in several studies sometimes to be open for 
difficulties which may arise in actual practice, obviously thought i t necessary 
to formulate theses and conclusions which can hardly be considered to present 
a serious contribution to a realistic solution o f possible maritime problems of 
developing countries. This partly because purely theoretical starting points 
have been dragged in by the head and shoulders and same are not in 
accordance wi th reality. 

For instance at the beginning o f his lecture, Mr. Sturmey declared that - since 
most ships belong to the developed countries - the sailing-schedules ("therefore") 
are more adapted to the needs o f the shippers in those countries than o f the 
shippers o f the developing countries at the other end of the voyage. 
Now one may argue about the question o f whom being the actual shipper 
f r o m case to case, but i t may be assumed that Mr. Sturmey intended to prove 
here "coute que coute", that the needs of the exporters in the developing 
countries are less taken into consideration than those o f the exporters in the 
developed countries. 

Insiders know that liner shipping companies of ten pay special attention to 
the sailingdates, required by shippers o f developing countries, which dates 
may not at all f i t in an opt imum sailing-programme; by doing so, trading 
practices which exist wi th respect to the export o f important basis products 
of developing countries, are taken into consideration just as well . The shipping 
companies have good commercial reasons for doing this, but such adaptations 

* Translat ion of a Dutch text. 
* * Nr. 2, 1972 , pages 77-84. 

160 



of the sailing-programme may not foster the efficiency of the roundtrip and 
this again may lead to higher freightrates. Higher freightrates in turn are 
considered to be detrimental o f course especially to the export of the 
developing countries and i t now happens to be so that Mr. Sturmey himself, 
has taken i t upon h im to conduct a study wi th in the UNCTAD Secretariate 
about the inefficiency effects o f certain trading customs existing w i t h respect 
to the export o f basis products o f developing countries ( for regularity's sake 
i t should be noticed, that shipping companies in developed countries welcome 
this study, but the need for i t does not seem to f i t in w i th Mr. Sturmey's 
thesis about less consideration being paid to the needs o f exporters o f 
developing countries by shipping companies o f developed countries! ) . 

A subsequent thesis o f Mr.Sturmey - which i t must be said has been pronounced 
in other circles as well - was that transport techniques, which are not suitable fo r 
their products and only increase the expenses, are forced upon developing 
countries. 
I t is the specialized container vessels that are meant here, which have been 
constructed to save the high labour-costs in industrialized countries, but for 
which expensive cranes and other technical adjustments have to be purchased 
in the ports o f developing countries (read: w i t h their cheap man-power). The 
developing countries do not need these "expensive" vessels. However, they 
are forced to take these vessels since - as Mr. Sturmey said literally: "the 
trades of most developing countries are still served almost as by products o f 
services between developed countries". Once again a thesis which, certainly 
in its generality, is not based on the facts. But apart f r o m this one may ask 
the (right) question whether the cart is not being put behind the horse when 
developing countries would keep entirely aloof f r o m the dynamical develop
ments in shipping. I t is rightly pointed out in the Note of the Dutch Govern
ment for UNCTAD I I I , that these developments have consequences as well 
for the traditionally maritime countries as for the developing countries. To 
keep aloof completely w i l l eventually only result in increasing the gap between 
the developed and developing countries. I t stands to reason that i t is desirable 
that in this connection by ways o f gradualness should be observed. But here 
too good commercial considerations w i l l prevail; in shipping practice more 
common sense exists than one would surmise in prof. Sturmey's lecture. 

Mr. Sturmey then gives a prescription for cheaper transportation to and f r o m 
the developing countries. This should be found in the operation of the service 
w i t h much smaller ships, which only call at one or two ports and are designed 
for the needs o f these countries. We believe that i f Mr. Sturmey is right, the 
owners - again on a basis o f good commercial considerations - w i l l be pleased 
to do so. 
I t mostly appears however that - at least as far as the operation o f shipping 
services f rom Western European maritime countries is concerned - the distance 
to the developing countries is too large for an economic and remunerative 
exploitation wi th small ships. Besides this i f these ships are to be designed 
and constructed in a conventional way to adapt same to the trade o f developing 
countries, they w i l l be confronted as well w i t h the high cost of cargo handling 
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in the ports of the developed countries on the other side o f the route. Moreover 
as the ports in the developing countries are being more and more modernized, 
i t is to be expected that the costs for conventional cargo handling wil l increase 
extra. 

Referring to the system of owners-shippers consultation in relation to 
alterations in freightrates, Mr. Sturmey advocates that in developing countries 
representatives o f Governments should also participate in this consultation. 
Although the recommendation was finally also included in the "recommen
dations" o f the UNCTAD I I I Symposium, there are serious objections against 
this in the traditionally maritime countries, where shipping is practiced on 
the principle of free enterprise, since this can easily lead Governments o f 
developing countries to the imposition o f non-remunerative freightrates in 
order to stimulate their export. 
Thus shipping would be used as k ind of public u t i l i ty , which subsidises the 
economic development o f that country without receiving however on its part 
a compensation for the loss to be sustained on such transportation. I t is 
obvious that private shipping cannot operate on this basis. I t would mean the 
end o f the existing private shipping services which does not serve the develop
ing countries either. 

Beside the needs of developing countries for cheaper transportation, the desire 
exists for a bigger share of developing countries in the worldfleet. The purposes 
one thus hopes to achieve, like improvement o f the balance o f payments and 
enlargement of employment, seem to be useful. The traditionally maritime 
countries can applaud this in general; for improvement of the balance of 
payments can also lead to an increase o f transportation. 
The most plausible way seems to be, that developing countries purchase, 
possibly w i th financial support f r o m the monies for development-aid, 
respectively charter vessels f r o m other flags and improve their balance o f 
payments wi th the exploitation revenues o f this. 
Mr. Sturmey pleaded however, that industrial enterprises and shipowners in 
developed countries, who nowadays operate vessels wi th a flag o f convenience 
- since these vessels cannot be exploited remuneratively under their own 
flags - abandon this practice and charter instead vessels of (other) developing 
countries * at long term time-charter basis. 

This suggestion has also been included in one o f the final "recommendations" 
o f the Symposium. Here, too, however the approach to the solution seems 
to be purely theoretical. There does not seem to be any inducement what
soever for these industrial enterprises to use genuinely owned ships of 
developing countries, i f the latter cannot offer similar facilities as the 
countries wi th flags o f convenience. I f the "developing countries" would 
create the same facilities as the countries wi th a flag of convenience, the 
advantages o f operating their own national fleet are partly lost and one 

* Al though in general these countries also themselves belong to the developing 
countries, they are not regarded as such in this connect ion. 
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actually extends the list o f the "cheapflag countries", which undoubtedly 
is not the intention o f this suggestion. 
I n our opinion the most sensible thing Mr. Sturmey has said in his lecture, 
has only been referred to in his article, namely that, in relation to the new 
transportation-techniques wi th which the developing countries are confronted, 
they would be wise not to miss the connection and to start timely the 
operation o f connecting feeder-services, by which they wi l l simultaneously 
gain the experience they require for the eventual exploitation o f similar 
modern ships in their future fleet. 

Dr. M.A. von Oven 
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G E V O L G E N O P H E T G E B I E D V A N H E T V E R V O E R V A N D E 
T O E T R E D I N G V A N H E T V E R E N I G D K O N I N K R I J K T O T D E 

G E M E E N S C H A P P E L I J K E M A R K T 

Nu de toetreding van het Verenigd Koninkr i jk tot de Gemeenschappelijke 
markt tot de realiteit behoort, is het meer dan ooit opportuun de gevolgen 
van deze toetreding op het gebied van het vervoer te onderzoeken. 
Vooraleer deze gevolgen te bespreken, zullen we eerst even nagaan wat to t nu 
toe reeds verwezenlijkt werd op het Europese vlak. 
De Europese samenwerking inzake vervoer kwam de afgelopen jaren tot stand 
in de schoot van vier internationale organisaties. 

1. De Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties te Genève. 

I n de schoot van de E.C.E. bestaat sinds 1948 een internationale samenwerking 
die meermalen heeft geleid tot akkoorden die zowel de West- als Oost-Europese 
landen aanbelangen. 
Vooral tijdens de eerste jaren van deze "nieuwe gemeenschap" werden heel 
wat gunstige resultaten bereikt op het gebied van de verruiming van het ver
voer, onder meer: 
- de verklaring inzake de bouw van grote wegen voor internationaal verkeer, 

die leidde tot een gecoördineerd plan tot uitvoering van de grote wegen
bouwwerken (E-wegen) die door de verschillende Europese regeringen zijn 
aangevat; 

- de Europese Overeenkomst betreffende de merktekens op de weg; 

- het Europees akkoord over het grensoverschrijdend wegvervoer van gevaar
lijke goederen (A.D.R. ) ; 

- het internationaal akkoord voor het internationaal goederenvervoer langs de 
weg (C.M.R.); 

- het A.E.T.R., Europees akkoord over het werk der bemanningen van voer
tuigen die internationaal goederenvervoer over de weg verrichten. 

Nochtans moet ook toegegeven worden dat niet alt i jd een totaal Europees 
akkoord bereikt werd. Di t is het geval met het Akkoord over de maten en ge
wichten van de bedrijfsvoertuigen. 
In 1950 verklaarde het merendeel van de landen zich akkoord met een asdruk 

van 8 ton per as en 12,5 ton per dubbele as. Nadien werd een speciaal akkoord 
bereikt voor 10 ton per as en 16 ton per dubbele as. 
Drie landen namelijk België, Frankrijk en Luxemburg brachten de maximum 
druk per enkele as to t 13 ton en per dubbele as tot 19 a 20 ton. 
Spijtig genoeg werd aan de Economische Commissie voor Europa slechts een 
raadgevende rol toebedeeld. 
Nadat de vervoerdeskundigen de Akkoorden bereikt hebben, moeten deze 
immer nog bekrachtigd worden door de nationale parlementen, hetgeen niet 
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al t i jd van een leien dakje loopt. Di t neemt niet weg dat najaren toch wel een 
zeker aantal ratificaties gerealiseerd werden. 

2. De Europese gemeenschap voor kolen en staal (E.G.K.S.) 

Sinds 1953 werd ook het vervoer, alhoewel als secundair element, in deze ge-
Gemeenschap gereglementeerd. 
Volgende doelstellingen werden in artikel 70 vooropgesteld: 

- De afschaffing van de steunmaatregelen 
- De afschaffing van discriminaties 

Er dienen zodanige vervoerprijzen en -voorwaarden voor kolen en staal te 
worden toegepast, dat aan de verbruikers, die in overeenkomstige omstandig
heden verkeren, overeenkomstige tarieven worden berekend. 
Verder worden ook de prijsdiscriminaties gesteund op het land van oorsprong 
of bestemming van de E.G.K.S. produkten verboden. 
De verwezenlijking verliep niet zonder horten o f stoten. Sommige problemen, 
zoals bv. de Duitse spoortarieven A T 30, 3 1 , 32 en 33 - steunmaatregelen, 
waarbij voor het vervoer van Duitse steenkool soms reducties van meer dan 
60 '-'o werden verleend - leidden zelfs tot een tussenkomst van het Hoge 
Gerechtshof. 

- Het bereiken van rechtstreekse internationale tarieven. 
De dispariteiten tussen de internationale en nationale spoortarieven werd 
afgeschaft. 

- De harmonisatie van de tarieven in de schoot van een bepaald vervoermiddel. 
Deze werd gerealiseerd voor de spoorwegen. 

- De doorschijnbaarheid van de markt. 
De doorschijnbaarheid van de markt was in de E.G.K.S.-markt meer dan ooit 
een noodzaak, vermits in de verkoopprijs der produkten de vervoerprijs 
werd ingerekend. 
Daarom werd in 1961 een publiciteitsregeling getroffen. 

- Coördinatie tussen de verschillende vervoermiddelen in de Gemeenschap. 
De coördinat ie werd niet verwezenlijkt, gezien in de E.G.K.S., de maatregelen 
met betrekking tot de steun, de discriminatie, de rechtstreekse internationale 
tarieven en de harmonisatie grotendeels slechts voor 1 vervoermiddel konden 
worden genomen nl . de spoorwegen. 

3. De Europese Economische Gemeenschap (E.E.G.) 

Het Verdrag van Rome, in 1957 ondertekend, bepaalt dat de doelstellingen 
van de gemeenschappelijke markt op vervoergebied moeten worden gerealiseerd 
onder de voorwaarden en volgens het ritme voorzien in het Verdrag, door het 
tot standbrengen van een gemeenschappelijk vervoerbeleid (art. 74). 

Het vooropstellen van een gemeenschappelijk vervoerbeleid, zonder enerzijds 
de elementen ervan in de details te omschrijven en anderzijds te bepalen o f de 
markt steunt op vrijheid of op organisatie, was het resultaat van een fundamen
teel verschil van opvatting tussen de Nederlanders en de andere 5 partners. 
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Het belangrijk aandeel in de Nederlandse economie van het internationaal weg
vervoer en van de binnenvaart verklaart de bezorgdheid de nodige armslag te 
houden om die belangen te vrijwaren. Vandaar ook de vrij algemene omschrij
ving van de doelstellingen van het vervoerbeleid in artikels 74 en 75. 

Ter voldoening van de andere partners geven artikels 76 tot en met 83 meer 
preciese gegevens en omschrijving over wat steun, discriminatie, harmonisatie 
en coördinat ie zou moeten zi jn. 
Tijdens de eerste tien jaar van de Gemeenschap, werd slechts een mager resul
taat geboekt. 
Doch eind 1967 kwam de Europese vervoerpolitiek toch op gang. 
De Ministerraad van de Zes slaagde erin overeenstemming te bereiken over een 
coherent vervoerpolitiek programma, dat betrekking had op een begin van 
liberalisatie, van harmonisatie en van organisatie van de vervoermarkt. 
D i t programma, thans praktisch volledig gerealiseerd, heeft ondermeer to t 
enkele belangrijke maatregelen aanleiding gegeven, namelijk: 

- op het gebied van de liberalisatie: 
- de vorming van een communautair contingent voor het goederenvervoer 

over de weg tussen de Lid-Staten. De vervoerders mogen hiermede alle 
internationaal goederenvervoer verrichten tussen alle Lid-Staten van de 
Gemeenschap: 

- op het gebied van de harmonisatie 
- de toepassing van de mededingingsregels voor het vervoer per spoor, over 

de weg en over de binnenwateren; 
- de eenmaking van de voorschriften betreffende de toelating met vr i jdom 

van recht van de zich in de tank van bedrijfsautomobielen bevindende 
brandstof; 

- de harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard in het weg
vervoer (maximum toegelaten r i j t i jden enz.) 

- de invoering van de tachygraaf; 
- de normalisatie van het rekeningstelsel der spoorwegen; 
- de vaststelling van de verplichtingen verbonden met het begrip openbare 

dienst; 
- de invoering van een permanente boekhouding van de infrastruktuur-

uitgaven voor de wegen, de spoorwegen en de waterwegen. 

- op het gebied van de marktorganisatie 
- de invoering van margetarieven voor het goederenvervoer over de weg 

tussen de Lid-Staten. 

4. De Europese Conferentie van Ministers van Vervoer (E.C.M.V.) 

D i t organisme bestaande uit 18 Europese landen waaronder de Zes E.G.-landen 
en de vier E.G.-kandidaatlanden, heeft als doelstellingen enerzijds het nemen 
van al de nodige maatregelen om het beste gebruik en de meest rationele ont
wikkeling van het internationaal vervoer in Europa te verwezenlijken en 
anderzijds de coördinatie en de bevordering van de werkzaamheden van de 
internationale organisaties die zich bezighouden met het vervoer in Europa. 
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Zi j bracht onder andere de realisatie van een multilateraal contingent in de 
E.C.M.V., hetgeen verwezenlijkt werd op het vlak der Zes op een meer algemeen 
niveau. 

Zoals ui t dit beknopt overzicht van de Europese verwezenlijkingen b l i jk t , kan 
men twee soorten organisaties onderscheiden: 
- de internationale organisaties die geen bindende beslissingen treffen: de 

E.C.E. en deE.C.M.V. en 
- de organisaties met bindende verphchtingen voortvloeiend uit de E.G.K.S. 

en E.E.G.-Verdragen. 

Hieruit vloeit onmiddelli jk een eerste gevolg voor het Verenigd Koninkr i jk en 
de drie andere kandidaatlanden: 
de verplichtingen naleven die voortspruiten uit de E.G.K.S.- en E.E.G.-Ver
dragen, alsmede alle specifieke vervoerverordeningen, - richtlijnen en andere 
beschikkingen. 

De meeste van deze verplichtingen treden in werking op 1 aprü 1973 of op 
1 j u l i 1973. Voor sommige maatregelen werden nochtans langere overgangs
periodes voorzien zoals b.v.: 
1 oktober 1973 voor de openbare dienstverpHchtingen en de normalisatie 

van de spoorwegrekeningen; 
1 januari 1974 voor de verboden en toegelaten steunmaatregelen; 
1 januari 1974 voor het invoeren van de permanente boekhouding van de 

infrastruktuuruitgaven voor de wegen, de spoorwegen en de 
waterwegen; 

1 januari 1976 voor de toepassing op het nationale wegvervoer van de sociale 
verordening en voor de invoering van de tachygraaf. 

Vooral inzake de oriëntering van de toekomstige vervoerpolitiek van de Tien 
zal de invloed van het Verenigd Koninkrijk zwaar doorwegen. 
De vervoerpolitieke opvattingen van het Verenigd Koninkr i jk schijnen immers 
in sommige gevallen nogal sterk af te wijken van de huidige oriëntering van 
het gemeenschappelijk vervoerbeleid. 
Afgaande op het huidig Britse nationale vervoerbeleid, mag men er zich aan 
verwachten dat het V . K . zeker bezwaren zal hebben tegen een te strak gehouden 
politiek in de E.E.G. inzake capaciteitsbeheersing, tarieven en sociale harmoni
satie. 
Ook op het vlak van de technische harmonisatie en meer bepaald wat betreft 
de afmetingen en gewichten van de bedrijfsvoertuigen, zal het V . K . het nodige 
gewicht in de schaal werpen. 
Daar ook zij de maximum asdruk tot 10 ton willen beperken, zal het zoeken 
naar een communautaire oplossing niet vergemakkelijkt worden. 
Wat de economische gevolgen van de toetreding van het Verenigd Koninkr i jk 
voor de West-Europese economie betreft, tast men vooralsnog in het duister. 
Wel kan men zich spiegelen aan de evolutie van de internationale handel in het 
Europa van de Zes sinds de ondertekening van het Verdrag van Rome. 
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Benelux-Buitenlandse Handel met - ( in mid F) 
Groeivoet 
1958 - 1970 

Land 1958 1970 1958 = 100 

Invoer Uitvoer Invoer Uitvoer Invoer Uitvoer 

Frankrijk 23,2 24,0 147,6 173,6 636 723 
Duitse Bondsrep. 62,1 48,1 314,2 334,4 505 695 
Italië 6,6 7,9 50,3 59,1 762 748 
Verenigd Koninkr i jk 25,0 27,8 71,2 62,2 284 223 
B r o n : Benelux-economisch en statistische kwartaalbericht 1966/2 - 1971 /4 . 

We kunnen vaststellen dat de handel tussen de Zes Lid-Staten enorm is toe
genomen sinds het Verdrag van Rome in voege trad. Ui t deze toename van de 
handel heeft in de eerste plaats het binnenlands verkeer, de weg, het spoor en 
de binnenvaart baat gehaald. Deze evolutie lag voor de hand, ingevolge de 
geografische structuur van het Europa van de Zes. 
Met de toetreding van het Verenigd Koninkr i jk en de andere drie partners, 
grotendeels op het overzees vervoer aangewezen, zal de toestand terzake zich 
zeker grondig wijzigen. De te verwachten toename van het vervoer volume zal 
de luchtvaart en in ruime mate de scheepvaart en dus ook de havens ten goede 
komen. 
Door de uitbreiding van de maritieme bewegingen zullen de Noordzeehavens 
zich verplicht zien over te gaan tot nieuwe investeringen, vooral inzake 
containerterminals. 
Er dient evenwel aangestipt te worden dat de toekomstige Kanaalverbinding, 
namelijk de spoortunnel tussen Frankrijk en Groot-Br i t tannië , een nadelige 
weerslag zou kunnen hebben, althans de eerste jaren, op het maritieme verkeer 
tussen het Verenigd Koninkr i jk en de Benelux. Het is dus best mogelijk dat 
heel wat van de gemaakte investeringen op een gegeven ogenblik overinvesterin-
gen zullen zi jn. We zullen er dan ook zorg voor moeten dragen dat de concur
rentie rond onze Noordzeehavens, toch behoorlijk geschiedt, zonder over-
investeringen. 

In elk geval zijn de scheepvaart, de havens en de Europese luchtverbindingen 
niet meer weg te denken uit de toekomstige Europese vervoerpolitiek. De Ge
meenschap van Tien zal immers een lucht- en zeevaartreus worden in de wereld. 
Maar ook nieuwe problemen en moeilijkheden zullen komen opdagen. 
Daar waar we in het binnenlands verkeer nog af te rekenen hebben met een 
verleden gekenmerkt door soms enge nationalistische en dirigistische opvattin
gen in sommige staten, kent men in de zeevaart reeds lang een klimaat van vr i j 
heid. Deze vrijheid heeft ook haar weerslag op het havenbeleid. De vrije ont
plooiing van onze havens en een volkomen erkenning van hun internationale 
functie is van levensbelang voor de Benelux. 
Tot slot dienen we een laatste mogelijk gevolg onder ogen te nemen. Het was 
pas na een stagnatie periode (1958-1967) dat talrijke en belangrijke vervoer-
politieke maatregelen werden goedgekeurd in de Gemeenschap van de Zes. 
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De uitbreiding to t Tien Lid-Staten zou ook zo'n periode van stagnatie to t 
gevolg kunnen hebben. De nieuwe en oude leden zullen immers een "terrain 
d'entente" moeten vinden, op basis waarvan nieuwe communautaire compro
missen to t stand zullen kunnen komen. 

De verruimde Gemeenschap heeft er echter alle belang bij de moeilijkheden 
niet uit de weg te lopen, maar van meet af aan de problemen van de Europese 
lucht- en zeevaart en van de zeehavens grondig te bestuderen. 

Prof. Ir . J. Vrebos 
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E U R O P A R U B R I E K 

1. 
Minister Leber schijnt eens gezegd te hebben, dat tegen 1980 regeringen beoor
deeld zullen worden naar hun sukses o f falen op vervoergebied i ) . 
Hoezeer men geneigd zal z i jn deze uitspraak als een overstatement te beschou
wen en hoezeer het jaartal 1980 misschien door een ander - laten we zeggen 
dat van het jaar 2000 - vervangen moet worden, het is duidelijk, dat de ex -
West Duitse Minister van Verkeer zich heeft gerealiseerd dat een essentiële be
tekenis moet worden toegekend aan de functie van de transportsystemen in de 
maatschappij, de huidige en de toekomstige. Welke deze betekenis is, welke 
functies de verschillende systemen van het vervoer van reizigers en goederen 
kunnen dan wel zouden moeten vervullen, gezien in het licht van de verande
ringen op maatschappelijk, economisch, technologisch gebied, is voor vele 
kringen - wetenschappelijke, overheids, politieke - een punt van hernieuwde 
bezinning. 

Veel van het onderzoek en de discussies speelt zich af op het nationale vlak. 
Ook in Nederland is sprake van een belangwekkende ontwikkeling van de ge-
dachtenvorming ten deze. Zonder een waarde-oordeel uit te spreken over elk 
dezer publikaties en het eraan ten grondslag liggende onderzoek denke men 
slechts aan het in 1969 door de N . V . Nederlandse Spoorwegen uitgebrachte 
"Spoor naar '75", waarin duidelijk het verband tussen ruimtelijke ordening en 
vervoer naar voren werd gebracht; aan toekomstprojectie van het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat TP 2000 geheten; aan het dit jaar gereedgekomen 
rapport van de Commissie bevordering openbaar vervoer westen des lands, de 
z.g. Commissie Volmuller; aan de integrale verkeers- en vervoerstudie van het 
Nederlands-Economisch Instituut. Zo mogelijk nog belangrijker dan de groei 
van de belangstelling in brede kring voor de functies van het vervoer is de neer
slag ervan in het politieke denken. 
Het Jaarverslag 1971 van de NS 2) constateert, dat " b i j de verkiezingen van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, die begin 1971 werden gehouden, duidelijk 
bleek dat met betrekking tot de meningsvorming over het verkeers- en vervoers
beleid een zekere doorbraak heeft plaats gevonden. 
Zowel de verkiezingsprogramma's der politieke partijen als een tweetal Re
geringsdocumenten (het Regeeraccoord Steenkamp en de nota Beleidsombui
gingen 1972-1973 3) getuigen daarvan". Last but not least geven ook de woor
den en daden van ex-Minister Drees inzicht in en zicht op een veranderend 
verkeers- en vervoersbeleid, vide o.m. het wetsontwerp tot regeling van de 
financiële situatie van de NS; de beslissing inzake de aanleg van de Zoetermeer-
l i j n ; het in het vooruitzichtstellen van een mogelijk gunstige beslissing inzake 
de Schiphollijn; de idee tot instelling van een algemeen Verkeersfonds. 

1) Zie het artikel "Transpor t" van Nigel Despicht in Europe T o m o r r o w ed. Fontana p. 164 
en 193. 

2) Verslag over het boekjaar 1971 ingevolge art. 15 jo art. 20 bis van de Statuten, uitgebracht 
aan aandeelhouders p. 7. 

3) Tweede Kamer Zitting 1971 - 11402. 
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Wat de internationale organisaties betreft vervult ten eerste de CEMT een nuttige 
functie, waarbij o.m. gedacht wordt aan het in 1967 opgerichte centrum voor 
onderzoek en documentatie op vervoergebied. Zoals bekend organiseert dit 
bureau eens in de twee jaar een symposium (het laatste vond in 1971 plaats), 
waarbij de thema's tamelijk algemeen gehouden worden, terwij l de eveneens 
door het onderzoek-centrum georganiseerde ronde-tafelbijeenkomsten ten 
doel hebben op wetenschappelijk niveau nauwkeurig aangegeven problemen te 
bediscussiëren. Verder zijn ten deze van belang de eveneens in CEMT-verband 
plaats vindende seminars d.w.z. bijeenkomsten van hoge ambtenaren bestemd 
om praktische conclusies te trekken uit de bij de symposia resp. ronde-tafel
bijeenkomsten behandelde stof. 4) 
Ook de Commissie van de Europese Gemeenschappen b l i jk t zich van de op
tredende veranderingen en de verschuivende problematiek bewust te zi jn 5). 
Zoals reeds eerder vermeld heeft de toenmalige vervoerscommissaris Vic tor 
Bodson als eerste uiteengezet welke koers er naar zijn menig in de toekomst 
gevaren zou moeten worden in afwijking van of misschien als correctie op de 
tot dan aangehouden koers. 
Aangezien Bodson de dag na zijn verklaring aftrad, leeft deze voort onder de 
benaming van "Bodson's testament inzake de vervoerpolitiek van de tweede 
generatie". Deze zou volgens Bodson in hoofdzaak op het niveau van de 
sociaal-economische politiek op middellange en lange termijn moeten worden 
gesitueerd. Vervoer zou gezien moeten worden als een openbare voorziening 
ten dienste van het algemeen belang en waarvan de rentabiliteit vooral indirect 
is. Vervoersbeslissingen bepalen de toekomst van de naties op lange termijn en 
modelleren hun fysieke, economische en menselijke gestalte, aldus Bodson. 
Er is destijds weinig - te weinig - aandacht besteed aan Bodson's woorden. 
Herleest men zijn uiteenzetting dan blijken zijn ideeën nu een minder rebelse 
indruk te maken dan in 1970 (zi jn visie legde de accenten duidelijk anders dan 
men in het kader van het EEG-vervoerbeleid gewend was). Veel ervan is inmid
dels terug te vinden in recentere verklaringen van de Europese Commissies. 
Zoals ook in de vorige rubriek is aangestipt, is het nu zaak voor de Commissie 
haar intentieverklaringen om te zetten in concrete voorstellen aan de Raad, 
teneinde liefst in een dialoog met de Raad, verder gestalte te geven aan het 
gemeenschappelijk vervoerbeleid 6). 
Het is een zaak van Raad en Commissie samen om een strategie voor het EEG-
vervoerbeleid voor de jaren "1980 en volgende" te ontwikkelen. 
Constateerde Bodson in 1970 tot zijn spijt, dat de poli t ici die verantwoordelijk
heid dragen voor het vervoer onder de druk van de dagelijkse problemen niet 
toekomen aan de ontwikkeling van een toekomststrategie, waarbij mag worden 
verondersteld, dat hij met deze opmerking vooral de Raad van Ministers op het 

4) 17e Jaarverslag C E M T ( 1 9 7 0 ) p. 1 1 en p. 15 /16 . Aan de orde kwamen o,m, het stedelijk 
vervoer; het vraagstuk van de verdeling van de infrastruktuurkosten (heffingstelsel); de 
invloed van de mogelijkheden van het hoge snelheidsvervoer over land op de vervoers
vraag; de keuze tussen particulier en openbaar vervoer; de economische criteria voor 
handhaving, wijziging of schepping van niet-rendabele vervoersdiensten. 

5) Zie Europarubr iek Ti jdschr i f t voor Vervoerswetenschap 1972 /2 . 
6 ) Zie hierover Nigel Despicht op.cit . 
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oog had, op het moment waarop deze rubriek geschreven wordt ziet de zaak er 
nauwelijks rooskleuriger ui t . 
Weliswaar heeft de Commissie in 1971 geprobeerd de discussie over de doelstel
lingen van het vervoerbeleid en een vijfjaren-programma op gang te brengen. De 
Raad heeft hieraan tot nu toe echter nauwelijks aandacht besteed. Nu kan ener
zijds de komende toetreding van Engeland c.s. ongetwijfeld de vraag doen rijzen 
o f fundamentele discussies voordien zin hebben en zeker heeft het vastleggen 
van een werkprogramma geen nut (het zou toch weer ter discussie moeten 
komen na de toetreding), maar anderzijds is het de grote vraag o f de Raad toe
gekomen zou zijn aan het bepalen van een strategie op langere termijn, ook als 
er van toetreding van andere landen geen sprake was. 
Hoe dit ook z i j , men kan slechts vaststellen, dat het niet duidelijk is hoe de 
Raad thans de grote lijnen en de doelstellingen van het EEG-vervoerbeleid ziet 
in vergelijking tot de in 1965 vastgelegde fi losofie. Ook in haar vergadering van 
17 en 18 mei 1972 heeft zij zich druk gemaakt over wat Bodson een zaak van 
operationeel karakter genoemd zou hebben l), zelfs in die mate dat andere 
onderwerpen in het geheel niet ter discussie kwamen. D i t valt zeer te betreuren 
gezien het belang van de problemen waarover zij zich zou moeten buigen. Het 
is verwonderlijk gezien de ontwikkeling van de gedachtenvorming op nationaal 
vlak. B i j de huidige gang van zaken is de kans op een groeiend in plaats van een 
kleiner wordende discrepantie tussen de nationale vervoerpolitiek van de diverse 
landen en het EEG-vervoerbeleid in wording groot. 

2. 
Hoe staat het inmiddels met een aantal onderwerpen waarover de Raad zich 
noodzakelijkerwijs uitgebreid zal/zou moeten beraden m.n. het vraagstuk van 
de financiële betrekkingen tussen de spoorwegen en de Staat resp. het zeehaven-
vervoerbeleid? 
Zoals in één der vorige rubrieken werd gemeld diende de Commissie in 1971 ter 
uitvoering van art. 8 van de z.g. harmonisatiebeschikking van 13-5-1965 een 
voorstel tot harmonisatie van de voorschriften inzake de financiële betrekkingen 
tussen de spoorwegondernemingen en de staten in . 
De Raad legde dit voorstel om verplicht advies voor aan het Europees Parlement 
en het Economisch- en Sociaal Comi té . Beide instanties hebben inmiddels hun 
stem laten horen. Het Parlement op basis van een rapport van Faller 8), het 
E-S.C. op basis van een rapportage van Delacarte. 
Beide lichamen aanvaarden de aan het voorstel ten grondslag liggende gedachten, 
die (gedeeltelijk althans in theorie) het verschaffen van grotere zelfstandigheid 
aan de spoorwegen beogen. Het Europees Parlement stelt een aantal wijzigingen 
voor, waarvan vooral in het oog vallen die inzake de aanpassing aan de toe
komstige Europese vennootschap, het noemen van de vakverenigingen als orgaan, 

7) De Raad heeft meer dan een etmaal gesproken over de kwestie van de maten en gewichten 
van bedrijfsvoertuigen. Resultaat der besprekingen de vastlegging van een o r i ë n t a t i e , die 
in de herfst met de toetredingslanden bediscussieerd zal worden. Het grote twistpunt - de 
enkelvoudige as-belasting - werd „ a f g e m a a k t " op 11 t en . Het is zeer de vraag of Engeland 
c.s. zich hierbij zonder meer zullen neerleggen. Deze landen prefereren 10 ton. 

8) Zitt ingsdocumenten Europees Parlement 49 /72 van 5-6-1972. 
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dat een aantal leden van het bestuur van de onderneming zal benoemen, de be
perking van de reeds beperkte mogelijkheid to t deelneming in andere activiteiten. 
I n de resolutie van het Parlement valt vooral het pleidooi voor een intensieve 
samenwerking tussen de spoorwegen der hd-staten op, benevens de opmerking 
dat een vergaande goede samenwerking in het bijzonder met de aangrenzende 
derde landen niet mag worden belemmerd, doch integendeel moet worden be
vorderd. 
Het Europees zeehavenbeleid is de laatste t i j d ook meer in de belangstelling ge
komen, niet in de laatste plaats door de bemoeienissen van het Europees Parle
ment. I n 1967 had dit reeds een rapport opgesteld (het rapport Seifriz) 9), 
waarin een gemeenschappelijk zeehavenvervoerbeleid één der voorwaarden 
werd genoemd voor de tot standbrenging van een werkelijk samenhangend ge
meenschappelijk vervoerbeleid. I n april van dit jaar rapporteerde Seefeld over 
het zeehavenbeleid in algemene zin. 10) Op 17-4-1972 nam het Parlement de 
bi j het rapport Seefeld behorende resolutie aan. 11) 
Aangezien in het tweede nummer van de lopende jaargang van dit Ti jdschrif t 
reeds aandacht is besteed aan het zeehavenbeleid 12) zal hieronder slechts 
worden ingegaan op enkele aspecten, die in het bijzonder de aandacht van 
schrijfster dezes trokken. 
Zoals ook Mr. Simons signaleert heeft een zeehavenbeleid vele kanten en raak
vlakken. Het kent vervoersaspecten, die het inland transport raken, het heeft 
raakvlakken met de zeescheepvaart, het heeft een sociale kant, het behelst een 
stuk industrialisatiebeleid en daarmee vaak een stuk regionale politiek e.t.q. 
Een Europees zeehavenbeleid, waarvan de noodzaak door ondergeteknde wordt 
onderschreven, zal daarom consistent moeten zijn o.m. met het daarnaast voor 
het inland transport geldende gemeenschappelijk vervoerbeleid en met een 
eventueel zeescheepsvaartbeleid in EEG-verband. D i t geldt trouwens vice versa. 
Of het Parlement het zeehavenbeleid ziet als onderdeel van het gemeenschappe
l i j k vervoerbeleid o f andersom, dan wel het zeehavenbeleid als afzonderlijk 
beleid beschouwt, is niet geheel duidelijk. De tekst van de resolutie laat ver
schillende interpretaties toe, al z i jn de argumenten van de eerste uitleg het 
sterkst. Het is spijtig dat de resolutie niet duidelijker is op dit stuk. De rede
nering, dat het gemeenschappelijk vervoerbeleid tot nu toe niet van de grond is 
gekomen, omdat in vele gevallen voorstellen van de Commissie verworpen zi jn , 
omdat de lid-staten een aantasting van de concurrentiepositie van hun zeehavens 
vreesden 13), is evenmin bevredigend. De positie van de zeehavens zal ongetwij
feld in bepaalde gevallen mede een rol hebben gespeeld. Verwerping o f niet in 
behandeling nemen door de Raad zal echter vaak ook andere achtergronden 
hebben gehad b.v. aan het inland transport zelf ontleende argumenten, die per 
land nogal eens uiteenhepen. Verder heeft de politieke houding van Frankri jk 

9) Zitt ingsdocumenten Europees Parlement 140 /67 . 
10) Zitt ingsdocumenten Europees Parlement 10/72 van 12-4-1972 
11) Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 46 /4 van 9-S-'72 
12) Zie behalve de aantekeningen op p. 107 e.v. van Mr. J . G . W . S imons "een gemeenschap

pelijke zeehavenpolit iek;driemaal is scheepsrecht", waaraan de resolutie van het E u r o 
pese Parlement is toegevoegd, ook de door B . Wiebenga verzorgde kroniek. 

13) Punt 1 in samenhang met punt 3 van de resolutie van 9-S-1972 
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ten opzichte van de EEG in 1965/1966 een ro l gespeeld. Bovendien heeft de 
Raad een stuk van het gemeenschappelijk vervoerbeleid gerealiseerd m.n. op 
het gebied van de gehjkmaking der concurrentievoorwaarden (men denke b.v. 
aan de veranderingen inzake de vergoeding voor verplichtingen van de openbare 
dienst, tot normalisatie der spoorwegrekeningen, inzake de steunmaatregelen 
ten behoeve van vervoerondernemingen). 
Tenslotte z i jn er de laatste jaren in snel tempo ingrijpende veranderingen op
getreden. Deze zouden in vervoerbeleid resp. zeehavenbeleid verdisconteerd 
moeten worden. Het Parlement is zich hiervan ook wel bewust, aangezien het 
de ontwikkeling in de richting van transportketens, de milieuproblematiek en 
de toetreding van Engeland c.s. noemt als argumenten om snel een zeehaven
beleid tot stand te brengen. 
Bij de door de Vervoerscommissie van het Europees Parlement uitgewerkte 
grondbeginselen van het gemeenschappelijk zeehavenbeleid treffen we een 
aantal "oude bekenden" aan. Kor t samengevat zou dit beleid ervan moeten 
uitgaan, dat de mededinging tussen de havens de stuwende kracht is op basis 
van de natuurlijke voor- en nadelen ervan. Di t brengt de inachtneming van het 
beginsel van non-discriminatie met zich, de eis tot kostendekking, de afwijzing 
van subsidiestelsels. Van de eis tot kostendekking, ook van de kosten van 
nieuwe investeringen, kan volgens het rapport Seefeld worden afgeweken om 
werkloosheid te bestrijden, om kleinere havens in het kader van een regionaal 
programma tot ontwikkelingskernen te laten uitgroeien, om knelpunten in de 
havens te vermijden. M.n. de investeringen voor tankschepen met grote diep
gang zouden reeds nu tot voorwerp van een Europese coördinat ie gemaakt 
moeten worden. 

Gezien de opgesomde uitzonderingen en gezien het fei t , dat het o.a. de over
heden zijn die elkaar beconcurreren, is het de grote vraag o f een beleid geba
seerd op de genoemde beginselen een reële kans van slagen heeft. Waar zal het 
zwaartepunt komen te liggen? Op de gestelde regels o f op de uitzonderingen? 
Zou het gezien de enorme omvang der benodigde investeringen niet juist zi jn 
het accent te leggen op de coördinat ie der investeringen? Het rapport Seefeld 
gaat duidelijker in deze richting dan de resolutie van het Parlement. Rekent het 
rapport de "knelpunten" expliciet to t de gronden voor subsidiëring gecombi
neerd met het vereiste van coördinat ie op communautair niveau, de resolutie 
formuleert slechts de eis, dat er geen knelpunten mogen ontstaan en laat hierop 
een overweging inzake de afschaffing van subsidies volgen. De resolutie stelt 
echter tevens dat de gemeenschap van het stadium van informatie (met het oog 
op het doorzichtig maken van de subsidiemaatregelen, kosten van projecten 
e.d., hetgeen zonder meer toe te juichen valt) via een tussenfase van overleg 
zal moeten komen tot coördinat ie en een gemeenschappelijk havenbeleid. 
Komt men geleidelijk aan tot coördinat ie , zal daarbij dan ook niet de vraag aan 
de orde moeten komen of aan kostendekking in bedrijfs-economisch opzicht 
te allen tijde voldaan moet zijn wanneer het gaat om investeringen in de infra
structuur? Kunnen hier ook overwegingen ontleend aan het maatschappelijk 

1 4 ) Vide over deze problematiek voordracht Mr. M . G . de Bruin gehouden voor Haven
vereniging Rot terdam op 2 4 - 5 - 1 9 7 1 
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belang een rol spelen? Deze en soortgelijke vragen kunnen zowel gesteld worden 
met betrekking tot de knelpunten in de havens als met betrekking tot de knel
punten in de achterlandverbindingen. 14) Het is interessant het een en ander 
te ontlenen aan wat Staatsecretaris Kruisinga in dit verband in een tweetal 
redes naar voren heeft gebracht. 15) De beginselen van non-discriminatie en 
kostendekking acht h i j onontbeerhjk als basis voor een gecoördineerd zeehaven
beleid. Einddoel van een dergelijk beleid zal de coördinat ie der investeringen 
moeten zi jn . De beslissingen inzake de havencapaciteit zelf en inzake de ver
bindingen met zee- en achterland zullen moeten berusten op een geïntegreerde 
aanpak, waarbij de diverse factoren zoals industrie-vestiging, arbeidsvoorziening, 
ruimtelijke ordening, mil ieuhygiëne, aanleg infrastruktuur, verkeer en vervoer, 
in hun samenhang worden bezien. De maatschappelijke gevolgen van beleids
beslissingen zullen beter beoordeeld moeten kunnen worden. 
Overheid en bedrijfsleven samen zullen moeten zien te komen tot een systeem 
voor objectieve kwantificering van de maatschappelijke voor- en nadelen. 
Concluderend kan men stellen, dat in Nederland, in Beneluxverband, in EEG-
verband op het stuk van het zeehavenbeleid een ontwikkeling is ingeluid, die 
althans de basis kan bieden voor een grotere doorzichtigheid in het beleid van 
overheid en bedrijfsleven ten aanzien van de zeehavens. Vanuit de door infor
matie verkregen inzichten en wederzijds vertrouwen zou verder gewerkt moeten 
worden naar een verdergaande samenwerking, nationaal en over de grenzen. 

Mr. Olga D. Gerbers. 

15) Rede Staatssecretaris Kruisinga bij de opening van de E u r o p e a n Port Seminar van de 
Junior Chambers te Rot terdam. Nederlandse Staatscourant van 12-5-'72; rede Dr. 
Kruisinga voor de Duits-Nederlandse kamer van Koophande l te Dortmund van 30-5-'72 
(Persbulletin Verkeer en Waterstaat no. 2 .10) . 
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K R O N I E K 

Ruim acht jaar na haar installatie (maart 1964) heeft de Commissie Bevordering 
Openbaar Vervoer Westen des Lands in j u n i van dit jaar haar eindrapport gepu
bliceerd. Ofschoon er veel kr i t iek mogelijk is op de wijze waarop de commissie 
- veelal naar haar voorzitter de commissie-Volmuller genoemd - zich van haar 
taak heeft gekweten (acht jaar is te lang voor zulk een belangrijke en actuele 
zaak als het openbaar vervoer) is het rapport toch over het algemeen met veel 
waardering ontvangen. De voornaamste conclusie, dat het de plicht van de over
heid is om in het kader van een geïntegreerd ruimtel i jk beleid te zorgen voor 
een betere ontplooiing van het openbaar vervoer, laat niets aan duidelijkheid 
te wensen over, en het rapport wint nog aan waarde doordat het prioriteiten 
aangeeft om deze doelstelling te bereiken. Naast bevordering van het openbaar 
vervoer teneinde evenwicht te brengen in vraag en aanbod van verkeers- en 
vervoersvoorzieningen acht de commissie de instandhouding van een ver
scheidenheid van andere vervoersvoorzieningen een uitgesproken maatschappe
l i j k belang. 

De commissie heeft twee onderzoeken ingesteld, namelijk een kwantitatief 
statistisch onderzoek en een kwalitatief psychologisch onderzoek. De resultaten 
daarvan, die reeds in enige interimrapporten zijn gepubliceerd, luiden kor t 
samengevat: 1) een bijzonder groot aantal verplaatsingen heeft betrekking op 
korte afstanden, 2) er is een sterke emotionele binding van de verkeersdeelne
mer met het eigen vervoermiddel, en 3) het aandeel van het openbaar vervoer 
in het totaal van de verplaatsingen is vrij gering. Met het oog op de te verwach
ten groei van het personenautopark tot ongeveer 500 auto's per 1000 inwoners 
kort na het jaar 2000 zal het, zo verwacht de commissie, in de toekomst prak
tisch onmogelijk zi jn om voor alle verplaatsingen de personenauto te gebruiken. 
I n hoeverre het openbaar vervoer als alternatieve vervoerwijze binnen het raam 
van een vrije keuze in aanmerking komt, hangt in sterke mate af van de totale 
verplaatsingstijd van het openbaar vervoer ten opzichte van de t i j d welke met 
het eigen vervoermiddel besteed zou moeten worden. Beperking van het auto
verkeer door parkeer- of verbodsmaatregelen zal i n den regel géén bevordering 
van het openbaar vervoer betekenen als niet gelijktijdig maatregelen worden 
getroffen ter verbetering van dat openbaar vervoer. 
De commissie noemt vier soorten maatregelen ter verbetering van het openbaar 
vervoer. Z i j liggen op het vlak van een verbetering van de dienstverlening, de 
bekendheid met en de afwikkeling en beschikbaarheid van het openbaar ver
voer. Tot de aanbevolen maatregelen behoren vrije banen voor het openbaar 
vervoer, verbetering van de frequentie, het op elkaar afstemmen van lijnen en 
dienstregelingen, voorrang voor het openbaar vervoer op onbeveiligde kruispunten, 
uitbreiding van het aantal stations en halteplaatsen enz. Uitgaande van het een
heidscriterium van het vervoer en van de complexiteit van de vervoersstromen 
zullen in de toekomstige Randstad concentraties van vervoersactiviteiten en 
eenheid van beleid noodzakelijk z i jn . Ook de uitvoering van de te nemen 
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maatregelen en de exploitatie van het openbaar vervoer zullen dan in nog 
sterkere mate dan thans om een gecentraliseerde leiding vragen. De commissie 
gewaagt in dit verband van een Randstad Openbaar Vervoer-stelsel met fijnmazige 
railnetten in de agglomeraties en enkele van de middelgrote steden. Op vervoer-
relaties, waar als gevolg van de grootte van de vervoervraag een railverbinding 
(nog) niet gerechtvaardigd is, zal een buslijnennet moeten worden ontwikkeld, 
waarvan vele lijnen tevens een toevoerfunctie naar het railnet zouden moeten 
hebben. Voorts ziet de commissie in dit verband taken voor de buxi , de l i j n 
en wi jk tax i enz. Tenslotte kan naar het oordeel van de commissie het beleid 
terzake van tracering en aanleg van openbaar vervoer-voorzieningen en omtrent 
vaststelling van het verzorgingsniveau en de capaciteit van de voorzieningen 
niet los worden gezien van het ruimtel i jk beleid en van het beleid inzake weg-
verkeersvoorzieningen. Het relatieve aandeel van het openbaar vervoer zal i n 
belangrijke mate kunnen en moeten worden beinvloed door een daarop gerichte 
stedebouwkundige planologie, als onderdeel van het gehele ruimtelijke beleid. 
Met een dergelijk beleidsinstrumentarium kan de aard en de dichtheid van 
concentraties van bebouwingen rond de halten van het openbaar vervoer worden 
beinvloed. 

De commissie beveelt aan op korte termijn een werkgroep in te stellen met de 
opdracht een ontwerp te maken van een openbaar vervoer-net dat het westen 
van het land zal moeten bedienen. Z i j spreekt zich verder uit voor een bevorde
ring van het openbaar vervoer ook daar waar op het ogenblik geen sociaal-
economisch evenwicht in vraag en aanbod van verkeers- en vervoersvoorzieningen 
kan worden bewerkstelligd o f gehandhaafd. Z i j beveelt daarvoor zowel prijs-
mechanische als verkeersbeperkende maatregelen aan. Wat betreft laatst
genoemde categorie maatregelen spreekt de commissie zich tevens uit voor 
terughoudendheid op dit gebied. 
Tijdens een voordracht gehouden op een lunchbijeenkomst van het Nederlands 
Vervoerswetenschappelijk Insti tuut te Amsterdam zei prof. ir . J. Volmuller in 
een toelichting op het rapport dat er met betrekking to t het openbaar vervoer 
snel beslist zal moeten worden. Als dit niet gebeurt is de Randstad over tien 
jaar een amorg geheel waarin het nauwelijks prettig leven is. Hi j voegde er aan 
toe, dat de maatregelen ter bevordering van het openbaar vervoer grote finan
ciële offers zal vergen en hi j vroeg zich af o f het Nederlandse volk daartoe wel 
bereid zou zi jn . Dr. W. Drees Jr., de toen nog niet afgetreden minister van 
Verkeer en Waterstaat, ging op dit belangrijke aspect niet in toen h i j het rapport-
Volmuller in ontvangst nam. H i j constateerde slechts o.a. dat de onderhavige 
materie bijzonder levendig was en een voortdurende heror iëntat ie vereiste. Wel 
is het thans volgens hem duidelijk dat niet kan worden volstaan met uitsluitend 
kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer. De beperkt beschikbare ruimte, 
met name in en rondom de steden, dwingt tot een doeltreffend beleid voor 
het gebruik van die ruimte. I n het bijzonder moet worden bereikt, dat de toe
stroming van het aantal personenauto's tot een acceptabele omvang wordt 
teruggedrongen. Een actief parkeerbeleid staat daarbij centraal. Dat zal gepaard 
moeten gaan met het beschikbaar stellen van een goed openbaar vervoer, naast 
mogelijkheden voor het gebruik van fietsen en bromfietsen. 
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W E G V E R V O E R 

Het beroepsgoederenvervoer acht het niet voldoende als in ons land bi j de over
heid een beleidslijn wordt ontwikkeld ten aanzien van het personenvervoer. De 
Nationale Organisatie voor het Beroepsgoederenvervoer Wegtransport NOB 
schrijft in haar jaarverslag over 1971, dat óók een beleid nodig is ten aanzien 
van het wegvervoer. " D i t beleid kan niet los worden gezien van het beleid ten 
aanzien van andere vervoertechnieken die zich met het goederenvervoer bezig 
houden, maar, op een aantal punten, ook niet van het beleid ten aanzien van 
het personenvervoer". De NOB zegt dat de transportbedrijven vorig jaar zowel 
individueel als in georganiseerd verband in sterke mate hebben bijgedragen aan 
een ontwikkeling van de bedrijfstak die wellicht het beste als een "industrialisatie
proces" kan worden gekenschetst. Weliswaar wordt niet verwacht, dat hierdoor 
in het wegvervoer het beeld van de piramidale opbouw van de bedrijfstak zal 
verdwijnen, maar wel acht men de kans aanwezig dat er in bepaalde deelmarkten 
reuzenondernemingen kunnen ontstaan. Door het industrialisatieproces zal bij 
het moderne wegvervoerbedrijf wel steeds meer de nadruk komen te liggen op 
professionele bedrijfsvoering, hetgeen bi j een bedrijfstak met 10 a 12.000 
ondernemingen begeleiding vergt, met name van de organisatie van bedrijfs-
genoten. 
In het verband van de Europese Gemeenschap is men opnieuw een stapje dichter 
bi j de verwezenlijking van een gemeenschappelijk vervoerbeleid gekomen. De 
ministers van verkeer van de zes landen kwamen namelijk tot een voorlopige 
overeenstemming over maten en gewichten van vrachtauto's. De voorlopige 
overeenstemming werd echter in Brussel aangeduid met "slechts een or iën ta t ie" , 
zodat er geen overdreven betekenis aan moet worden toegekend. Pas wanneer 
de EEG zal zijn uitgebreid en de nieuwe lidstaten zich over de thans bereikte 
voorlopige overeenstemming zullen hebben uitgesproken, kunnen onderhande
lingen beginnen die tot een definit ief besluit moeten leiden. De voornaamste 
punten ui t de voorlopige overeenkomst zi jn: een asdruk van maximaal 11 ton, 
een totaalgewicht van maximaal 40 ton, een lengte van maximaal 12 meter, voor 
een trekker met oplegger maximaal 15,5 meter en voor een combinatie met 
aanhanger maximaal 18 meter, een breedte to t 12,5 meter en een hoggte tot 
4 meter alsmede een motorvermogen van 7 pk per ton . Voor het binnenlandse 
verkeer zouden de eerste v i j f j a a r na het van kracht worden van een desbetref
fende EEG-besluit (1980) de maximale asdruk en het totaalgewicht hoger 
mogen liggen terwij l ook de motoren zouden mogen afwijken voor de voorge
schreven 7 pk per ton . Na 1985 zouden de bepalingen inzake maten en gewichten 
van vrachtauto's in de EEG gehjkluidend moeten zi jn. 
De voorlopig overeengekomen bepalingen inzake totaalgewicht, asdruk en motor
vermogen zouden voor Nederland grote consequenties hebben. Staatssecretaris 
Kruisinga zei in Brussel dat Nederland wi l blijven rijden met een maximaal ge
wicht van 50 ton. De schade aan de weg wordt nu eenmaal grotendeels veroor
zaakt door de belasting per as. Nederland zal er daarom voor blijven vechten 
dat in het binnenlandse vervoer hogere "trein"-gewichten toegestaan blijven. 
Wat dit betreft wordt in het bijzonder gedacht aan de bevoorrading van benzine-
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met grote tankauto's en materiaal-aanvoer naar bouwplaatsen. Met betrekking 
tot de maximale asdruk geldt in Nederland een grens van 10 ton . Van een 
maximale asdruk van 11 ton , zoals nu voorlopig in EEG-verband is overeenge
komen, wordt onder meer een grotere slijtage van het wegdek verwacht. Nog 
niet te voorzien is het resultaat van de raadpleging met de kandidaat EEG-
landen, die eveneens alle de grens van 10 ton per enkelvoudige as hebben. De 
bepaling van 11 ton betekent wel, dat de Fransen een ruimere concessie heb
ben gedaan dan op grond van hun huidige voorschrift van 13 ton maximale 
asdruk werd verwacht. Frankri jk heeft echter gezegd het recht te willen hebben 
om zijn industrie van vrachtauto's financieel te steunen b i j het aanpassen van 
een nieuwe standaard. Wat betreft het motorvermogen hebben West Duitsland 
en Nederland voorbehoud aangetekend tegen de bepaling van 7 pk per ton. In 
West Duitsland r i jd t men met sterkere en in Nederland met minder krachtige 
motoren. 
Op de bijeenkomst van de ministers van verkeer in Brussel is eveneens gesproken 
over de samenwerking van de Europese spoorwegmaatschappijen. Daarbij is van 
Nederlandse zijde betoogd, dat de samenwerking in "Inter t r igo" (koelwagen-
vervoer) en "Intercontainer" wel enige versnelling kan gebruiken. Tevens werd 
van Nederlandse zijde gevraagd om meer coördinat ie bi j de research. I n Frank
r i j k werkt men bijvoorbeeld aan het ontwerp van supersnelle treinen (meer 
dan 400 k m per uur) op luchtkussens, te rwi j l men in West Duitsland research 
pleegt terzake van treinen die zich zwevend houden door middel van magneti
sche velden. Als er bij het onderzoek in beide landen niet intensiever wordt 
samengewerkt (en de regeringen kunnen via subsidiepolitiek die samenwerking 
gunstig beinvloeden) zi jn er straks in Europa opnieuw twee verschillende 
systemen, zo luidt de Nederlandse redenering. 

H A V E N B E L E I D 

Het allereerste begin van wat misschien eens kan groeien tot een gemeenschap
pelijk havenbeleid in de EEG schemert op uit hetgeen de heer A . Coppé , l i d 
van de Europese Commissie, in het Europese Parlement heeft meegedeeld b i j 
de behandeling van een studie van het parlement over de beginselen van een 
eventuele gemeenschappelijke havenpolitiek. De heer Coppé deelde mee dat 
waarschijnlijk nog voor het einde van dit jaar een vaste commissie van ver
tegenwoordigers van zeehavens in de EEG kunnen bijeenkomen om door het 
uitwisselen van gegevens het havenbeleid in de verschillende landen doorzich
tiger te maken en de grondslagen te leggen voor een gemeenschappelijk haven
beleid. De beginselen waaraan een gemeenschappelijke havenpolitiek zou 
moeten voldoen zijn volgens de studie van het Europese parlement: non
discriminatie gezonde concurrentie en een kostendekkende exploitatie. Om
dat de Europese Commissie de regeringen o f havenbeheerders niet kan dwin
gen zitting te nemen in de vaste commissie welke gegevens terzake van het 
havenbeleid moet uitwisselen, zi jn voorafgaande besprekingen over de aard 
van de vertegenwoordiging noodzakelijk. In het algemeen zal de eerstverant-
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woordelijke autoriteit voor de havens (niet van de havensteden) de volle vr i j 
heid hebben de delegatie samen te stellen. 
De heer Coppé acht het juist dat het Europese Parlement op dit ogenblik -
voordat o.a. Groot Brittannie en Noorwegen volwaardig l i d van de gemeen
schap zijn - een init iat ief heeft genomen dat moet leiden to t een gemeenschap
pelijk zeehavenbeleid als essentieel onderdeel van een gemeenschappelijk ver
voersbeleid. Het intracommunautaire zeevervoer, dat thans niet meer bedraagt 
dan 7 procent van het totale vervoer in de gemeenschap van Zes, zal in de 
komende gemeenschap van Tien 25 a 30 procent van het totale vervoer binnen 
de EEG gaan bedragen. De thans bestaande vervoersregelingen gaan veelal 
terug op de gegroeide concurrentieverhoudingen tussen de havens. 
Di t leidt soms to t discriminatie, die veelal is bedoeld om discriminatie die uit 
andere regelingen voortvloeit, te compenseren. De havens, aldus de heer Coppé , 
hebben zich aangepast aan de status quo van discriminatie en compenserende 
discriminatie. Een gemeenschappelijk havenbeleid mag door het opheffen van 
een bepaalde discriminatie niet to t discriminatie elders leiden. 

B. Wiebenga 
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S H I P P I N G N E W S 

Starting a new chronicle is much more a problem than producing the text o f 
each subsequent issue o f an existing chronicle. I n the latter case, the author is 
in a position to refer back to what he wrote about a specific matter in pre-
ceeding issues. I n the former case, he has nothing to refer back to. He is unable 
to guess to what degree the readers have already become aware f r o m other 
sources or through personal experience o f what happened. He must take into 
account the fair chance that many of his readers are more or less well informed, 
whilst others are hardly familiar w i t h current events and even less w i t h develop
ments previous to these. His problem, therefore, is to write the genesis to a 
number o f subjects in such a way that his contribution w i l l not annoy those 
who are already conversant w i th the matter, and at the same time, wi l l satisfy 
the less informed readers. The present first part o f this new chronicle o f 
maritime news may have suffered f r o m this dilemma. I n any event, once a 
number o f issues wi l l have seen daylight, the dilemma is to disappear gradually. 

C O D E F O R C O N F E R E N C E S 

Except for the trades to and f r o m the United States, conferences all over the 
world have been enjoying complete or nearly complete freedom of action. A t 
irregular intervals during the century long history o f the conference system, a 
l imited number o f off ic ia l investigations were conducted against some con
ferences, but - again w i t h the exception o f the United States - these never led 
to lasting legal measures restrictive o f their freedom. 
With the creation o f UNCTAD and especially its Committee on Shipping, the 
developing countries obtained a fo rum to voice time and again severe 
criticism against conference practices in general and the conduct o f business 
by some individual conferences in particular. The emphasis o f the complaints 
was laid on the level o f freight rates and rate making procedures which ignored 
to a large extent, i t was alleged, the interests o f developing countries. 
The first result o f this was that the member states o f U N C T A D recognised in 
several resolutions that there was a need for consultation between conferences 
and shippers, to which effect i t was recommended to establish shippers' 
councils in all countries or economic regions o f the world to constitute 
counterparts o f the conferences. Except for Europe, where such councils 
existed already in 5 or 6 countries, this recommendation has remained almost 
unimplemented. But meanwhile, the criticism in UNCTAD continued and 
increased even. 

I n July 1967, the British Government appointed a Committee o f inquiry into 
shipping, which soon became known as the Rochdale Committee after its 
Chairman. The over 500 pages thick report of the Committee (costs pounds 
111,000.-) was published in May 1970. No more than a few dozens o f pages 
deal wi th conferences, and the two recommendations in this respect can be 
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printed on a pound note. Nonetheless, one o f these appeared very soon, even 
before the off ic ia l publication of the report, to be o f extreme importance and 
conclusive for the formation o f shipping policy o f the Consultative Shipping 
Group countries (the traditional maritime nations o f Europe plus Japan, CSG 
for short) and fo r the UNCTAD or its Committee on Shipping. 
Although the recommendations in question confined to conferences covering 
the trade to and f r o m U.K. (many of which serve likewise trades between the 
Continent o f Europe and other parts of the world) , i t was the first time in 
history - as far as can be traced over a century - that the proposal was made o f 
a published code o f conference practices. 
The European Shippers' Councils were so charmed by this idea that they at 
once set their Working Party on Conference Reform and Rate Structures to 
examine this further and to draw up outlines for such a Code. A t the annual 
Joint Plenary Meeting of these Councils and CENSA (Committee of European 
National Shipowners Associations) in Oslo, September 1970, i t was mutually 
agreed (not without some heated discussion between the speakers of either 
side) to make this task a jo in t e f for t . 
The CSG, at their Ministers Meeting in Tokyo in February 1971, took over 
this initiative by inviting CENSA and the European Councils to draft such a 
Code. Inevitably, UNCTAD or rather the UNCTAD-secretariat wanted to keep 
ahead o f this initiative and started writ ing a report on reputation of liner con
ferences (TD/104) , f r o m which i t would be a matter o f hours to deduce a 
Code. 
The CENSA/Councils e f fo r t , effectively launched wi th some delay after the 
CSG Tokyo Meeting, became a race against the UNCTAD and the result was 
almost a photofinish. The CENSA/Councils Code was adopted, subject to 
further elaboration or and agreement on three outstanding problems, at the 
1971 annual Joint Plenary CENSA/Councils Meeting in Genoa, and the 
UNCTAD-document TD/104 saw daylight only a few days later. 
I t would be a very interesting matter for some other author to analyse and 
compare the two documents in a separate article. I t is felt that this would be 
out of order in a chronicle like the present one, i f only fo r practical reasons. 
The CSG presented the CENSA/ Councils Code to UNCTAD for circulation 
to the member states in view o f the discussion at the Committee on Shipping 
which was to meet in January 1972. The document was issued under code 
number TD/128. A t that meeting, all developing countries were unanimous 
in demolishing the CENSA/Councils Code, although they were unable to agree 
amongst themselves on a text o f a Code based on TD/104. The result was that 
a resolution of the Committee conveyed both a Latin-american and an A f r o -
asian version of a code to UNCTAD I I I in Santiago, and one can only wonder 
why the CSG-members on the Committee gave their vote to this resolution. 
Whilst during the last few months o f 1971 and in early 1972 more than 40 
European based conferences had accepted to operate the CENSA/Councils 
Code, UNCTAD I I I in Santiago resolved in a majority resolution (74 votes, 
among which most developping and socialist countries, against 19 votes o f 
the B-Group or industrialised countries wi th 2 abstentions by Austria and 
Israel) that early 1973 a preparatory committee followed by a Diplomatic 
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Conference o f Plenipotentiaries would have to be convened by the General 
Assembly of the United Nations, to draft and adopt a universal code for con
ferences and the legal instrument (an international convention) suitable to 
enforce this code. The resolution further suggested that the basis for the 
discussions was to be an amalgamation o f the Latinamerican and Afroasian 
versions which the countries concerned had been able to produce shortly 
before Santiago as a compromise between the two. 
This, obviously, meant a serious set-back for the CSG and the CENSA/councils 
Code. But the second and perhaps more unfortunate disappointment for the 
CSG was that a Japanese shippers organisation (there is no genuine shippers' 
council in Japan, but only a freight committee o f the A l l Japan Exporters 
Association, CAJEA for short) rejected the CENSA/ Councils Code as un
suitable for their objectives, which are mainly commercial as distinct f r o m the 
aims o f the European Shippers' Councils. To amplify still this disappointment, 
the Japanese Shipowners Association (which adheres to CENSA) had the press 
in Tokyo announce that they would start negotiating a Japanese Code w i t h 
CAJEA and JAMA (Japanese Automobile Manufacturers Association) in early 
July. The information in the press said that the Japanese Code would much 
more be inspired by the Latinamerican/Afroasian or Santiago Code than by 
the CENSA/Councils Code. 
A t the point in time of wri t ing this part o f the chronicle, the CSG had invited 
the European Councils and CENSA to discuss the situation, especially w i th 
regard to what policy or line o f action would be warrented under the 
circumstances, also in view o f the CSG-Ministers Meeting, which has been 
scheduled for October 3 and 4 in The Hague, Holland. 
These circumstances are also adversely determined by the fact that, at this 
point in time, the European Councils and CENSA have so far been unable to 
solve the three outstanding problems which were lef t fo r later discussions and 
agreement when they adopted the Code in Genoa, 1971. 
There is reason to believe that there wi l l be more clarity around this by the 
time o f issuance o f the next number, at least as far as two o f these problems 
are concerned, i.e. the f idel i ty clause in shippers contracts and the deferred 
rebate system, the third one, arbitration, being likely to require more time to 
reach agreement. 

P R E S H I P M E N T C H A R G E S 

Whilst obviously a large number o f matters and events in wor ld shipping are 
important enough to be mentioned in this chronicle, a selection on grounds of 
importance o f each matter puts preshipment charges (or cargo handling 
charges) inevitably on the top rank. 
The matter is an old and a new one at the same time. Already in the late 50's, 
a French shipowner o f the name of Chardon launched the idea that liner 
freight rates should cover the ship's performance in carrying cargo f r o m under 
tackle to under tackle. This formula, perhaps better known as the "sous palan 
sous palan" principle, is based on the idea that all costs and expenses incurred 
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by the cargo before and after these moments should be borne by the cargo 
direct. These costs are mainly (but not exclusively) caused by receiving the 
cargo at ship's berth or into the port shed, storing i t into the shed, delevering 
the cargo to the shed in the port o f destination, etc. 
For a variety o f reasons and circumstances, the Chardon proposal did not 
materialise unt i l a few months ago when at first a small number of conferences 
started to introduce preshipment charges or cargo handling charges which is 
nothing else than an other name for the "sous palan sous palan" formula. The 
reason for announcing and introducing these charges, were the fact that the 
costs o f cargo handling in the European ports had been rocketing up over the 
past two or three years, mainly in consequence o f wage explosions for port 
labour, and steep rises in quay and port equipment costs. 
A reason o f secondary importance is that conferences and the shipowners in 
these conferences had allowed ( in many cases for two or three decades) 
differences in customs o f the port to develop. The result o f this is that presently 
there are perhaps no three or more ports in U .K . and on the Continent o f Europe 
where shippers pay the same performances at the same rates, shipowners absorb
ing, moreover, the costs o f more or less o f these performances in the various 
ports. 

The point o f the problem is that shipowners absorb these costs to different 
degrees in the various ports out o f revenues which are basically identical i n all 
ports, this as a result o f the widespread system o f rate equality which means 
that the same ta r i f f rates apply to all ports wi th in a specific range (as .e.g. 
Hamburg/An twerp or Hamburg/Dunkirk) . 
There is no need to explain that in f inal analysis there is no rate equality 
(whilst i t is open to questioning i f there is any justif ication in rate equality as 
a matter o f principle, quite distinct f r o m the practical question i f rate 
differentation is practicable to reflect the differences in cost price, not only 
as cargo handling is concerned in the various ports but also to take account o f 
the differences in sailing times and distances f r o m different ports to every 
destination). 
I n any event, first announces by the India & Pakistan Conference and by the 
Far Eastern Freight Conference, preshipment charges are now under con
sideration in around a dozen o f conferences. The first announcements made 
in July and August 1971 were heavily criticised by the National Shippers' 
Councils o f Europe, not so much because o f the principle, but rather because 
o f the procedure. The Councils found that the idea was a matter o f principle 
the implementation o f which required f u l l consultation and agreement before 
becoming effective. The Conferences in question accepted this, but were not 
prepared to delay effectiveness of the charges too long, pending the consult
ations. Af t e r many arguments to and f r o m CENSA arranged for a jo in t meeting 
o f the conferences concerned and the Shippers' Councils o f Europe on Novem
ber 19th, 1971, in London. The Councils proposed on that occasion a specific 
procedure to ascertain the level o f the charges in each port and to arrive even
tually at their introduction. But the individual conferences found later that 
this procedure would consume too much time. In order to bridge the time gap 
needed fo r consultation, the Councils agreed w i t h the Far Eastern Freight 
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Conference to introduction o f carges on an interim basis to the amount o f D f l 
6.- (or equivalent in other currencies) per ton in those ports where there was 
no separate contribution at all by shippers to cargo handling expenses. The 
Councils were ready to conclude the same agreement w i t h the India & Pakistan 
Conference, but this was rejected by the Conference as fundamentally wrong. 
Instead, the Conference introduced 60 percent o f the amounts originally 
announced as an interim measure. 
Further arguments developed in the course o f the subsequent months between 
individual Councils and individual Conferences and also in the Joint Standing 
Committee (which is the permanent consultation organ between CENSA and 
the European Shippers' Councils), to the effect that the conferences concerned 
decided to establish an Inter Conference Committee in an e f for t to coordinate 
the intentions and their introduction. 
The unilateral actions by various conferences had in the meantime aroused the 
Councils' bad feelings w i t h the result that they decided at their Chairmens 
Meeting, Apr i l 1972 in Vienna, not to discuss any longer this matter w i t h 
conferences which had not started implementing the proposals made at the 
London meeting. In Vienna, however, the Councils had no knowledge o f the 
formation o f the inter Conference Committee. The Joint Standing Committee, 
therefore, considered in July that the Councils would have to reconsider 
their Vienna decision, and in particular the Councils should be ready to meet 
the Inter Conference Committee. A n invitation to this effect was said to come 
forward. However, no invitation was received but the Inter Conference 
Committee started visiting the - what was thought - competent authorities in 
the various ports to discuss w i th them the level o f cargo handling costs and the 
shares which would have to be borne by shippers and by shipowners. As only 
in one case (Le Havre) the National Shippers' Council o f the country was 
present at the port talk, there is l i t t le or no clarity as to where the activities 
of the Committee w i l l lead. Anyway, the intervening holidays season is l ikely 
to cause delays in the work of the Committee, so that probably a more to the 
point account can be given in the next issue of this chronicle. 

G.J.M. Verhaar. 
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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 E N 

PUBLIKATIES VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE 
STATISTIEK MET B E T R E K K I N G TOT HET V E R K E E R EN 

V E R V O E R 

VERSCHENEN I N HET EERSTE H A L F J A A R 1972 

Statistiek van het binnenlands goederenvervoer 1970 
Bestelnr. 814-034-70-01, prijs f 8,50; idem 02, prijs f6,50 

Aangezien de cijfers over 1970 van de binnenvaart enkele maanden eerder be
schikbaar waren dan die van de overige vervoerstakken, is deze publikatie in 
twee delen verschenen: deel 1 binnenvaart en deel 2 spoor- en wegvervoer. 
Deel 2 bevat ook de gebruikelijke samenvatting en de onderlinge vergelijkingen 
tussen de vervoerstakken. 
Het aandeel van schip, spoor en vrachtauto in de tonkm-prestatie van het bin
nenlandse beroepsvervoer over afstanden van 10 k m en meer b l i jk t zich als 
volgt te hebben ontwikkeld: 

1965 1970 
° / o ° /o 

binnenvaart 34 33 
spoorwegen 19 11 
wegvervoer 47 56 

totaal 100 100 

Statistiek van het internationaal goederenvervoer 1970 
Bestelnr. 814-004- 70, prijs f 17,50 

Het is de laatste maal dat deze statistiek integraal kon worden samengesteld 
uit de douaneaangiften voor de in-, uit- of doorvoer (goederenpaspoorten). Als 
gevolg van de eenmaking van het Benelux-douanegebied per 1 januari 1971 
vallen n l . bepaalde gegevens van de in- en uitvoer van en naar de BLEU weg en 
zal de statistiek gedeeltelijk op basis van de verkeersdocumenten moeten wor
den samengesteld zonder de mogelijkheid tot onderscheiding naar in-, uit- o f 
doorvoer. 
De publikatie bevat voor elke verkeerstak uniforme tabellen volgens landen en 
naar goederensoorten. Het is jammer dat de systematiek typografisch minder 
goed tot zi jn recht komt doordat bij de tabellen te summier is aangegeven op 
welke verkeerstak zij betrekking hebben. Voorheen werd de verkeerstak op 
elke pagina herhaald, hetgeen een trefzeker gebruik van de publikatie vooral 
als naslagwerk zeer ten goede kwam. 
De totale in-, uit- en doorvoer van goederen steeg van 278 min ton in 1965 tot 
461 min ton in 1970; zonder de zeevaart luiden de cijfers 128 resp. 197 min ton. 
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Het aandeel van de verschillende vormen van inland transport i n het internatio
nale vervoer ontwikkelde zich als volgt: 

1965 1970 

binnenvaart 
spoorwegen 
wegvervoer 
pijpleiding 

totaal 

69 
9 

15 
7 

100 

63 
7 

17 
13 

100 

I n 1970 werd 72 min ton goederen van buitenlandse herkomst op de route 
naar een buitenlandse bestemming in ons land overgeladen. De publikatie bevat 
over dit transitovervoer een gedetailleerde weergave per goederensoort volgens de 
landenrelaties. 

Statistiek van het internationaal zeehavenvervoer, januari-december 1971 
Bestelnr. 814-002-71, prijs f 13,50 

De nieuwe douaneregeling met betrekking to t het grensoverschrijdende vervoer tus
sen Nederland en de B L E U die bi j bovengenoemde statistiek reeds ter sprake kwam, 
had voor de samenstelling van de zeehavenstatistiek over 1971 verstrekkende gevol
gen. In plaats van uit één informatiebron, n l . de douane, moest thans het statistische 
beeld uit uiteenlopende bronnen en met uiteenlopende termijnen van beschikbaar
heid der basisgegevens worden opgebouwd. Niettemin is het C.B.S. er in geslaagd de 
jaargegevens 1971 van het goederenvervoer in onze zeehavens binnen redelijke ter
mi jn te publiceren. 
Naast de gedetailleerde cijfers per zeehaven volgens goederensoorten, landen van 
herkomst en bestemming en naar verkeerstak bevat de publikatie een aantal samen
vattingen per goederengroep. Hieraan is wat betreft de goederenaan- en afvoer 
over zee te Rotterdam en Amsterdam het volgende ontleend: 

1965 1970 
min ton 

1971 

Rotterdam, totaal 
w.v. aardolie en aardolieprodukten 

overige goederen 

118 
64 
54 

219 
137 

82 

225 
148 
77 

Amsterdam, totaal 
w.v. aardolie en aardolieprodukten 

overige goederen 

13 
2 

11 

21 
5 

16 

23 
5 

18 
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Statistiek van de zeevaart 1970 
Bestelnr. 814-036-70, prijs f 15-

Het aandeel van de Nederlandse vlag in de zeevaart op Nederland neemt sterk af. 
Stond naar de br t van de binnengekomen schepen gerekend in het begin van de zes
tiger jaren de Nederlandse vlag met ongeveer 20 ° /o nog op de eerste plaats, thans is 
dit aandeel gedaald tot 9 ° / o . Hiermede komen de Nederlandse schepen eerst op de 5 
plaats, na de Britse (18 ° /o ( , Liberiaanse ( 1 4 ° / o ) , Noorse (13 ° /o ) en W. Duitse 
( 1 2 » . 
Bijzondere aandacht verdient in deze publikatie de tabel van de in Nederland, Ri jn
mond en IJmond binnengekomen zeeschepen naar grootteklasse; deze gegevens zi jn 
inmiddels ook over 1971 gepubliceerd in de af l . mei 1972 van de Maandstatistiek 
van verkeer en vervoer. Hetzelfde geldt voor de gegevens over het passagiersvervoer 
ter zee, waarvan de ontwikkeling als volgt is: 

1965 1970 1971 
x 1000 

Aantal passagiers over zee: 
in Nederland aangekomen 372 607 640 
uit Nederland vertrokken 338 590 617 

Containervervoer 1971 
(gepubliceerd in de Maandstatistiek van verkeer en vervoer, afl.april '72j 

Sinds 1968 worden overzichten samengesteld van het containervervoer over zee van 
en naar de Nederlandse havens, gesplitst naar grootteklasse en buitenlandse ha
vengebieden van lading en lossing. De cijfers van het aantal over zee aangevoerde con
tainers luiden: 

1970 1971 

Nederland, totaal 157 709 193 251 
w.v. 8 -19 f t 24 116 24 086 

20 - 39 f t 103 962 124 765 
40 f t en meer 29 631 44 400 

Rotterdam, totaal 126 271 155 356 
w.v. 8 -19 f t 2 545 3 375 

20 - 39 f t 95 451 109 870 
40 f t en meer 28 275 42 111 
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Statistiek van de luchtvaart 1970 
Bestelnr. 814-050-70, prijs f 9,~ 

Deze publikatie bevat o.m. de cijfers van het aantal vliegtuigbewegingen op de Ne
derlandse luchthavens en gegevens over de samenstelling van het personen- en goede
renvervoer door de lucht. De goederenstromen door de lucht van en naar Nederland 
worden volgens de landen van herkomst en bestemming onderscheiden naar goede
rensoort. Deze gegevens zijn gebaseerd op de douane-aangiften en omvatten niet het 
directe en indirecte transito op de luchthavens zelf. Het betreft hier uitsluitend de 
aanvoer door de lucht van goederen die onze luchthavens over de grond verlaten, 
resp. de afvoer door de lucht van goederenaanvoer over de grond. Di t luchtvracht
vervoer ontwikkelde zich als volgt: 

1965 1970 
x 1000 ton 

Aanvoer in Nederland 20,5 45,4 
w.v. u i t : Ver .Koninkr i jk 9,4 14,3 

V.S. van Amerika 4,6 12,7 
overige landen 6,5 18,4 

Afvoer uit Nederland 20,9 42,5 
w.v. naar: Ver .Kononri jk 7,1 10,5 

V.S. van Ameruka 2,1 6,5 
overige landen 111,7 25,5 

Statistiek van de koopvaardijvloot 1 jan. 1972 
Bestelnr. 814-037-72, p r i j s f 4 -

Het historisch overzicht in deze publikatie geeft een duidelijk beeld van de inkrim
ping van de Nederlandse koopvaardijvloot. Gedurende de afgelopen 10 jaar daalde 
het aantal schepen van 1482 (4,8 min br t ) tot 941 (3,9 min br t ) . De vloot van de 
Ned. Ant i l len en Suriname daarentegen groeide van vrijwel nihi l in 1962 tot 93 sche
pen (1 min br t ) in 1972. In het jaar 1971 werden 35 schepen (153 000 br t ) aan onze 
vloot toegevoegd, terwi j l 111 schepen (233 000 brt) werden afgevoerd. 
Naast het traditionele criterium voor kustvaarders (schepen to t 500 br t ) bevat de 
statistiek thans in aansluiting op de gewijzigde Wet op de Zeevaartdiploma's ook een 
indeling in kleine handelsvaart (schepen met een lengte van niet meer dan 75 m) en 
grote handelsvaart (schepen langer dan 75 m(. De cijfers luiden: 

Ned. koopvaardijvloot 
aantal schepen 1000 br t 

Totaal l j an .1072 941 3878 
waarvan: 

kleine handelsvaart 600 340 
grote handelsvaart 341 3538 
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Provinciale verdeling van de dodelijke verkeersongevallen 
(artikel in de Maandstatistiek van verkeer en vervoer, afl. april '72) 

Het aantal verkeersdoden per 100 000 inwoners per provincie varieerde in 1970 
van 15 in Zuid-Holland to t 44 in Drenthe. De verschillen hangen ten dele samen 
met het verkeerskarakter en de Hgging van de provincies. Bij ongevallen in pro
vincies met een sterk interprovinciaal doorgaand verkeer behoort een belangrijk 
deel van de slachtoffers tot verkeersdeelnemers die buiten deze provincies wonen. 
I n Utrecht en Drenthe bedroeg dit aandeel resp. 29 en 26 procent; in Zuid-
Holland slechts 8 procent. 
Het landelijk gemiddelde van het aantal dodelijke verkeersongevallen per 100 k m 
weg bedroeg in 1970 4,3 voor wegen en straten binnen de bebouwde k o m en 3,4 
voor wegen buiten de bebouwde kom. I n onderstaand overzicht zi jn deze waar
den in oplopende volgorde per provincie gerangschikt. 

Dodelijke verkeersongevallen per 100 km weg in 1970 

binnen de bebouwde kom buiten de bebouwde kom 

Friesland 
Groningen 
Zeeland 
Gelderland 
Overijssel 
Zuid-Holland 

2,8 
3,0 
3,1 
3,7 
3,8 
4,3 
4,5 
4,6 
4,9 
5,1 
5,3 

Zeeland 
Friesland 
Limburg 

Overijssel 
Drenthe 

Groningen 

1,7 
2,6 
2,6 
2,8 
2,8 
3,0 
3,2 
4,1 
4,2 
5,2 
6,5 

Noord-Brabant 
Limburg 
Noord-Holland 

Drenthe 
Utrecht 

Gelderland 
Zuid-Holland 
Noord-Brabant 
Noord-Holland 
Utrecht 

J. Damen 
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Gunnar K. Sletmo. Demand for Air Cargo, an Econometrie Approach. 
Institute for Shipping Research. The Norwegian School of Economics 
and Business Administration. 
Bergen 1971, 125 blz. * 

Relatief weinig is bekend over de vraag naar luchtvrachtvervoer. Deze studie is 
een poging om de prijs- en inkomenselasticiteit van de vraag naar dit vervoer 
te bepalen. Daarbij bewandelt de schrijver 2 wegen: allereerst geeft hi j een 
theoretische benadering van de vraag-functie van het luchtvrachtvervoer; ver
volgens kiest h i j een statistische benadering waarbij de gegevens van een aantal 
jaren dienen om een model te ontwerpen dat uiteindelijk de vraag naar lucht
vrachtvervoer bepaalt. Gegeven de vraag-functies kunnen de elasticiteiten dan 
bepaald worden. 
Verdere kennis omtrent de vraag naar luchtvrachtvervoer is van groot belang 
voor zowel de luchtvrachtindustrie als de regulerende instanties die de tarieven 
vaststellen. Immers, voor de luchtvaartmaatschappijen worden de inkomsten 
uit het vrachtvervoer van steeds groter belang voor de rentabiliteit van de 
bedrijfstak (de inkomsten van het vrachtvervoer overtreffen de bedrijfsresul
taten), terwij l het voor het vaststellen van de tarieven van doorslaggevend be
lang is te weten o f de vraag naar luchtvrachtvervoer elastisch dan wel in-
elastisch is met betrekking tot de prijs. 
Vanwege het nog steeds ontbreken van een duidelijke theorie van vraag naar 
de verschillende transportvormen heeft men in het algemeen getracht de vraag 
te benaderen vanuit het verleden, dat w i l zeggen gebaseerd op bestaande ge
gevens. 
Verschillende theoretische modellen worden besproken in termen van structuur 
en gegevens die nodig zi jn . Onder andere een model dat analoog is aan het model 
waarbij een omzetbelasting per eenheid produkt wordt geheven. 
Uiteindehjk wordt betoogd dat de vraag naar transport wordt bepaald door de 
prijselasticiteit van de vervoerde goederen, de karakteristieken van de vraag- en 
produktie functies, de factorkosten en de verhouding vrachttarief/prijs van de 
goederen. 
Een aantal luchtvrachtstudies hebben de elasticiteit van de vraag trachten aan 
te geven vanuit de microeconomische theorie. Algemeen gelooft men dat de 
vraag naar luchtvracht een hoge prijselasticiteit heeft, variërend van - 1,5 tot 
- 3,0 b i j een 10 procent tariefsverlaging. Slechts een studie door Allen en Moser 
geeft aan dat de vraag relatief in-elastisch is (- 0,3 als gemiddelde). De "afgeleide 
vraag" - benadering doet de schrijver a priori aannemen dat de elasticiteit van 
de vraag in het algemeen gering is. 

* De studie werd gemaakt als gedeeltelijke vervulling van de eisen voor de graad van 

Doctor of Philosophy aan de C o l u m b i a Universiteit te New Y o r k . 
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Hoofdstuk 3 laat de historische ontwikkeling van de vraag naar luchtvracht 
zien en gaat wat dieper in op de structuur van de bedrijfstak. Het concept van 
nationale luchtvaartmaatschappijen heeft het gezicht van de industrie in belang
rijke mate bepaald. Een van de resultaten is dat nieuwe maatschappijen slechts 
beperkt toegang hebben to t de markt. 
Verder is het aantal concurrerende maatschappijen i n een bepaalde markt door 
luchtvaartpolitieke overwegingen beperkt, vaak slechts 2 o f 3. 
De produktiviteit en de technologie hebben een zeer hoge vlucht genomen. 
Sinds 1945 is de snelheid van de vliegtuigen opgelopen van 300 k m per uur tot 
800 k m , terwi j l de landingscapaciteit van 5.6 ton naar 124 ton (C-46 tegen
over de B-747) steeg. Het aantal tonkilometers per vlieguur steeg van 1680 naar 
99440. 
Door het samenvallen van het luchtvrachtprodukt met het passagiersprodukt 
zi jn er a l t i jd problemen geweest bi j de kostenallocatie; hetgeen to t moeili jk
heden leidt bij het vaststellen van op kostprijs gebaseerde tarieven. Dat het 
aanbod van vrachtcapaciteit afhankelijk is van het aanbod van passagiers
capaciteit b l i jk t uit de correlatie coëff ic iënt van 0.99. 
De groei van de vraag naar luchtvracht is sterk en onregelmatig, karakteristiek 
voor een jonge industrie. Verder is luchtvracht nog voornamelijk geconcen
treerd in de ontwikkelde (Westerse) wereld: de Europese en Amerikaanse 
maatschappijen hebben samen 79 procent van het internationale luchtvracht
vervoer in handen. 
De luchtvrachtindustrie produceert ongeveer 25 procent van de totale lucht-
vaartproduktie, de contributie to t het totale inkomen is echter slechts 10 pro
cent. 
De geschatte break-even beladingsgraad van luchtvracht is ongeveer 70 procent, 
de actuele beladingsgraad ligt daarbij rond 55 procent; duidelijk teken dat 
luchtvracht op zichzelf geen rendabele operatie is. Slechts door vrachtcharters 
kunnen de grote vrachtmaatschappijen winsten maken. 
De laatste 2 hoofdstukken benaderen de vraag naar luchtvrachtvervoer vanuit 
de statistiek. 
Allereerst tracht de schrijver de vraag-functie te benaderen met behulp van 
de vorm )( = f (Pt, I t) ; vervolgens wordt de autonome groeitrend geëlimineerd 
met behulp van 2 dynamische modellen. 
De enkelvoudige vraag-functie geeft een redelijk goede schatting van de vraag 
naar luchtvracht omdat de markt min o f meer voldoet aan een aantal karakte
ristieken; te weten institutionele, waarbij de prijs kan worden beschouwd als 
een exogene variabele; recursief systeem, waarbij de vraag wel wordt bepaald 
door de prijs, maar waarbij de prijs niet wordt beinvloed door de vraag; en 
een aanbod dat volkomen elastisch is door de aanwezigheid van overcapaciteit. 
Een v i j f t a l liniaire vergelijkingen zi jn getest op de historische gegevens. Ui t 
eindelijk bleek de dubbel logaritmische functie en de eerste afgeleide daarvan 
het beste te voldoen. Niet zo verwonderlijk overigens vanwege de hoge expo
nentiële groei van luchtvracht in de afgelopen jaren. 

Omdat een deel van de groei van de vraag naar luchtvracht verklaard kan wor
den door de factor t i j d , vanwege het "demonstratie" effect en technologische 
verbeteringen, werd deze factor ingebracht in de vergelijking: 
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Deze vergelijking toont dat er een autonome t i jdtrend van 5,35 procent be
staat; de prijs- en inkomenselasticiteiten liggen rond de 1. 
Er bestaat echter een grote mate van autocorrelatie en daarom werd de eerste 
afgeleide van de vergelijking getest: 
A L n )( = a 4 + a 2 A L n P t + a 3 A L n I_ 

Hier bh jk t dat de autonome trend 9,8 procent is, t e rwi j l de prijs- en inkomens-
elasticiteit tamelijk laag zijn en de a prior i aannames ondersteunen. 
Deze vergelijking is vervolgens losgelaten op een aantal geografische lucht-
vrachtmarkten. Voor de belangrijkste markt, de Noordatlantische, bh jk t dat 
er een zeer hoge autonome groei is, ongeveer 12 procent. De vergehjking geeft 
dus weinig inzicht in de oorzaken van de grote groei van luchtvracht op deze 
markt. De prijselasticiteit van deze markt ligt rond de - 1. 
De dynamische modellen trachten wat meer inzicht te geven in de autonome 
groeifactor. 
Daartoe is allereerst een model gekozen dat rekening houdt met de competitie 
tussen de verschillende transportvormen. Het tweede model brengt de factor 
technologie i n . 
Het eerste model gaat ervan ui t dat nieuwe vraag niet gecommitteerd is to t 
een bepaalde vorm van transport. I n de VS is de alternatieve wijze van transport 
trucking. Voor deze markt geldt dat: 

A F * = b + b. P A + b P + b F * 
o 1 A t 2 T t 3 t 

of: de nieuwe vraag naar luchtvracht is afhankehjk van de tarieven van lucht
vracht (PAt) e n trucking ( P i t ) e n de totale nieuwe vraag. 
Het model bevestigt i n grote li jnen de uitkomsten van het statisch model. De 
vraag bh jk t hier iets minder elastisch te z i jn . 
De tijdsfactor in het statische model zou een gevolg kunnen zijn van een ver
schuiving van de vraagcurve naar buiten door een voortdurende toename van 
de totale vraag naar transport en een sterk "demonstratie" effect. 
D i t model veronderstelt echter een constante technologie, welke restrictie in 
het laatste model wordt opgeheven. Het basisprobleem is hier de groeifactor 
af te zonderen die er geweest zou zi jn zonder die technologische verandering. 
De basis veronderstelling is dat de vraag een evenwichtsniveau bereikt. D i t 
niveau wordt echter constant verschoven door nieuwe ontwilckelingen van de 
techniek. Als maat voor technologie werd de variabele "beschikbare tonkilo
meter per vlieguur" ingevoerd. 
Het model dat hieruit resulteert geeft lagere prijselasticiteiten dan voorheen. 
Wat het model in feite doet is aangegeven hoe de trend en de vorm van de 
Gompertz curve z i jn . 
Voo r 1969 ( ICAO) is het resultaat: 

- 0 . 5502)T 
In F T = 9. 35 - 90596. 95 x (e 
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waarbij de zeer steile S-curve in minder dan 10 jaar de limiet bereikt. 
De resultaten van de statistische benadering geven steun aan de a priori aan-
namens van de schrijver. De prijselasticiteit is over het algemeen lager dan 
door eerdere studies werd aangegeven. Voor de tariefstellende instanties en 
luchtvaartmaatschappijen kan de lering uit de studie zi jn dat een verdere daling 
van de vrachttarieven geen verhoging van de inkomsten te zien zal geven. Wel 
kan overwogen worden om door tariefsverhoging de totale inkomsten uit 
luchtvracht te laten stijgen om zodoende een lagere break-even beladingsgraad 
te creëren. 

A.C.M. Heijmen. 

Rainer Kdselau, Das optimale Transportkonzept in der Linienseeschiffahrt 
1971,156 blz. 
Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen. 

Het begrip "optimaal transportconcept" kan men in ruime en in enge zin op
vatten. De ruime interpretatie omvat de gehele transportketen. I n dit boek is 
de enge interpretatie aangehouden: de investeringsbeslissing van een rederij 
voor een bepaalde route. Enerzijds valt deze keuze te betreuren, doch men 
bedenke wel, dat de ruime benadering aanzienlijk meer complex zou zijn ge
weest; Wat de auteur w i l - en dat is de kern van het boek - is het opbouwen 
van een mathematisch kostenmodel voor de zeereder, die op een bepaald traject 
schepen in de lijnvaart w i l inzetten. Reeds dit doel is ambitieus, te meer daar 
de kosten van alternatieve exploitatiemogelijkheden worden onderzocht 
(conventioneel, ro-ro enz.). 
De schrijver heeft een kostenmodel ontwikkeld, waarmede de reder de totale 
jaarlijkse kosten van een lijndienst kan bepalen. Een beperking daarbij is, dat 
de beheerskosten buiten beschouwing blijven. Overladingskosten, die de reder 
niet heeft te dragen vallen evenzeer buiten het model, evenals die van het 
aansluitende inlandtransport, De auteur is zich zeer wel bewust, dat deze be
perkingen de waarde van zijn model sterk beperken. Deze beperkingen t reffen 
te meer, daar ook de invloed van alternatieve exploitatietiemogelijkheden op 
de vraag niet is verwerkt, evenmin als de invloed op de concurrentieverhou
dingen. 
Het ontworpen model moeten men naar mi jn mening dan ook zien als een 
poging om op systematische en consistende wijze tot een kostenbepaling 
op een bepaalde schakel van een transportketen te komen. Op zich zelf is dit 
geen geringe verdienste, want mathematische methoden in de bedrijfseconomie 
zijn nog schaars. 
In een volgend hoofdstuk tracht de auteur zi jn model met feitelijke gegevens 
te vullen. Hi j baseert zich daarbij op praktijkgegevens uit 1970. 
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Het is echter niet steeds duidelijk uit welke bron de gegevens komen, o f de 
aanduiding van hun waarde b l i j f t vaag. 
De modelmatige benadering maakt het mogelijk de variatie tussen twee para
meters te onderzoeken. Zo komt de auteur bv. to t de conclusie, dat op grond 
van zijn model en de gebruikte gegevens, een hogere snelheid eerder gerecht
vaardigd is als de reisafstand langer is, de laadcapaciteit groter en de haventijd 
korter. Ten aanzien van het laadvermogen bh jk t , dat schepen met een groter 
laatvermogen kostenvoordelen hebben b i j een lang traject. Uiteraard zi jn dit 
slechts enkele zeer algemene conclusies, meer specifiek zijn die wat de verge-
hjking der alternatieve exploitatiemogelijkheden betreft , doch hun waarde 
moet, gegeven de beperkingen, beperkt z i jn . 

Alles tezamen een interessant boek, dat een nieuw terrein betreedt. De waarde 
van de poging ligt vooralsnog vooral in het theoretische vlak. Verdere uitbouw 
zal nodig zijn om het model voor de prakt i jk operationeel te maken. 

P ro f .Dr . H.C. Kuiler. 

* * * 

Handbuch der Europaischen Seehafen 
Band IX, Lother L. V. Jolme's, Die Seehafen in Italien. 
1972,199 blz. 
Verlag Weitarchiv GmbH Hamburg. 

Het H.W.W.A. fü r Wirtschaftsforschung Hamburg geeft het bovengenoemde 
handboek u i t . Het eerste deel van de serie heeft de algemene problematiek van 
zeevaart en zeehavens behandeld. In de volgende delen worden gegevens en 
perspectieven van de afzonderlijke zeehavenregio's onderzocht. Het onder
havige deel is gewijd aan de zeehavens van Italië. Van de 9300 k m lange grens 
van dit land is 7500 k m zeegrens. Een aantal van 330 havens is dan ook geen 
wonder, hoewel 4/5 daarvan geen eigenlijke havensfunkties vervullen. De 
meeste havens hebben door de geografische struktuur van het land slechts 
een regionale betekenis. 
Als een werkelijk geïntegreerde wereldhaven is alleen Genua te beschouwen, 
(17 procent van de Italiaanse havenoverslag ten bedrage van 294,1 mil joen 
ton in 1969). 
Het komt mi j voor, dat de ontwikkelingen in de grote Italiaanse havens alle 
aandacht verdienen. Het vervoer groeit er n l . snel. Tussen 1950 en 1970 is de 
Italiaanse buitenlandse handel 9 x zo groot geworden. Van die handel gaat 
88 procent over zee ( in 1960 nog maar 77 procent). Deze handel is sterk op de 
olie gericht: bij invoer 53 procent, bi j de export 51,6 procent aan olieprodukten. 
Het vervoer met de andere EEG-landen gaat ook grotendeels via de havens. Het 
geringe aandeel van de Nederlandse vlag (1,4 procent) valt sterk op. 
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Beziet men de periode 1938-1969 dan vertoont van de Europese havens Mar
seille de sterkste groei (8x) gevolgd door Genua (7x) en Le Havre en Duin
kerken (5x) . Rotterdam en Antwerpen blijven daarbij achter. 
I n de periode 1958-1969 groeit het vervoer in Genua ruim 3x, dat in Triest 5x, 
in Marseille iets minder dan 3x. Le Havre ook 3x. Antwerpen verdubbelt z i jn 
vervoer en Rotterdam komt ongeveer to t een factor 2 1/2. 
De groei is dus in de zuidelijke havens duidehjk groter, t e rwi j l de Nederlandse 
zeevaart daar naar weinig deel in heeft. 
Naast de olie neemt ook het containervervoer snel toe: 1ste half jaar 1970 
73.000 containers met 570.000 ton . Ook bi j het barge-carrier vervoer zi jn de 
Italiaanse havens ingeschakeld. 
De snelle ontwikkeling trekt te meer de aandacht daar beheer en uitrusting 
bepaald als verouderd zijn te beschouwen en de haventarieven vrij hoog zi jn 
in vergelijking met andere havens. 
Bovenstaande gegevens zi jn ontleend aan het eerste deel van het boek, dat van 
algemeen beschouwende aard is. De rest is gewijd aan de afzonderlijke haven
regio's. De statistische documentatie, zowel in het algemene deel als bi j de 
regio's is uitstekend te noemen. 
Als naslagwerk is het boek uitstekend bruikbaar. Wil men de recente ontwik
kelingen in de verhoudingen tussen de Westeuropese havens volgen en begrijpen, 
dan is kennisneming met dit werk bepaald de moeite waard. 

Prof. Dr. H.C. Kuiler . 
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BOEKAANKONDIGINGEN 

Rudolf Regul: Die Zukunft der Seehafen Europas. Nomos Verlagsgesellschaft. 
Baden-Baden, 1971. 

Bij het schrijven van het 197 pagina's tellende boek is de auteur uitgegaan van 
de problematiek, die in de rapporten voor het colloquium te Brugge in het 
jaar 1970, centraal heeft gestaan. De snelle ontwikkeling op het gebied van de 
zeevaart en de zeehavenproblematiek heeft hem genoodzaakt, de conclusies 
die tijdens voornoemd colloquium zijn opgesteld, reeds op een aantal punten 
b i j te werken. 
Het eerste hoofdstuk is gewijd aan de groeifactoren m.b.t. de economische 
activiteiten en meer in het bijzonder de buitenlandse handel van de landen van 
Westeuropa. Deze prognoses vormen de basis voor de te verwachten haven
overslag in de komende jaren. 
I n het volgende hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de economische as
pecten van de schaalvergroting in de zeevaart. Daarbij worden enige algemene 
aspecten ten aanzien van de optimale scheepsgrootte besproken. Met name 
wordt hier ook het afschrijvingsbeleid alsmede de invloed van de belasting
heffing onder de loupe genomen. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een analyse gegeven van de prognoses inzake 
het goederenvervoer voor een aantal, voor de zeehavenoverslag van belang-
zijnde goederensoorten, te weten de overslag van ruwe olie, ertsen en kolen. 
Met betrekking to t het containervervoer komt Regul in hoofdstuk 4 to t de 
conclusie, dat verwacht mag worden dat een groot aantal conventionele 
schepen van de zeevaartmarkt zal moeten verdwijnen. Daarvoor in de plaats 
zou dan volgens hem een vloot komen van middelgrote containerschepen en 
niet, zoals nogal beweerd wordt , een vloot van uitsluitend grote container
schepen. Gezien de kapitaalintensiteit van dergelijke schepen ligt het volgens 
de auteur voor de hand, dat in het stukgoederenvervoer over zee de zich reeds 
manifesterende concentratietendenzen zich nog verder zullen ontwikkelen, 
hetgeen op den duur onherroepelijk ook to t vergaande concentratietendenzen 
in de containerhavens zal leiden. 
De verandering in de loop van de afgelopen decennia van de havenfuncties, 
waarbij met name wordt gewezen op de trek van de industrie naar de kust, 
is voor de auteur aanleiding geweest in hoofdstuk 5 de vraag te stellen o f de 
zich in verschillende Europese zeehavens aftekenende diversificatie van deze 
havenfuncties uit algemeen economisch oogpunt wel gewenst is. Gezien het 
fei t , dat in de moderne zeevaart- en vervoertechnieken juist concentratie
tendenzen zi jn vast te stellen, is voor hem een reden om op deze vraag in nega
tieve zin te antwoorden. I n zi jn opvatting hieromtrent wordt Regul boven
dien nog gesterkt door het fe i t , dat slechts zeer weinig havens momenteel in 
staat zi jn de hiervoor vereiste enorme investeringen geheel voor eigen rekening 
te nemen. 
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Het laatste hoofdstuk is gewijd aan een poging de belangrijkste elementen, die 
bepalend zijn voor een Europees havensysteem vast te leggen. Daarbij wordt 
met name ook aandacht besteed aan de toepassing van de kosten-batenanalyse 
op havenprojecten. Op het gebied van de haveninfrastructuur komt het er op 
aan een gepast evenwicht te vinden tussen vier uitgangspunten, te weten: 
- de schaalvergroting in de zeevaart en de zeehavenactiviteiten, 
- de noodzaak een evenwichtige regionale ontwikkeling na te streven, 
- het verhinderen van monopolitische posities in de Gemeenschappelijke Markt 

en 
- het vermijden van foutieve investeringen op havengebied. 

Samenvattend kan worden gesteld, dat de auteur erin is geslaagd, in een vrij 
beknopte vorm toch een goed overzicht te geven van de huidige Europese 
havenproblematiek, zoals deze zich in het technische en economische vlak 
momenteel stelt. Juist ook omdat het boek, ondanks de omvang van de be
handelde stof, qua presentatie zeer goed verteerbaar is, mag een nadere kennis
making worden aanbevolen. 

Prof. Dr. W.A.G. Blonk. 

* * * 

E. W. Wassink - Ing., Wegvervoer van gevaarlijke goederen in de praktijk. 
Agon Elsevier, Amsterdam 1972,180 blz. 

De voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn zo veelomvattend 
en uitgebreid, dat het voor verladers en vervoerders slechts met de uiterste 
inspanning mogelijk is de juiste weg te vinden om te kunnen overzien aan 
welke voorschriften b i j bepaalde vervoeren moet worden voldaan. 
In het boek 'Wegvervoer van gevaarlijke goederen in de prakt i jk ' heeft de heer 
Wassink de voorschriften welke van belang zijn voor de vervoersondernemingen, 
de constructiebedrijven en de importeurs van vrachtauto's zeer overzichtelijk 
weergegeven, besproken en van commentaar voorzien. 
In een kort overzicht geeft hi j de historische ontwikkeling weer alsmede enige 
belangrijke aspecten van de wetgeving voor de wegvervoerder. 
In een v i j f t a l voorbeelden heeft hi j voor evenzoveel stoffen, de paragrafen van 
de wetgeving aan, welke regels bevatten die bi j het wegvervoer van deze stoffen 
van toepassing zi jn . 
Di t geschiedt in het hoofdstuk 'Gebruik van het V L G ' . Di t hoofdstuk geeft de 
weg aan voor gebruik, maar toont in de voorbeelden eveneens aan de on
mogelijkheid van de hanteerbaarheid van de huidige voorschriften. Eens te 
meer b l i jk t weer de noodzaak om een systeemwijziging in de voorschriften 
aan te brengen. 
Na nog enige aspecten als schriftelijke instructies en CVD-kaart, vergunningen 
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en ontheffingen kor t , duidelijk en overzichtelijk te hebben aangestipt 
komt schrijver op het terrein, waarvoor hij het boek heeft willen schrijven: 
de eisen waaraan het materieel moet voldoen, dat wordt gebruikt bi j het 
vervoer van gevaarlijke stoffen. Het is bekend dat de heer Wassink vanuit 
zi jn studie, kennis en de prakt i jk van zijn werk, de eisen en moeilijkheden 
kent voor het wagenpark bi j het bulkvervoer van gevaarlijke stoffen. 
Overzichtelijk behandelt hi j dan ook, zowel de wettelijke voorschriften als 
de keuringsvoorschriften waaraan het wagenpark moet voldoen. Hi j beperkt 
zich hierbij niet alleen to t de wagen, maar geeft ook uitgebreide informatie 
over de hulpmiddelen, de speciale wagenuitrusting en de beschermings
middelen. 
I n het laatste hoofdstuk worden de vervoerders, vanuit de ervaring van een 
groot gespecialiseerd vervoerbedrijf nog enkele nuttige aanwijzingen gegeven 
over hun verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. 
Gezien de veelheid van voorschriften en het doel dat de schrijver zich gesteld 
had zijn zeker niet alle aspecten van wegvervoer van gevaarlijke goederen in 
de prakt i jk behandelt. In deze is de t i te l van de uitgave in geringe mate mis
leidend. 
Anderzijds geeft het boek voor vervoerders, constructeurs en importeurs van 
voertuigen een veelheid aan informatie, overzichtelijk gegroepeerd, die zij 
anders niet o f met de grootste moeite hadden kunnen achterhalen ui t de 
voorschriften, met de grote vrees o f zij wel alle aspecten hebben kunnen terug
vinden. 
Het is de grote verdienste van de heer Wassink, dat hi j di t deel van het bedrijfs
leven in een duidelijk geschreven boek de helpende hand heeft geboden. 

C.D.A. Mouwen 
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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 

"De ontwikkeling van de vraag naar vervoer over de weg tot het jaar 2000" 
luidt de t i te l van de studie, welke het Insti tuut, in opdracht van het Economisch 
Bureau voor het Weg- en Watervervoer ten behoeve van het struktuuronderzoek 
Beroepsgoederenvervoer over de weg, heeft uitgevoerd. 
Als basis werden de resultaten van de vervoersprognoses, die het Instituut in 
opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in het kader van de 
Integrale Verkeers- en Vervoerstudie heeft verricht, gehanteerd. 
Allereerst werd onderzocht hoe de aandelen van het wegvervoer, de binnenvaart 
en de spoorwegen in het binnenlands en grensoverschrijdend vervoer zich naar 
verwachting zullen ontwikkelen. 
Daarbij bleek dat in het binnenlands goederenvervoer rekening kan worden ge
houden met een geringe afname van het aandeel van het wegvervoer (1968: 73 
procent, 2000: 71 procent), te rwi j l in het grensoverschrijdend vervoer het aan
deel gelijk b l i j f t gedurende de prognosejaren (15 procent). 
Vervolgens is de prognose van de ontwikkeling van de vraag naar vervoer over 
de weg nader gedifferentieerd naar een vi j f t iental goederengroepen en is na
gegaan welke veranderingen te verwachten zijn in de partijgrootte-structuur. 
Ook werd aandacht besteed aan de ontwikkeling van het vervoer over de weg 
per afstandsklasse. 
De prognose m.b.t. de veranderingen in de partijgrootte-structuur en de verde
ling over de afstandsklassen hebben gediend om na te gaan hoe de totale vraag 
naar vervoer over de weg zich zal verdelen over het beroepsgoederenvervoer en 
het eigen vervoer. Het resultaat van de analyses geeft aan dat voor de periode 
tot het jaar 2000 het aandeel van het beroepsgoederenvervoer in het binnenlands 
vervoer in niet geringe mate zal stijgen, terwij l voor het grensoverschrijdend ver
voer met een bescheiden groei kan worden gerekend. 

Op 31 mei, 5 en 6 jun i j l . hebben te Rotterdam de slotexamens van de cursus 
Vervoerswezen plaatsgevonden. 
Aan de onderstaande cursisten kon het diploma worden uitgereikt. 

* * * 

J. Bevaart 
J.J. de Boer 
K . Bolt 
H . Bos 
J.J. Buser 
J.A. Buijk 
J .M.H. Cramers 
T.C. Davenne 
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Opleidingscentrum A A T Tilburg 
Van Gend & Loos n.v. Nijmegen 
Nederlands Buurtvervoer My Zeist 
Hoogovens n.v. IJmuiden 
Shell Ned. Raffinaderij n.v.R'dam 
D.A.F . Bom 
Nabek n.v. Rotterdam 
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J.M.M. Dieteren Sittard Rijksverkeersinspectie Maastricht 
S.C.Dons Haarlem Nederlandse Spoorwegen n.v.Utrecht 
K . van D i j k Arnhem Enka n.v. Arnhem 
M.J . Graaman Heemskerk Hoogovens n.v. IJmuiden 
A . de Haan Alblasserdam De Haan's Expeditie n.v. 
R.E. Held Arnhem Enka-Glanzstoff n.v. Arnhem 
E.J.H. Hemmink Ni j verdal C.T.Hemmink Nijverdal 
G .K.H. Hes Tilburg Opleidingscentrum A A T Tilburg 
A.J .A. Janssen Merum-Herten Natronchemie n.v. Herten 
W. de Jonge Winschoten Newexco n.v. Winschoten 
W.M. van de Kreeke Papendrecht Van Nievelt Goudriaan & Co R'dam 
J.C. K r u l Bilthoven Ned. Spoorwegen n.v. Utrecht 
H . Lasonder Nijverdal Van Gend & Loos n.v. Deventer 
B. Leeuwenburgh Leiden Prov. Waterstaat Z . H . 's-Gravenhage 
J.M.W. Mesters Beek ( L ) Rijksverkeersinspectie Maastricht 
P.J. van der Meij Oosterhout Opleidingscentrum A A T Tilburg 
F . Parijs Breda Van Gend & Loos n.v. Breda 
E. van de Pol Spijkenisse Shell Ned. Raffinaderij n.v. R'dam 
G.H. van Rijssen Deventer Territoriaal Bevelhebber O.Deventer 
N.P. Schuurman Bergen (NH) "Stad Alkmaar" n.v. 
Q.C.Segers Rotterdam N.O.B. Wegtransport Rotterdam 
C.H.M. de Swart Eindhoven Philips n.v. Eindhoven 
J. Terlouw Nw-Beijerland N . V . Intern. Motor Transportbedr. 
B. Vellinga And i jk (NH) Kon . Verbond van Ondernemers 

den Haag 
J.T. de Vries Alkmaar Opleidingscentrum A A T Tilburg 
J.P.M. Waltmans Brunsum Opleidingscentrum A A T Tilburg 
P. van der Wel De Lier fa. van Daalen en Z n Naaldwijk 
B. Woudstra Westervoort Enka n.v. Arnhem 
G. Zevenbergen Poortugaal Esso Nederland n.v. Rotterdam 
B. Zwiers Gorinchem De Vries R o b b é & Co n.v. R'dam 

4 candidaten moesten worden afgewezen. 
3 candidaten kregen een herexamen. 

Deze cursus Vervoerswezen, georganiseerd door het Insti tuut, is schriftelijk 
en duurt twee jaar. Z i j is bestemd voor leidinggevende personen werkzaam in 
het vervoerbedrijf. 
Nadere informatie over de cursus is te verkrijgen bi j het N . V . I . , Koningin Emma
plein 6 te Rotterdam-3002, tel. 364411. 
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