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

Technologisch gezien heeft het verkeer in de laatste decennia een ware revolutie door
gemaakt. Door de sterke groei van het wegverkeer en later van de luchtvaart zijn lan
den en volken dichter bij elkaar gekomen. Het zal niet lang meer duren of alle hoeken 
van de wereld zijn voor elkaar in één dag bereikbaar. Het vervoer van goederen houdt 
vrijwel gelijke tred met dat van mensen. In het bijzonder in de technieken van het 
goederenvervoer hebben zich door mechanisatie en organisatie aanmerkelijke kost
prijsdalingen voorgedaan, waardoor nieuwe produktiegebieden zijn ontsloten en 
nieuwe markten zijn gevormd. Wij behoeven maar te zien naar onze dagelijkse con
sumptiegoederen om te beseffen dat de hele wereld klaar staat om in onze behoeften 
te voorzien. 

De revolutie in het goederentransport is vooral mogehjk geworden door een vergaande 
toepassing van internationaal aanvaarde normen. Deze normen zijn niet nieuw; zo is 
de vrijwel algemeen aanvaarde spoorwijdte in 1886 door middel van een internationale 
conferentie vastgesteld op 1435 mm. Ook kende men reeds vanouds standaardschepen 
(maatschepen) in de binnenvaart. Het ca. 1350 ton laadvermogen grote Rijn-Herne 
schip is daarvan een voorbeeld. 

Van recente datum is de grote vlucht die de eenheidsladingen, de gepallettiseerde 
ladingen en het containerverkeer hebben genomen. Met name de door de ISO genor-
mahseerde modulaire container is een voorbeeld van normalisatie. Vooraf aan het 
vervoer gaat de verpakking; daaraan zijn de verschillende stadia in de transportketen 
aangepast en wel zodanig dat het vervoerde goed met een minimum aan behandeling 
de ontvanger bereilct. Nog lang niet alles in deze transportketen is haarfijn op elkaar 
afgestemd. Maar men is zich in ieder geval bewust van het probleem en zoekt gezamen
hjk - tegenwoordig gaat dat alles via de International Organization for Standardization 
(ISO) - naar verbeterde oplossingen. 

Wat voor het stukgoed geldt, gaat mutatis mutandis ook op voor het massagoed. Voor 
het vervoer van vloeistoffen, oorspronkelijk in vaten, is het tankvervoer in de plaats 
gekomen. En dat dreigt op het ogenbhk weer te worden verdrongen door de buis
leiding. Voor het vaste massagoed heeft men ingenieuze manieren van transport en 
overslag bedacht, waarbij transportbanden een niet geringe functie vervullen. En ook 
hier is het einde van de ontwikkeling nog bij lange na niet in zicht. Men spreekt nu al 
van een vierde generatie van tankschepen en containerschepen. De schaalvergroting 
is nog steeds niet aan een eind gekomen. 

Men kan zonder overdrijving stehen dat door de moderne transporttechnieken alle 
economische goederen op aarde voor ieder toegankehjk zijn en dat de transportkosten 
in vele gevallen zodanig zijn gedaald dat zelfs laagwaardige massagoederen zoals klei, 
zand en grint over grote afstanden economisch kunnen worden vervoerd. Hoewel het 
gevaarlijk is te extrapoleren in een tijd als deze kan men de fysieke jaarlijkse groei 
van het internationaal handelsverkeers stellen op 10 %. Bij een verkeersvolume van 
2,5 miljard in 1970 betekent dat een verdubbeling in ca. zes jaar. 
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D E A D M I N I S T R A T I E V E O N T W I K K E L I N G 

De administratieve ontwikkeling heeft geen gelijke tred met deze technologische ont
wikkeling gehouden. Integendeel, na een opleving van de vrije handel m de tweede 
helft van de vorige eeuw, zijn de moeilijkheden aan de grenzen toegcnomen.En deze 
moeilijkheden zijn voor een deel verantwoordelijk van wat men in de wandelmg de 
"red tape" in het internationale handelsverkeer noemt. Sinds 1900 is elke internatio
nale transactie aan een menigte van handelsdocumenten onderworpen, die de handel 
bemoeUijken, speciale deskundigheid van tussenpersonen als exporthuizen, reders, 
cargadoors, expediteurs en banken vergen, en kleine ondernemingen afschrikken om 
de export ter hand te nemen. 
Om een indruk te geven van de aantallen verschillende documenten die in het inter
nationale handelsverkeer in gebruik zijn, vallen wij terug op een onderzoek dat het 
Belgische Comité voor de vereenvoudiging van de procedures inzake de internationale 
handel (Siprocom) in 1971 heeft gedaan. In totaal komt dit onderzoek tot maar liefst 
120 verschÜlende documenten. Het gaat hier om documenten die in het havenbedrijf 
van Antwerpen worden gebruikt, om documenten van het ministerie van Verkeers
wezen, om documenten in de binnenvaart cn documenten voor de levering van goede
ren en diensten enz. . 
Het zal in andere havensteden en wereldhandelscentra wel niet anders zijn gesteld. 
De meeste van deze documenten hebben een andere vorm, een andere kleur, een an
dere indeling en ook lopen de gebruikelijke procedures uiteen. Om nog maar te zwij
gen van de uiteenlopende verscheping, betalings- en leveringscondities, die het admi
nistratieve labirint van de internationale handel vervolmaken. Hetzelfde geldt voor de 
aantallen copieën van formulieren die men in een aantal gevallen nodig heeft. 
Dit alles betekent dat aUeen zeer goed ingewijden de weg in dit labirint kennen en 
het bestaan van rederij-agenten, cargadoors en expediteurs voor een groot deel afhan
kelijk is van deze administratieve activiteiten. Men heeft wel eens gesteld dat de on
zichtbare handelsbelemmeringen voornamelijk zouden zijn veroorzaakt door bestaan
de gebruiken, afspraken en wettelijke regelingen in de verschillende landen. Deze 
handelsbelemmeringen worden, mede als gevolg van de internationale normahsatie 
op het gebied van technische voorschriften, keurmethoden, aanduidingen enz. in 
snel tempo afgebroken. Minstens een even grote hinderpaal voor het internationale 
handelsverkeer vormen de administratieve procedures die in eenvoud en doorzichtig
heid sterk ten achter lopen bij de technologische ontwikkeling van het verkeer. 

P R O B L E E M S T E L L I N G 

Verbetering en vereenvoudiging van de documentatie in het internationale handels
verkeer is in de eerste plaats een kwestie van normalisatie. Sommigen zijn van oordei 
dat hier veeleer sprake zou zijn van een organisatorisch probleem. Dit kan niet wor
den ontkend als men de normalisatie - het maken van afspraken met het doel on
nodige verschillen te vermijden - als een belangrijk element in de organisatie wil zien 
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Het is dan ook geen wonder dat men in oudere en nieuwe geschriften over normalisa

tie steeds weer leest dat normahsatie in feite efficiëntie is. . „ , , , r p V t 

Normahsatie op het gebied van de documentatie in de mternationale handel strekt 

zich uit tot: 

a. Het aantal benodigde documenten. 
b. Het formaat van de documenten. 
c. De kwahteit waaraan de documenten moeten voldoen, 
d De indehng van de documenten (lay-out). 
e.' De werkwijzen (procedures) die men bij de behandeling van deze documenten 

toepast. . 
f. De mhoud van de documenten (de begrippen, voorwaarden enz.). 
g. De automatische verwerking van gegevens. 

ad a- Reeds hebben wij meldmg gemaakt over het grote aantal verschillende docu¬
menten dat in het intemationale handelsverkeer gebruikelijk rs. De normahsatie 
is mede gericht op een vermmdering van het aantal formuheren dat m gebruik 
is. Dit is mogehjk door formuheren samen te voegen en onnodige formulieren 
te laten vervallen. 

ad b- Het formaat. Dit is het eerste probleem dat men met betrekking tot formulieren 
moet aanpassen. Wij verkeren hierbij in de gelukkige omstandigheid, dat de 
papierformaten smds lang zijn genormahseerd en wel op wereldschaa^. De 
papierformaten van de zogenaamde A-reeks vloeien voort uit het metrieke 
stelsel A4 is het formaat dat volgt uit vier opeenvolgende vouwmgen van een 
rechthoekig blad van 1 m2 (Ao), waarvan de afmetingen zodanig de 
verhouding van de grote zijde tot de kleme zijde : 1 bedraagt (1188 x 840 

SeHormaat A4 is dus 297 x 210 mm. De verhoudmg : 1 blijft steeds ge
handhaafd en bedraagt bij A5 - 210 x 149 mm. De voordelen van dit formaat 
werken door in de archivering, in kastmaten en zelfs in de afmetmgen van 
bureaumaten en gebouwen. i„ 
Hoewel de invoering van de A-formaten, met name in de internationale handel, 
nog niet veel voortgang heeft gemaakt, moet op een universele toepassing van 
deze maten worden aangedrongen. Met name üi de zakehjke correspondentie 
en bij tekeningen van technische aard zijn de A-formaten reeds zeer algemeen 
ingevoerd. In Nederland mmder algemeen dan in de ons omringende landen. 

ad c- De kwahteit van het papier is belangrijker dan men op het eerste gezicht zou 
denken Formulieren in het internationaal handelsverkeer mogen met te zwaar 
en/of te dik zijn. Dit in verband met het vervoer per luchtpost en met de nood
zaak voor het maken van veel doorslagen. Met doorslagen wordt met bedoeld 
het maken van copieën, maar het invuUen van verschillende formulieren m een 
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gang (one mn operation). Daaronder verstaat men het invuUen van gegevens 
op een moederblad dat op verschiUende formulieren kan worden gereprodu
ceerd. Tenslotte moet het formuher ook voldoen aan een voldoende sterkte 
omdat het m aUe klimaten bruikbaar moet zijn. Wat voor de papierkwahteit' 
geldt, gaat ook op voor de bedrukking en kleur. 

ad d- Het is duidelijk dat een zo uniform mogehjke en duidelijke indehng van het 
formulier, de leesbaarheid en de verveelvoudiging ten goede zal komen. De lees
baarheid - een belangrijk middel ter vermijding van misverstanden - wordt zeer 
verbeterd, wanneer men bepaalde gegevens, zoals datum, afzender, geadres
seerde, aard en hoeveelheid van de goederen enz. op vaste plaatsen in het for
mulier aantreft. 

Bovendien heeft de uniforme lay-out het voordeel dat men verschillende for
mulieren m één bewerking kan invullen, wat leidt tot een slechts eenmalige 
controle. Daar niet alle gegevens van het betypte moederblad op de andere 
bladen moeten komen, werkt men met zogenaamde maskers. Bovendien moet 
het op den duur mogelijk zijn de gegevens van de formuheren automatisch te 
verwerken. Dit is alleen mogelijk mdien de gegevens worden gecodeerd en op 
vaste plaatsen op het formulier voorkomen. 

ad e- Wat de werkwijzen of procedures betreft kan door middel van genormaliseerde 
systemen veel worden vereenvoudigd. Niet alleen de invuUing, maar ook de be
handehng en het aantal noodzakelijke formulieren moet worden vereenvoudigd 
Het doel is efficiëntie in de werkwijze van de transportdocumentatie. 

ad f- Wat de inhoud van de documenten betreft moet vanzelfsprekend de grootst 
mogelijke vrijheid bestaan tussen de contracterende partijen, uit de aard 
der zaak met inachtneming van de normen. Er is zo langzamerhand een dus
danige chaos ontstaan in leverings- en betalmgsvoorwaarden, dat slechts enkelen 
de betekenis van de verschillen kennen. 

Het is in de eerste plaats van belang, dat men het over de begrippen eens is 
iets wat door het verschillend taalgebmik al een heel probleem is. De reeds' 
jaren geleden door de International Maritime Commission opgestelde IMCO-
code is een goed voorbeeld van normalisatie van dergelijke begrippen Een 
ander voorbeeld van mhoudelijke normahsatie is het gebruik van een uniforme 
beschnjvmg van de goederen. Dit is mogelijk door het gebruik van de Bmsselse 
nomenclatuur. 

Ten aanzien van de gebezigde voorwaarden in handelscontracten moet dubbel-
zmnigheid worden vermeden en moet men een keuzemogelijkheid tussen ver
schiUende alternatieven open laten. Deze keuzemogehjkheid moet echter zo
danig zijn, dat het voor verladers, vervoerders en ontvangers doorzichtig is 
waarom het gaat. Heel wat belemmerende disputen in de intemationale hmidel 
kunnen daardoor worden vermeden. 
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ad g> De automatische verwerking van de gegevens is het laatste stadium van de 
rationalisatie van de documentatie in het internationale handelsverkeer. Door 
middel van een doeltreffende codering is het mogelijk aUe relevante gegevens, 
die üi de documenten voorkomen m een computer op te slaan, die door ge-
mteresseerden elders kunnen worden geraadpleegd. Men moet daartoe beschik
ken over termmals die op het informatie-systeem zijn aangesloten. Door deze 
bijzonder snelle berichtgeving is het tevens mogelijk dat de documentatie weer 
sneller zal zijn dan de goederen zelf, ook als zij door de lucht worden vervoerd. 
Een bezwaar van deze automatisering van de documentie is dat verschiUende 
documenten in het mternationale handelsverkeer, b.v. connossementen, akkre-
ditieven en celen, in wezen waardepapieren zijn die de goederen vertegenwoor
digen. En deze waardepapieren zullen in de toekomst ten dele of zelfs geheel 
verdwijnen. Er zuUen nieuwe (juridische) wegen moeten worden gevonden om 
de verhandelbaarheid van de goederen mogelijk te maken. 

Tot zover de probleemsteUing, waaruit bhjkt dat een simplificatie van de documen
tatie m dat mternationale handelsverkeer een kwestie van stappen is en dat elke stap 
grote gevolgen met zich mee brengt. Tevens blijkt uit de probleemstelling dat zeer 
veel moet worden geofferd om het grote goed - de automatische informatie - te ver
krijgen. Het doel zal de offers zeker waard zijn. 

H I S T O R I S C H E O N T W I K K E L I N G 

De normalisatie van formulieren is ouder dan men zou denken. Al tientallen jaren 
geleden hebben de spoorwegen, de luchtvaartmaatschappijen (in lATA-verband) en 
de posterijen zich met dit probleem bezig gehouden. Er was echter geen sprake van 
onderlinge afstemming hieromtrent tussen de verschUlende vervoertechnieken. Een 
eerste integrale poging is in 1955 ondernomen en wel door de Zweedse Algemene 
Export Organisatie in samenwerkmg met het Zweedse Normahsatie-instituut. Het 
doel van het onderzoek was de coördmatie van de lay-out van documenten, opdat 
aan eUcaar verwante formulieren in één enkele operatie kunnen worden ingevuld, 
(one run-system). 
Daarmee bereikt men verschÜlende voordelen, te weten: 

a. besparing op arbeid; 

b. een grotere accuratesse door het vermijden van fouten bij het overnemen van 

gegevens; 

c. een eenvoudiger en doeltreffender communicatie tussen de verschillende schakels 
m het mtemationale handelsverkeer; 

d. de mogelijkheid tot automatische verwerking van gegevens. 

De Zweden zochten ui de eerste plaats uniformiteit m papierformaten, in de indeling 
van de formuheren en in de kwahteit van het papier. Het gelukte hen een viertal 
formuheren, en wel het mate's receipt, het connossement, het certificaat van oorsprong 
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en de assurantiepolis geheel op elkaar af te stemmen. Rederijen, Kamers van Koop
handel en assuradeuren hebben aan de totstandkommg van de normalisatie mee
gewerkt. Het bleek dat ook andere documenten voor een stroomhjning in aanmer-
kmg kwamen, zoals de douaneverklaring, het gezondheids-certificaat, de export
verklaring, de verzekeringsinstructies en de deviezenaanvragen. 
Vanzelfsprekend hebben de Zweden zich gehouden aan het internationale formaat A4 
(210 X 297 mm.) met toleranties en wat de kwaliteit van het papier betreft drong men 
onder andere aan op 70 gr. per m2. Als kleur van het connossement koos men wit. 
De horizontale en verticale spatiëring en ook de marge voor perforatie (20 mm) 
waren aangegeven en de lay-out was zodanig gekozen, dat voor de verzending ge
normaliseerde vensterenveloppen konden worden gebruikt. 
Zweden was met deze opzet de spitsafbijter m de normalisatie van intemationale 
handelsdocumenten geworden. Andere Skandinavische landen volgden spoedig het 
voorbeeld en brachten kleinere verbeteringen aan, mede in verband met de speciale 
eisen van door-connossementen en met de aansluiting van laadbrieven in het spoor-
en vrachtautoverkeer. Polen sloot zich in 1961 bij het Skandinavische systeem aan, 
terwijl ook in diezelfde tijd de International Chamber of Shippmg zich met het 
vraagstuk gaat bemoeien. 

Deze laatste organisatie dacht niet alleen aan formaat, lay-out en kwaliteit van het 
formuher, maar ook aan de mechanische reproductie van de inhoud van connosse
menten ten behoeve van het samenstellen van manifesten van lading. Bepaalde ge
gevens moesten een dusdanige plaats op het formulier hebben dat zij op gemakkelijke 
wijze mechanisch of elektronisch kunnen worden afgetast. De Kamer ging echter 
niet zover dat hij ook dacht aan de normalisatie van de connossementsbepalingen, 
die hij dan ook geheel onaangetast heeft gelaten. 

Een grote sprong in internationale richting is gemaakt door de Economische Com
missie voor Europa (ECE). Deze gezaghebbende mstelling ontwikkelde, tezamen met 
andere groeperingen een standaard-document, dat geheel op zijn voorlopers steunde 
en onder de naam ECE-lay-out key het licht zag. In de Angelsaksische wereld, waar 
men aanvankehjk in een andere richting dacht, is de lay-out key (in goed Nederlands: 
indelmgssleutel) in 1965 overgenomen. Met name Groot-Britannië werd een voor
vechter van een vereenvoudigde documentatie. Hetzelfde geldt in een wat later 
stadium voor de Verenigde Staten. 

Nederland heeft zich ietwat schoorvoetend bij de nieuwe ontwikkeling aangesloten. 
Een rederij die baanbrekend werk heeft gedaan was de Konmklijke Nederlandse 
Stoomboot Maatschappij N.V. te Amsterdam, mede door zijn speciale relaties met de 
Skandinavische landen. In 1966 behoorde Nederland - met ca. 60 andere landen - tot 
de medeondertekenaars van het internationale verdrag mzake de vergemakkelijkmg 
van het mternationale verkeer ter zee. Dit verdrag steh ook normen ten aanzien van 
zogenaamde "generale verklarmg". Met betrekking tot de aanpassmg van douane
formulieren aan de internationale lay-out key hep Nederland achter. De douane
verklaring voor het inkomend verkeer is met ingang van 2 januari 1972 aangepast en 
ingevoerd. 
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De successen die de genormaliseerde export- en vervoersdocumenten boekten, hebben 
de International Chamber of Shipping ertoe bevî ogen ook een standaard-manifest op 
te SteUen. Dit manifest, waarvan de indehng aansluit op het connossement, dateert 
van oktober 1968; het beoogt de gegevens in het connossement mechanisch of elek
tronisch op het manifest te brengen. Computers kunnen sinds kort manifesten maken 
die het formaat A3 (dus tweemaal A4) hebben (297 x 420 mm.). 

De laatste ontwikkeling op het gebied van de normalisatie gaat in de richting van: 
a. procedures (vermindering en vereenvoudiging van formuheren door betere 

werkwijzen); 
b. het aanpaklcen van de chaos die bestaat op het gebied van begrippen en 

definities; 
c. Algehele automatisering van het administratieve proces in de internatio

nale handel; 
d. verdergaande normalisatie van de bepalingen (de kleine lettertjes) die in 

het intemationale handelsverkeer gebruücelijk zijn. 

D E L A Y - O U T ICEY 

Als men de door de Europese Commissie voor Europa opgestelde lay-out key beziet, 
vraagt men zich in eerste aanleg af "pourquoi tant de brait pour une ommelette". 
Juist de eenvoud van de indeling bewijst dat met dit formulier een belangrijk norma-
hsatiewerk is verricht. 
Een bespreking van het formulier lijkt ons nuttig. In de eerste plaats is het opvaUend 
dat aUeen de meest essentiële gegevens in het raamwerk voorkomen (zie blz. 96). 
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ECE LAY-OUT K E Y 

Shipper ( E x p o r t e r ) i Date, reference no, etc. 

i 

Consignee 1 Other address (e.g. buyer, i f other than consignee). 

Not i fy or delivery addres; 1 Statements as to countries 

Statements as to transportation i Terms o f delivery and payment 

1 Freight payable at ( in B s / L ) Number o f original B s / L 

Marks and Nos.; number and kind o f package; description of goods Statistical no. Net quantity Va lue 

Gross weight Measurement 

F R E E DISPOSAL 

Place and date of issue: signature 
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Net quantity 

Het nettogewicht in kg. zonder decünalen (goederen, ontdaan van aUe verpakkingen). 

Value 

De aankoopprijs van de aangegeven goederen of diensten, die voorkomt op de factuur 
en is uitgedrukt in de munteenheid van die factuur. 

Gross Weight and Measurement 

Gewicht van de goederen vermeerderd met hun verpakking, maar met uitsluiting van 
vervoer-materiaal. Een container is vervoermateriaal. De maten geven tenslotte de 
brutto-afmetmgen van de te vervoeren goederen aan. 

Free disposal 

In deze ruimte kunnen alle bijzonderheden worden ingevuld, waarin niet is voorzien. 

Place and date of issue and signature 

Het gaat om de plaats en de datum van uitgifte van het document, alsmede om de 
vermeldmg van de persoon, die de formahteiten in naam en voor rekening van de 
koper in het buitenland aftiandeld. 

Het is duidelijk dat een lay-out key verfijning behoeft waar het gaat om verzekerings
polissen, documentahe credieten, douaneverklaringen enz. Het gaat hier slechts om 
basisgegevens, zoals zij zo dilcwijls in wereldnormen voorkomen. Naarmate de normen 
van lager niveau zijn (beperkter gebied) kan de verfijning toenemen. 
In vele landen is men dan ook bezig op basis van het raamwerk zulke verfijningen aan 
te brengen. 

N A T I O N A L E A C T I V I T E I T E N 

Het is duidelijk dat men behalve internationaal ook nationaal doende is om het ge
bruik van de ECE lay-out key te bevorderen en de documentatie in het transport te 
vereenvoudigen. Zo bestaat al sinds 1969 in Groot Brittannie een Sitpro (Simplifi
cation trade procedures ), welke organisatie een lijvig rapport publiceerde. 
In België kende men al sinds 1966 een Siprocom (Comité voor de vereenvoudiging 
van de procedures mzake de mternationale handel). In Canada is in 1972 de Costpro 
(Canadian Organization for the Sknplification of trade procedures) opgericht. Japan 
kent reeds een dergelijke organisatie sinds 1971 onder de naam "Japan Committee 
for Standardization of external trade documentation". En zo zijn er organisaties in 
Denemarken, Israël, Hongarije, Tsjechoslowakije en Hong Kong. 
In Nederland is in maart 1972 het Netherlands Committee for the shnplification of 
international trade procedures (Sitproneth) opgericht. Deze Engelse naam is gekozen 
om een zo goed mogelijke aansluiting bij soortgelijke organisaties in het buitenland 
te verkrijgen. In feite is Sitproneth een normcommissie van het Nederlands 
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Normalisatie-instituut, een voortzetting van een oude sub-commissie "Export-
documentatie" die een beperkter gebied omvatte. In Sitproneth werken een groot 
aantal organisaties samen. Het zijn alle organisaties op het gebied van het vervoer, de 
internationale handel, verzekeringswezen, bankwezen en wat al niet meer. Ook enkele 
grote ondernemmgen zijn m Sitproneth vertegenwoordigd, alsmede een aantal 
Kamers van Koophandel. 
Men kan dus verder op dit stramien meer m detail voortborduren. In de tweede 
plaats is veel ruünte voor "vrije beschikkmg" overgelaten, ook alweer met het doel 
zoveel mogelijk specifieke formulieren in de lay-out key te kunnen onderbrengen. 

Shipper 
Hieronder verstaat men degeen die het goed ter vervoer aanbiedt. Dit kan 
zijn de eigenaar, de verlader of de exporteur van het goed of de partij 
goederen. 

Date, reference-number, etc. 
Behalve de datum vult men hier ook de verwijzüigen in naar nummers, 
die in de verschÜlendsoortige documenten voorkomen, (faktuurnummers, 
verzendingsnota enz.) 

Consignee 
Hier wordt mgevolg de geadresseerde aan wie de goederen moeten worden 
gezonden, nadat zij de grens hebben overschreden. De geadresseerde be
hoeft niet de koper te zijn; daarom heeft de lay-out key rechts een ander 
adres opengelaten. 

Other Address 

Dit is bestemd voor de koper, zo deze niet samenvalt met de geadresseerde. 

Notify of delivery address 

De goederen behoeven niet altijd bij de geadresseerde te worden aan
geleverd, maar kunnen worden aangeleverd bij een andere persoon of 
firma die van de komst van de goederen kennis draagt. In het zeeverkeer 
komt deze situatie veel voor. 
Statements as to countries 
Het gaat hier m de eerste plaats om het land van herkomst, het land van 
bestemming en de eventuele doorvoerlanden. 

Statements as to transportation 
Deze ruimte is in het bijzonder gereserveerd voor de wijzen van vervoer 
en bijzonderheden over het vervoermiddel (b.v. naam van het schip, ken
teken vliegtuig of vrachtauto). 
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Terms of delivery and payment 
Leverings- en betalingseondities, waarbij is 

kosten betaalbaar zijn gesteld en hoeveel oorspronkehjke (verhandelbare) 

connossementen zijn uitgeschreven. 

"T^"::^::^ » „ u „ . 

Number and kind of packages 
Aantal en wijze van verpaklcing van de goederen. 

Descriptions of goods 

Volledige omschrijving van de mhoud van de colli. 

SraSSL«r, zoals aangegeven in de Brusselse nomenclatuur. 

Taak en opdracht van SITPRONETH zijn: 

1 Uniformermg en normalisatie van handels-, vervoers- en overheids-
• bescheiden i ^ de meest uitgebreide zin van het woord op basis van 

internationaal aanvaarde normen (ECE-lay-out key). 

2. Beperkmg van het aantal van deze bescheiden door: 
a het bevorderen van afschaffen; , , 
b. het combineren van doeleinden, die met mmder bescheiden kunnen 

3 Unter i^r - rmal isa t ie en vereenvoudiging van handelsprocedures 
zoweme tussen de handelspartners als die in relatie tot de overheden, 

4 Bevordering van die systemen en mogelijkheden in documenten en die 
procedures welke de toepassing van automatische mformatieverwer-
kine en communicatiemiddelen mogelijk maakt; 

5 Als bijzonder onderdeel van 4, bevordermg van codesystemen, die 

nemers, contact en samenwerkmg onderhouden met: 

- soortgelijke instellingen in andere landen; 

_ private iiternationale organisaties, die gedeeltelijk hetzelfde doel na¬

- offiliëlè supranationale en intergouvernementele organisaties. 
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Voor de invoering van deze taken heeft SITPRONETH een viertal werkgroepen in
gesteld, waarvan in onderstaand schema een overzicht is gegeven. 

ORGANISATIESCHEMA SITPRONETH 

WERKGROEP 300 85 002 WERKGROEP 300 85 004 
Bank- en Assurantiewezen Vervoer en Havens 

Secretaris: G. de Geus (NNI) secretaris: G. de Geus (NNI)" 

COÖRDINATIECOMMISSIE 
300 85 SITPRONETH 

B. Hille (KNRV) vz 
G.J. Verhaar (EVO) plv vz 
Mr. J. G. W. Simons (KvK) 
Mr. F. C. A. Eenhorst ( W K ) 
G. de Geus (NNI) secr. 

WERKGROEP 300 85 005 WERKGROEP 300 85 006 

Secretaris: G. de Geus (NNI) Se7e7ari7GT de^ïe^u^NNI)' 
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ECONOMISCHE E N S O C I A L E G E V O L G E N 

Vereenvoudiging van de documentatie in de internationale handel brengt m de eerste 

plaats economische voordelen met zich mee. Deze voordelen kan men als volgt 

analyseren: 

a. minder foi-mulieren; 

b. minder administratieve handelingen door invulling van formulieren in 

één gang; 

c. grotere routine, mmder controle handelingen en minder fouten en mis

verstanden in de afhandehng van formulieren; 

d. bij automatische gegevensverwerking verdere besparing op menselijke 

arbeid; 
e. snellere berichtgeving; 
f. besparing op verzendkosten. 

Het is duidelijk dat een aantal van deze voordelen kan worden gekwantificeerd. 
Voor enkelen is deze kwantificering moeilijk, zoals b.v. bij sub. e het geval is. 
Niettemin hebben concrete onderzoekingen op dit gebied niet veel tastbare resuhaten 
opgeleverd, en als er resuhaten zijn, betreffen zij eigenlijk enkele deelgebieden en 
niet het gehele gebied. Het sprekendst is nog het voorbeeld van de in 1967 opgerichte 
Amerilcaanse National Committee on International Trade Documentation (NCTD). 
Het ging deze instelling in de eerste plaats om de vraag wat de documentatiekosten 
zijn van een willekeurige exportzending. Daarbij kwam de NCTD tot de volgende 
opstelling: 

Kostenplaats Kosten per handeling 

Exporteur $ 43,— per orderverwerkin 

Wegvervoerder $ 3,— per vrachtbrief 

Expediteur $ 25,- per zending 

Internat, vervoerder $ 10,—per connossement 

Eigen bank $ 27,— per credietbrief 

Betalende Bank $ 27,— per credietbrief 

Assurantie malcelaar $ 3,- per pohs 

Douaneagent $ 25,—per zending 

TOTAAL $ 163,-

Deze bedragen stammen uit het jaar 1968; zij zijn dus voor 1973 stellig beduidend 
hoger. Beter is het daarom een relatie te vinden tussen de kosten van de documentatie 
in het internationale handelsverkeer en de totale waarde van de export. 
Dezelfde NCTD heeft berekend dat 10 % van de waarde van in- en uitvoer in "Papier
werk" schuilt. Dit percentage kan, nog zonder dat wij aan een algehele automatisering 
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van de informatie denken, gemakkelijk tot de helft worden teruggebracht. 
Sprekend zijn de voorbeelden uit Duitse bronnen. Zo zou bij een onderzoek in een 
Duitse onderneming door vereenvoudiging van de documentenstroom en aangepaste 
procedures een besparing van DM 750.000,- zijn bereikt en het personeelbestand 
zijn teruggebracht van 91 tot 62 medewerkers (33 %). Een ander voorbeeld, is het 
geval van een vliegtuigonderneming die in 1971 een schade leed van f l . 580.000,-
als gevolg van fouten in exportdocumenten. Grappig is het voorbeeld dat nog niet zo 
lang geleden, elke exportzending naar Zuid-Amerika begeleid moest worden door een 
hoeveelheid documenten, waarvan het gewicht soms tot 15 kg. opliep. 
Maar afgezien van deze economische zijde is er bepaald nog een sociale kant aan de 
zaak. Het is zeker dat de genoemde besparingen m eerste aanleg ten koste zuUen gaan 
van de positie van een aantal tussenpersonen in het intemationale handelsverkeer. 
Voor zover deze tussenpersonen in verticale zin zijn geïntegreerd, behoeven zij zich 
niet bedreigd te voelen. De figuur van de reder, stuwadoor, cargadoor en expediteur 
komt intemationaal en ook in Nederland vrij veel voor. De positie van deze 
"transportmodahsten" is soms zeer sterk. De gespeciahseerde tussenpersoon in het 
mtemationale handelsverkeer zal het ongetwijfeld moeihjker krijgen. Hij zal naarstig 
moeten zoeken naar verandering of vernieuwing van taken, waardoor hij zijn positie 
kan blijven behouden. 

Men heeft wel eens gesteld dat de automatisering tot een toenemende werkloosheid 
leidt. Deze steUing is in zijn algemeenheid niet juist. Automatisering leidt tot ver
schuiving van arbeid en wel uit de routinesfeer naar de probleemsfeer. Dit geldt niet 
alleen voor de goederenproduktie, maar ook voor het verlenen van diensten. Lading, 
behandeling en transport zijn diensten die kwalitatief niet alleen sterk kunnen worden 
verbeterd, maar ook een voortdurende groei vertonen. In 1970 bedroeg de omvang 
van de wereldhandel 2,5 miljard ton; hij zal elk jaar - afgezien van de konjunktuur -
met 8 a 10 % blijven groeien. De dreiging van de werkloosheid in de sektor van de 
internationale handel behoeft daarom niet als ernstig te worden gezien, ook al moet 
men met frictiewerkloosheid rekening houden. 

T O E K O M S T V E R W A C H T I N G E N 

Keulen en Aken zijn niet in één dag gebouwd. Het proces van de vereenvoudiging en 
de automatisering van de documentatie in het internationale handelsverkeer is een 
kwestie van jaren, wellicht vele jaren. Daarbij vervult de normahsatie een belangrijke 
funktie. Eerst de normalisatie van documentformaten en documentmdeling. Daarna 
de normalisatie van de procedures, de werkzaamheden in het handelsverkeer. Ver
volgens de normalisatie van de bepalingen - de kleine lettertjes - die in handels- en 
transportcontracten voorkomen. En tenslotte de normahsatie die ten grondslag ligt 
aan de automatische gegevensverwerking. Al deze stappen steunen op normen, die 
niet alleen nationaal, maar ook mondiaal tot stand moeten komen. En wie geen 
vreemde is in het Jeruzalem van de normalisatie begrijpt dat met het opsteOen, be
kritiseren, uitgeven en toepassen van normen wel enige tijd gemoeid is. En dit zeker 
wanneer er internationale belangen in het spel zijn. 
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Bovendien is het beschreven proces een zaak van organisatie en van reorganisatie van 
een bestaand systeem. Een systeem dat welhaast eeuwen bestaat en diep is ingegrift 
in de geesten van hen die de internationale handel bedrijven. Hen te overtuigen van 
de grote bedrijfs- en sociaal-economische voordelen van het nieuwe systeem is geen 
gemalckelijke zaak. Immers hun belangen staan, naar het hun toeschijnt op het spel 
en velen zullen zich met hand en tand tegen de veranderingen verdedigen. Nieuwe 
generaties zuUen de ouderen opvolgen en, mits zij goed zijn opgeleid, zullen zij de 
nieuwe inzichten toepassen. Daar kan in ieder geval een generatie mee gemoeid zijn. 
Wij hebben het tot nog toe alleen gehad over de documentatie. Vergeten wij echter 
niet dat ook de technische ontwikkelmg in het internationale goederenverkeer nog 
lang niet haar eindstadium heeft bereilct. De fysieke goederenbeweging heeft onge
twijfeld een voorsprong op de administratieve afhandeling. Maar tenslotte zullen zij 
hand in hand moeten gaan om een goede synthese tussen beide te bewerkstelligen. 
Wanneer wij bijvoorbeeld spreken over het gebruik van een unieke codificatie in de 
documentatie, zal deze paraËel moeten gaan met eenzelfde codificatie van transport
middelen en verpakkingen. 

Vroeger was men van oordeel dat de industrie aheen de mogelijkheid van automati
sering op grote schaal zou bezitten. Dit is een misvatting, omdat is gebleken dat de 
automatisering veeleer een admmistratief dan een technisch probleem is. Het admini
stratieve probleem is toepasselijk op elke bedrijfstalc, op handel, verkeer, bankwezen 
en diensten. Van al deze bedrijfstakken kan een bevruchtende werking over en weer 
uitgaan. Hoewel het geheel geautomatiseerde transport een zaak van nog vele decennia 
kan zijn, kan deze kruisbestuiving het proces versnellen. Ook de overheden zullen van 
hun kant door mee- of tegenwerking een grote invloed hebben op de geschetste ont
wikkeling. 

Drs P. van Zuuren 
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T H E D E R E G U L A T I O N O F T R A N S P O R T A T I O N R A T E S , 
T H E C A N A D I A N E X P E R I E N C E * 

A B R I E F H I S T O R Y O F T R A N S P O R T A T I O N R E G U L A T I O N IN C A N A D A 

To focus on the new regulatory environment in Canadian transportation, it may be 
helpful to back up somewhat, and outlme its historical evolution. For many years, 
transportation m Canada was synonymous with rail transportation. Indeed^ it has 
been said that for much of its early history Canada was a railway looking for a coun
try. Not really until the post second-war era did ahemative forms of transportation 
develop to the pomt at which they were deemed worthy of regulatory consideration. 
The regulatory framework for raüway pricing was thus developed entirely in a mono
poly context and the regulatory provisions which evolved were appropriate for a 
monopoly. The general level of rates was related to overaU earnings requirements and 
regulatory approval was requhed for any general rate increase. Regulation provided 
for the control of rate discrhnination, with ah rates having to be "just and reason
able" and with a statutory prohibition of "undue preference" or "unjust discri-
mmation" in rate-setting. AU competitive rates had to be not only "compensatory" 
but "not lower than necessary to meet the competition". The regulatory authority 
had the power to suspend rates pending investigation. 
Except for certam differences m terminology, and the absence of provisions hmiting 
competition between the modes (a topic I wiU deal with later), this is not an in
accurate description of the regulatory position m the United States today with regard 
to rail pricmg. I t is a regulatory approach which presumes the existence of unfettered 
monopoly power and is entirely appropriate for such a situation. 
However, as the raÜway monopoly crumbled after the Second War - with the large 
scale emergence of truckmg, air and pipehne transportation - it became increasmgly 
apparent that this regulatory approach was inappropriate to the economic facts of 
life. 
Regulatory pohcy comes to a basic crossroad when a monopohstic, tightly-regulated 
industry becomes subject to intense competition from an unregulated competitor. 
One fork leads in the dhection of attempting to extend the umbrella of economic 
regulation over the competitor, and thus to restrict competition by regulatory fiat. 
This, in a terribly oversimplified way, is the route taken by the United States in 
1935, with the enactment of the Motor Carrier Act, which later became Part I I of 
the Interstate Commerce Act. AU the twists and turns of regulatory poUcy in the 
United States smce that date, mcluding the Transport Act of 1940, the Reed Bul-
wmkle Act of 1948, and the Transportation Act of 1958, can be traced back to the 

A P R E S E N T A T I O N TO A JOINT M E E T I N G O F T H E R E S E A R C H COMMITTEE O F T H E F A S T 
C E N T R A L MOTOR C A R R I E R S AND T H E OHIO C H A P T E R ' T R A N S P O R T A T I O N R E S E A R C H 
F O R U M C L E V E L A N D , OHIO 
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basic decision to extend economic regulation and to regulate competition rather 
than monopoly. 

I t would be nice to say that in Canada we were smarter than this and that we fore
saw the pitfaUs of regulatmg competition. But this was not the case. A truer expla
nation of the course of Canadian regulatory history is that we were lucky. This is 
the next best thmg to being smart. 

Trucking emerged as a strong and viable competitor to the Canadian railways in the 
late 1940's and early 1950's. Previous to that, the Federal Government had not 
thought it worthwhüe to establish federal regulation of trucking, and by default, 
the provmces had exercised regulation over both intra and inter-provmcial trucldng 
The issue was first faced in 1951, when a Royal Commission on Transportation re¬
commenced that the Federal Government reconsider its attitude towards the regu
lation of inter-provincial trucking. The Federal Government did exactly this and for 
reasons that where essentially political, dehberately chose not to exercise its juris
diction. By statute, the Federal Government delegated its jurisdiction over inter-
provmcial trucking to provinciaUy appointed boards. 

Thus, ten provincial bodies exercised fuU regulatory control over all mter-provincial 
trucking passing through their territory. One would expect overlap, confusion and 
inconsistencies from such an arrangement, but it is perhaps a tribute to Canadian 
ability at compromise that the system has worked and does work satisfactorily. 
More importantly, however, there was no possibihty of federal regulation over the 
competition between railways and trucks. Railways remamed federally regulated, 
trucks provincially regulated, and the various regulatory bodies never came together. 
As it was not possible to regulate compethion, no regulatory tradition or vested 
interests were estabhshed behind this principal. This was luck, not wisdom; but one 
should not fault the means. 

I referred previously to the basic crossroad which is reached when a monopolistic 
industry, tightly regulated, becomes subject to intense unregulated competition. 
One fork leads to the regulation of competition - the route taken in the United 
States. The other fork leads to substantial deregulation of the hitherto regulated 
mode. 

It is this latter path that Canadian regulatory policy finally foUowed. I t is very 
doubtful whether this decision would have been reached in 1951, when the issue 
was first faced, and a wrong decision would have been very hard to reverse at a later 
date. Legislative enactments, once made, acquire an aura of permanence and can be 
very difficult to undo. Various interest groups become allied with the status quo and 
can rightly claim immediate haim from substantive changes. 

A decade of grace, given to pohcy makers by the political decision not to federally 
regulate trucking was long enough to prove the case that competition was pervasive 
and that overaU deregulation made good sense. The decision to deregulate, when 
eventually made m early 1967, was a carefully thought-out and wise one, not a 
lucky one. 

I t was brought on by the emergence of economically viable alternative forms of 
transportation in all markets, coupled with the post-war price inflation which placed 
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the burden of raÜroad cost mcreases more and more on movements which remamed 
non-competitive. I t became increasingly clear that the railways were no longer a 
monopoly and that they could not carry the burdens hnpUcit in monopoly-type 
regulation. I t also became clear that traditional price and service regulation was in
capable of achieving the agreed-upon objective of efficient resource aUocation in 
transportation. 

T H E 1967 T R A N S P O R T A T I O N L E G I S L A T I O N 

This is perhaps a somewhat lengthy preamble to my topic, a description of the newly-
enacted Canadian regulatory provisions. But history is useful if one is to understand 
the present. The regulatory provisions enacted m 1967 have their specific origin in 
the Royal Commission on Transportation (The MacPherson Commission) which was 
appointed m 1958 and issued its report in 1961. This is beyond doubt one of the 
more enhghtened studies of transportation regulatory pohcy. 
The 1967 transportation legislation is broad m scope, dealing with regulatory phy-
losophy, the structure of the regulatory tribunal, price regulation, compensation for 
public policy burdens, and transitional measures - to name the more important. 
I wih concentrate on the princing aspects. 

1. Control over the General Rate Level 

Recognizing that control of this type is appropriate only in the case of a monopoly, 
the legislation contains no provisions for control over the general rate level, for rail
ways or motor carriers. Carriers are thus permitted to implement general rate in
creases as they see f i t , the only inhibition being that aU rates be füed and pubhshed. 
There is, m my view, great merit in this type of deregulation. Little opportunity 
exists under the existing conditions of effective competition for the public to be 
exploited. I t makes no sense in such circumstances to require the raihoads, or motor 
carriers, to go through the ritual and delay of a general rate increase application and 
hearing. 

2. Control Over Maximum Rates 

The MacPherson Commission advanced the vary sensible proposition that although 
the railways had a very limited average degree of monopoly power, as evidenced by 
their overah level of earnmgs, they still had a high specific degree of monopoly 
power in specific transport markets. That is to say, ahhough intermodal competition 
was prevalent and increaing, there were specific markets in which it was not very 
effective and carrier monopoly power still existed. 
From this follows the reasonable thesis, embodied in the legislation, that it is only 
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excessive specific monopoly power that should be regulated. Thus maximum rate 
regulation should be selective and apply only to what the Commission termed "captive 
shippers". These are defined in the legislation as: 

"A shipper of goods for which in respect of those goods there 
is no alternative, effective and competitive carrier or carriers other 
than a rail carrier or carriers or a combination of rail carriers". 

The specific regulatory formula adopted is to limit the rate, in instances of this type, 
to 250 percent of the "variable cost" of the movement. I will refer later to the 
definition of "variable cost" which has been accepted for this purpose. 
With regard to maximum rates for motor carriers, the application is again restricted 
to "captive shippers". However, no speficic rate formula is set forth for situations of 
this type. 

One could argue with the definitions used to identify those specific markets subject 
to maximum rate control, or with the numbers in the rail maximum rate formula. 
Nonetheless, the approach affords maximum scope for permitting competition, not 
regulation, to set rates. 

3. Regulation of Minimum Rates 

The Canadian legislation provides that aU rates are to be "compensatory" and defines 
compensatory as a rate exceeding the variable cost of the movement. There can be 
no doubt that this is the proper economic concept i f one is concerned with the 
efficient aUocation of transportation resources. 
I t is reasonable to have minimum rate regulation particularly in view of the differing 
sizes of the competitors in the transportation market place. Predatory pricing should 
be prohibited. I suggest that any rate that exceeds the variable cost of the movement 
cannot be predatory in nature. 

4. Definition of "Variable Cost" 

The transportation legislation itself is silent as to how "variable cost" is to be defined. 
This definhion formed one of the key areas of discussion at the Cost Hearhig convened 
by the Canadian Transport Commission in 1968 for the purpose of issuing regulations 
under the Act. 

Surprismgly enough, there was broad agreement by all parties at the hearing as to how 
the term should be defined -1 say surprisingly in view of the fact that the parties in
cluded railways, provincial govemments, shippers, the Canadian Trucking Associa
tions, and expert advisors to the Commission itself. 
The conclusion of the Commission, in its judgement issued in August, 1969, was that 
it was satisfied that there was general acceptance of the foUowing definition: 
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"Variable cost may be defined as the long-run marginal cost 
of output, being the cost of producing a permanent and 
quantitatively small change in the traffic flow of output, when 
all resource inputs are optimally adjusted to change". 

The Commission added that: 
" variable cost may, in special cases, be considered as the 
short-run marginal cost of output, being the cost incurred for 
the movement of specific non-recurring traffic over a limited 
period of time". 

5. Regulation of Discrimination 

A study of the history of anti-discrimination provisions before regulatory tribunals 
or the courts should convince anyone that such regulation can only be capricious. 
Nonetheless, in a monopoly context there is merit in the argument that the mono
polist should be "fair", "just and reasonable", "equitable", etc. However, in a 
competitive environment, with maximum rate protection available when required, 
there is little to be said for imposing particular anti-discrimmatory regulations on the 
transportation industry. There is really no better regulator of discrimination than the 
market place, where it is effective. Anti-discrimination provisions frequently have a 
strong negative effect in that they can impede a carrier in adjusting fully to compe
titive conditions on a market sector basis, and can block the reflection in rates of the 
fuU benefits which can be achieved through changed conditions of movement. 
The Canadian legislation goes a long way towards recognizing the meaninglessness of 
anti-discriminatory provisions in a competitive environment. All references to "undue 
preference" and "unjust discrimination" are deleted from the Railway Act. A new 
provision is introduced governing aU modes of transport subject to federal jurisdiction, 
whereby the regulatory authority is empowered to investigate and deal with any act, 
omission, or tariff that "may prejudicially affect the public interest". "Public interesf, 
however, is not specifically defined. 
The regulatory authority is specifically directed, however, in any such investigation, 
to have regard to whether the rate or conditions of movement create: 

"(i) An unfair advantage beyond any disadvantage that may be deemed 
to be inherent in the location or volume of the traffic, the scale 
of operation connected therewith or the type of traffic or service 
involved, or 

(Ü) An undue obstacle to the mterchange of commodities between 
points in Canada or an unreasonable discouragement to the develop
ment of primary or secondary industries or to export trade in or 
from any region of Canada or to the movement of commodities 
through Canadian ports". 
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This represents, in my view, a vast hnprovement from the vague terms "undue pre
ference" and "unjust discrimination" and the vast and torturous jurisprudence which 
has been built around them. 

6. Federal Regulation of Trucking 

As you wih imply from what I have been saying, the recent Canadian legislation 
provides for Federal regulation of inter-provincial trucking. However, this section of 
the legislation is not effective as yet and negotiations are under way, and have been 
under way for some time, between the Provincial and Federal Governments on how 
it is to be knplemented. The Provinces are obviously less than anxious to hand back 
to the Federal Government their regulatory power in this area. 

7. Competition Among the Modes 

The direct outcome of pricing regulation, of course, is the competitive relationship 
between the various modes. In formulating a regulatory policy, one must have 
objectives. I t was ah said by Lewis CarroU in Ahce in Wonderland: 

Ahce is walking with the Cheshire cat 
"Would you tell me please which way I ought to walk 
from here? " 

"That depends a good deal on where you want to 
get to" said the cat. 

I t seems to me that Section I of Canada's National Transportation Act does as good 
a job as possible of telling us where we should want to get to: 

" I t is hereby declared that an economic, efficient and adequate 
transportation system, maldng the use of aU available modes of 
transportation at the lowest total cost is essential to protect the 
interests of the users of transportation and to maintain the 
economic well-being and growth of Canada". 

I t would require special pleading of a most convincing kind to persuade me that the 
goal of national transportation poHcy can be any thmg else. 
How does one achieve this goal? I start from the premise that market forces, in a 
reasonably competitive environment, by their very nature work towards this end. 
This, of course, was weU-known to Adam Smith so that my message is not startling. 
I also realize that market forces are far from perfect. But I do contend that a reason
ably competitive market takes us as far as we can hope to go, given the world as it is. 
Any serious student of the regulatory process, be it m Canada, the United States, or 
Europe, would have to agree, I would suggest, that the record of transportation 
regulation has been very far from satisfactory. Regulators are only people, working 
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in a highly complex pohtical-economic-judicial environment. I t has yet to be shown 
that even the most able men, with the best of intentions, are able to do the job of 
resource aUocation (which, after aU, is what pricing is about) as weU as the admit
tedly imperfect markets that exist. And I say this with the greatest of respect for 
the regulators. 
This regulatory philosophy appears to lie behind the approach of the Canadian 

legislation, and it is a phUosophy with which I agree. It can best be expressed in three 

principles: 

First - rely on the market where competition is reasonably effective. Do not presume 

that any regulatory body can do a better job. 

Second - regulate only where the market mechanism is not effective, or where it is 
abundantly clear that the market result is not the desired one. I would classify 
maximum rate regulation, on the Canadian model, as falling into the first category, 
while minimum rate regulation and anti-discrimination regulations would fall into the 
second. 

Third - subject to the above, there is no better arbitrator of which is "desirable" than 
the market place itself One is certainly not at all impressed by the performance of 
regulatory bodies which have attempted and still attempt to determine what is 
"desirable " in the face of a well-functioning market place. 

One can finally question whether reliance on the market place affords adequate 
protection to the users and producers m what is, after aU, a most hnportant industry. 
My response would be that maxunum rate control and the special appeal provisions 
based on broad pubhc mterest adequately protect the user. Minimum rate control 
protects the smaller operator from predatory pricing. One final safeguard is written 
mto the Canadian legislation and this is the power for the regulatory body to disallow 
an acquisition of a transportation enterprise by another transportation company 
where such an acquisition "wUl unduly restrict competition or otherwise be pre
judicial to the public interest". 

I would suggest that these safeguards are more than ample. 

HAS D E R E G U L A T I O N W O R K E D ? 

I t is now nearly five years since the Canadian transportation legislation was enacted. 
I t is two and one-half years since the costing regulations, which are the nuts and bohs 
of the regulatory process, were issued. I t would clearly be presumptuous to make 
definitive judgements after so short a period of time. 
However, certain thmgs can be said even now. For one, the deregulation of the general 
rate level has worked. In response to the universaUy-felt cost pressures, there have 
been a series of stepped and phased increases in raUways rates and, although no one 
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enjoys paying more for transportation, the increases have generally been accepted by 
the shipping pubhc as an unavoidable fact of life. 
The mtensely competitive nature of the transportation market has been proven by 
the course of events. The railroads simply had no great reserve of monopoly power 
to exploit through large price increases. Believe me, the profitability of the Canadian 
railroads leaves much to be desired and it was not an excess of profit that limited 
general rate mcreases. It was the pressure of the market place. 
With regard to minimum rate regulation and the requirement that aU rates exceed 
"variable cost", I am aware of only two complaints to the Commission. It would be 
hrational for a railroad - and indeed any other enterprise - to price so as to incur 
losses. The Canadian experience confirms this as weh. 

The maximum rate provisions, which provide a rate ceiling to the shipper subject to 
railway monopoly, have been invoked by only a handful of shippers. There is also a 
message in this regarding railroad monopoly power. 
There are several cases pending under the general appeal provisions, based on broad 
pubhc mterest - but only a few. This is an area which will require considerable 
jurisprudence before its fuh impact can be assessed. 
But perhaps most important, the response to deregulation has been low-keyed. 
There have been no major disputes, no public outcries. Pricing regulation has simply 
not been a very contentious pubhc issue. And this is how it should be in a competive 
market. 
Intermodally, the railway and trucking industries have tended to find their own 
markets. Areas of competition have lessened - which is the type of competitive 
equilibrium one would expect. There are, of course, markets in which competition 
between the modes is vigorous. But each mode is learning more and more what hs 
compethors can do and what markets it can reasonably expect to hold, given its 
basic cost and service characteristics. 
I repeat that it would be presumptuous to make definitive judgements on the impact 
of the changes in Canadian transportation regulation after so short a time. But cer
tainly ah the evidence that is in to date supports the basic philosophy of deregulating, 
of recognizmg the existence of competition and of greatly expanding the scope of 
the market place. While the judgement may not be definitive, it is certainly poshive. 
This is not to suggest that Canada has achieved perfection in resource allocation in 
its transportation industry. But then again, does perfect resource allocation exist in 
any mdustry? I see no evidence that the pattern of resource allocation which is 
emerging in Canadian transportation, abstracting from national policy consideration, 
is any better or any worse than in other major industries; it may weh be better than 
some. I doubt whether it is practical, or even desirable, to try to achieve more. 
Nor would I suggest that the Canadian model could be transferred intact to the 
United States. But it certainly is worth a very hard look. 

H. M. Romoff 

111 



E U R O P A R U B R I E K 

De voorgaande rubriek werd besloten met de opsomming van enkele voorstellen die 
de Europese Commissie in het laatste kwartaal van 1972 bij de Raad indiende. 
Hieraan ontbrak een voorstel, dat zonder meer van zwaarder kaliber is dan die inzake 
de aanvulling van de gemeenschappelijke regels voor de normahsatie van de spoorweg¬
rekeningen, inzake de aanpassing van regels betreffende het grensoverschrijdend weg
vervoer, inzake het mechanisch controle-apparaat bij het wegvervoer resp. terzake van 
de verkopen in tax-freeshops op luchthavens en schepen. Bedoeld is het voorstel ter 
aanvulling van de, in elk geval in Nederland, veel besproken en een belangrijke rol 
spelende verordening 1191/69 inzake de verplichtingen van de openbare dienst *) . 
Krijgt deze laatste, in het bijzonder de uitvoering ervan, herhaaldelijk de aandacht 
van in en bij het vervoer geïnteresseerden, ook het voorstel tot aanvuUmg van veror
dening 1191/69 heeft reeds aanleiding gegeven tot vragen en opmerkmgen m.n. van 
enkele leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal * * ) . Deze maakten van de 
behandeling van de Begroting 1973 van Verkeer en Waterstaat gebruik te pleiten voor 
een uniform beleid ten aanzien van alle openbaar-vervoerbedrijven, ongeacht hun 
beheersvorm, op basis van een "EEG-verordenmg voor alle vormen van openbaar 
vervoer", aldus de Heer van Thijn in telegramstijl zich aansluitend bij mevrouw Smit-
Kroes. De Minister onthield zich in zijn reactie hierop van uitspraken over de merites 
van het EEG-voorstel. Hij zag de noodzaak van één uniforme regeling niet zonder 
meer in. 

Hij vond het hebben van werkbare systemen voor de afdekking van de tekorten van 
de verschillende categorieën openbaar vervoer (spoorwegvervoer, streekvervoer, open
baar vervoer in grote gemeenten, openbaar vervoer in gemeenten zonder eigen ver
voer bedrijf) belangrijker. 

Het voorgaande doet ten eerste de vraag rijzen naar de inhoud van het bewuste EEG-
voorstel. Kort samengevat komt het erop neer, dat het toepassmgs-gebied van veror
dening 1191/69 wordt uitgebreid tot: 

- de andere dan de nationale spoorwegondernemingen wat hun vervoersactiviteiten 
per spoor betreft; 

- de vervoersactiviteiten over de weg of over de binnenwateren van alle onder de 
verordening vahende spoorwegondernemingen (de nationale en de andere spoor
wegondernemingen). Onder de desbetreffende vervoersactiviteiten verstaat het 

Voorstel voor een verordening ( E E G ) van de Raad tot aanvulling van Verordening ( E E G ) 
no. 1191/69 van de Raad van 26-6-1969 betreffende het optreden van de lid-staten ten 
aanzien van met het begrip openbare dienst verbonden verplichtingen op het gebied van 
het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren - Com (72) 15 16 def van 
7-12-1972. 

Handelingen van de Tweede Kamer zitting 1972-1973 20-ste vergadering - 28 februari 1973 
p. 838 en 840; 22-ste vergadering 6 maart 1973 p. 920 en 921. 
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voorstel de zg. "vervangende diensten" *) ; het vervoer dat niet lokaal of regionaal 
is en tenslotte ook regionaal en lokaal vervoer. Deze categorie is echter aan een 
aantal beperkende voorwaarden onderworpen. Hierop zal hieronder nader worden 
ingegaan; 

— wegvervoersondememingen (letterlijk genomen is het voorstel ruimer en spreekt 
van "De ondernemingen van de andere takken van vervoer") voor zover het gaat 
om de vervoersactiviteiten, die hierboven reeds zijn genoemd ("vervangende dien
sten" etc). 

Hoewel men zich kan voorsteUen, dat vervoersondernemingen, die op het ogenbhk 
niet onder verordening 1191/69 vallen, een uhbreiding ervan als zodanig zullen toe
juichen * * ) , doet de tekst van het uitbreidingsvoorstel vermoeden, dat de geïnteres
seerde ondernemingen hierover niet direct in gejubel zuUen losbarsten. M.n. "de 
ondernemingen van de andere talcken van vervoer" zouden wel eens bedenkingen 
kunnen hebben nl. naar aanleiding van de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn 
wU het door die ondernemingen verrichte lokaal en regionaal vervoer voor vergoeding 
op basis van verordening 1191/69 in aanmerking komen. 
Krachtens de door de Commissie voorgestelde aanvulhng zou verordening 1191/69 
van toepassing zijn op wegvervoersondememingen wat regionaal en lokaal vervoer 
betreft: 
— dat concurreert met vervoer waarop de verordening van toepassing is; 
— voorzover de overeenkomsten (pubhekrechtelijk of privaatrechtehjk) op grond 

waarvan die wegvervoersondememingen het bedoelde vervoer verrichten, geen 
clausules bevatten die het mogelijk maken te voorzien m een eventueel ontoerei
kende rentabUiteit van de dienst noch bepalingen inzake compensatie van lasten 
voortvloeiend uit opgelegde openbare dienstverplichtingen. 

Voor deze voorwaarden is natuurlijk wel een verklarmg te vmden, Dat er sprake 
zou moeten zijn van concurrentie laat zich motiveren door verordening 1191/69 
te bezien tegen haar achtergrond nl. de z.g. harmonisatiebeschikking van 13-5-1965. 
Beide regelingen beogen bij te dragen aan één van de doeleinden van het gemeen
schappelijk vervoersbeleid nl. de harmonisatie van de concurrentievoorwaarden. 
Door vergoeding te geven voor gehandhaafde openbare dienstverphchtingen 
moeten nadelen in de concurrentiepositie, voortvloeiend uit de opgelegde ver
plichtingen, worden gecorrigeerd. Nieuwe distorsies, die ontstaan doordat be
paalde ondernemingen wel, andere niet onder de vergoedingsregehng vaUen, 
moeten op hun beurt opgeheven worden. Dit leidt echter tot de vraag of met het 

*) Verordening 1191/69 biedt de mogelijkheid (art. 7 lid 2) bij opheffing van een openbare 
dienstverplichting een vervangende dienst in te stellen. Populair gezegd betekent dit b.v. 
dat bij sluiting van een spoorlijn busvervoer in de plaats van railvervoer treedt. De huidige 
tekst van de verordening biedt geen gelegenheid de spoorwegondernemingen hiervoor een 
compenserende vergoeding te geven. 

* *) Het C E E P (Centre Européen de l'Entreprise Publique) bepleitte in een rapport aan de 
Europese Commissie reeds in oktober 1970 een opname van het lokaal en regionaal ver
voer in verordening 1191/69. 
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oog op een toereikende vervoervoorziening aan het opleggen c.q. handhaven van 
een openbare dienstverplichting altijd motieven ontleend aan een concurrentiële 
situatie ten grondslag moeten liggen. 

Is het niet evenzeer mogelijk, dat een verplichting gehandhaafd wordt, die betrekking 
heeft op vervoer, dat vervoer waarop verordening 1191/69 reeds toepasselijk is, aan
vult (b.v. voor streekvervoer per bus, dat aansluit op railvervoer zonder ermee te con
curreren). Waarom zou m zo'n geval geen vergoeding gegeven mogen worden voor 
uit de verplichting voortvloeiend economisch nadeel? 
Voor de niet-nationale spoorwegondernemingen'is met deze mogelijkheid wel reke
ning gehouden. De vraag rijst waarom ten opzichte van de wegvervoersondememingen 
een ander standpunt door de Commissie is ingenomen. 
Wat betreft de voorwaarde, dat de concessies e.d. geen bepalingen mogen bevatten 
inzake compensatie van lasten, wil men voor vergoeding van verordening 1191/69 in 
aanmerking komen, kan worden aangetekend, dat het vanzelfsprekend niet gewenst 
is, dat men uit hoofde van verschillende regelingen tweemaal (de EEG-verordenmg 
c.q. een nationale regehng) vergoeding krijgt voor hetzelfde "economisch nadeel". 
Zoals de voorwaarde geformuleerd is, sluit hij echter a priori vervoeren van een onder
zoek in het kader van verordening 1191/69 en van vergoeding uit, die op grond van 
hun niet-rendabel zijn op zijn minst voor een dergelijk onderzoek in aanmerking 
moeten komen. 

Waar het voorstel van de Commissie voortbouwt op bestaande regelingen en de in 
de zestiger jaren ontwikkelde filosofie ten aanzien van het op het goederenvervoer 
gerichte gemeenschappelijke vervoerbeleid, dat uitgaat van concurrentie tussen ver
voertakken- en ondernemingen, waartoe gelijkmaking der concurrentievoorwaarden 
noodzakelijk is, dient men zich af te vragen of voor het openbaar reizigersvervoer 
niet van andere opvattingen zou moeten worden uitgegaan, nog afgezien van de vraag 
of een herbezinning op doelstellingen, beginselen en middelen van het EEG-vervoer
beleid niet so wie so nuttig en nodig is. Men kan zich in dit verband afvragen of het 
juist is de tegenstelling reizigersvervoer - goederenvervoer te hanteren of dat het 
eerder gaat om de "commerciële sector" versus de "openbare dienstsector". Het 
streven hier te lande naar een geïntegreerd openbaar reizigersvervoer brengt een her
waardering van het marktgebeuren en o.m. van het element concurrentie met zich. 
De situatie van het openbaar vervoer in de andere EEG-landen zal echter vaak aan
zienlijk verschillen van die in Nederland. Bovendien zullen de situaties onderhng 
vaak zeer uiteenlopen. Het is dus voor betwijfeling vatbaar of de positie van het 
lokale en regionale vervoer door een EEG-regeling geregeld moet worden. De reeds 
geciteerde Kamerleden Smit-Kroes en van Thijn vroegen dan ook niet om een EEG-
verordening maar om een oplossing naar analogie van verordening 1191/69, ook voor 
andere takken van openbaar vervoer. Ook de Koninkhjke Nederlandse Vereniging 
van Transportondememmgen K.N.V.T.O. bepleit een regeling voor stads- en streek
vervoer naar analogie van de regelmg, die voor de NS is getroffen, op grond van ver-
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ordening 1191/69 *) . Het lijkt inderdaad zinvol, dat in deze richting gezocht wordt 
naar een oplossing voor het gehele regionale en lokale openbaar vervoer. 

Kreeg het hiervoor behandelde onderwerp de belangstelling van de Tweede Kamer 
ter gelegenheid van de behandeling van de Verkeersbegroting 1973, ook andere zaken 
het EEG-vervoerbeleid betreffende kwamen tijdens deze behandeling ter sprake. Oud
staatssecretaris Kruisinga verdedigde het door Nederland ten aanzien van het gemeen
schappelijk vervoerbeleid gevoerde beleid resp. de tijdens de laatste Raadsvergaderin
gen (november en december 1972) gevolgde tactiek * * ) . Over de verhoudmg van de 
harmonisatie en de liberahsatie in het internationale vervoersbeleid stelde hij te 
menen, dat ten deze "slechts een beleid kan passen, dat stap voor stap op het terrein 
van harmonisatie en liberalisatie voort gaat. Als een stap wordt gedaan ter zake van 
de harmonisatie moet tegelijkertijd ook een stap op het terrein van de hberaHsatie 
worden gedaan. Ook in de toekomstige internationale onderhandelingen zal door 
Nederland het standpunt van een volledige vrijheid van het internationale wegvervoer 
met kracht worden verdedigd". Hij achtte de vergroting van de EEG voor Neder
land een steun in de rug om een wezenlijk beter en voor Nederland meer acceptabel 
transportbeleid tot stand te brengen. Hoewel dit geen nieuwe geluiden zijn voor hen, 
die "nourris dans le sérail" zijn, is het des al niettemin nuttig er op te wijzen dat deze 
elementen uit het Nederlandse internationale vervoerbeleid nog altijd opgeld doen. 
In dit verband is het tevens interessant een vraag van de heer van Zeh naar voren te 
halen. Naar aanleiding van de twaalf punten, waarin Minister Udink een geïntegreerd 
verkeers- en vervoerbeleid samenvatte, vroeg hij of bij deze punten die hij samenvatte 
als "selectief autogebruik en bevordering van het openbaar vervoer" uitsluitend werd 
uitgegaan van het personenvervoer of dat de Minister zich ook richtte op het 
goederenvervoer over de weg. De heer Kruisinga antwoordde hierop o.m. dat bij een 
confrontatie met een zeer sterke toename van de te vervoeren hoeveelheden bepaald 
aan het vervoer over het water gedacht zal moeten worden. Bleek hij dus, voor het 
geval een selectief gebruik van de infrastructuur ook wat het goederenvervoer betreft 
nodig zou worden, aanvankelijk alleen aan het transport over de binnenwateren te 
denken, bij doorvragen bleek hij te menen, dat ook het railvervoer een belangrijke 
bijdrage kan leveren en dat het vervoer per vrachtwagen in bepaalde gevaUen zijn 
voordeel kan hebben. 

Niet erg verhelderend dus. Hopenlijk zal te zijner tijd b.v. bij de behandeling van het 
wetsontwerp inzake de regeling van de financiële situatie van NS het regeringsstand
punt ten deze duidelijker uit de doeken gedaan kunnen worden, ook wat betreft het 
aspect van de doorbelasting van de infrastructuurkosten mocht er inderdaad gedacht 
worden aan een ontlasting van rail- en wegvervoer door overgang naar vervoer per 
binnenschip. 

*) Nederlands Transport van 24-3-1973 
**) Handelingen Tweede Kamer zitting 1972-1973 22-ste vergadering 6 maart 1973 p. 937 

t/m 939. 
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Behoudens de hierboven weergegeven onderwerpen kwamen in de Tweede Kamer 
o.m. aan de orde de kwestie van contingentering van het grensoverschrijdend weg
vervoer (vaststelhng, verdehng, vergroting van het communautaire contingent resp. 
de aanpassmg van de bilaterale contingenten); de toepassing van het EEG-Verdrag en 
wel art. 84 lid 2 op zeevaart en luchtvaart (voor de zeevaart schijnt dit relatief mak
kelijker te liggen dan voor de luchtvaart); de oplegregelmg voor de bmnenvaart op 
Rijn en Moesel; het vraagstuk van de "inspraak" van de mternationale vervoers-
vakbewegmg. Op dit laatste onderwerp zal in de volgende Europarubriek hopenhjk 
nader worden ingegaan. 

Mr. Olga D. Gerbers 
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K R O N I E K 

E U R O P E S E V E R V O E R P O L I T I E K 

In haar jaarverslag over 1972 merkt de Europese Commissie o.a. op, dat dh jaar wat 
betreft de vorderingen met het gemeenschappelijk vervoerbeleid opnieuw een mager 
jaar moet worden genoemd. Haar opmerking dat de problemen waarvoor men zich 
gesteld zag juridisch en technisch ingewikkeld waren, is niet nieuw. Als voorbeelden 
worden genoemd: het ontwerp betreffende de aanpassingen van de belastingstelsels 
voor bedrijfsvoertuigen en de onderhandelmgen met Zwitserland over de stilleg-
regelmg voor de binnenvaart. Wat dit laatste betreft werd begin van dit jaar tussen de 
EEG en Zwitserland in beginsel overeenstemming bereikt. Een versperring op de weg 
naar een gemeenschappelijk vervoerbeleid vormt ook altijd nog de kwestie van maten 
en gewichten van bedrijfsvoertuigen. Na tien jaar onderhandelen over deze maten en 
gewichten waren de oorspronkehjke zes lidstaten het eindelijk eens geworden, maar 
toen bleek vorig jaar, dat de nieuwe hdstaten zich met het bereikte compromis abso
luut niet konden verenigen. De Commissie zegt in verband hiermee dat m Engeland 
zeer veel waarde wordt gehecht aan de oplossing van problemen op het gebied van 
milieuhygiëne en verkeersveiligheid. Gelukkig is men in de EEG zo verstandig geweest 
in de nieuwe Europese Commissie zowel de sector van het milieu als die van de ver
voerpohtiek aan dezelfde commissaris toe te vertrouwen, met name aan de heer Carlo 
Scarascia Mugnozza, waardoor waarschijnlijk in de toekomst op zijn minst een 
comphcatie voorkomen kan worden. 

Ofschoon van Britse zijde een belangrijke inbreng te verwachten is bij het verder tot 
ontwikkeling brengen van een EEG-vervoerpolitiek, is mmiddels ook wel zeer duide
lijk gebleken, dat de uitbreiding van de EEG met drie lidstaten per 1 januari j .1 . de 
zaak verre van vereenvoudigd heeft. Gunstig voor ons land is daarbij wèl, dat de 
Engelsen voorstanders zijn van een hberale vervoerpolitiek. Zij oefenen daarnaast 
veel kritiek: zo zijn zij bijvoorbeeld niet erg te spreken over de wijze waarop de 
controle op de uitvoeringsvoorschriften door de afzonderlijke nationale staten wordt 
uitgeoefend, een verwijt dat de Europese Commissie in haar jaarverslag als gerecht
vaardigd kenmerkt. Een ander en principiëler verwijt is, dat men in de EEG door de 
bomen het bos niet meer ziet en door het treffen van maatregelen op korte termijn 
vergeet om de grote lijnen aan te geven. 

Van wellce geheel verschiUende hoeken men overigens in de EEG op het punt van de 
vervoerpohtiek (maar daar niet alleen) tot elkaar moet zien te komen blijkt o.a. nog 
eens uit een in de "Economist" gepubliceerde tabel, volgens welke bijvoorbeeld het 
goederenvervoer (in tonnen) per spoor in Frankrijk 45 procent, Duitsland 39 procent 
en in Engeland en Nederland respectievelijk 18,5 en 2,9 procent van het totale 
binnenlandse goederenvervoer uitmaakt. Het goederenvervoer over de weg beloopt 
in Engeland 65 procent van het totaal, in Italië 76 procent, daarentegen in Duitsland 
maar 38 procent, in Frankrijk 45 procent en m Nederland 73 procent. 
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Natuurlijk speelt in ons land het vervoer over het water met 21 procent een belang
rijke rol. Daarnaast is het intemationale goederenvervoer bij ons één van de belang
rijkste bronnen van inkomsten. 

R O T T E R D A M S E K A M E R V A N K O O P H A N D E L E N F A B R I E K E N 

Op dit laatste wees ook nog eens oud-staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat 
dr. R. J. H. Kruisinga tijdens een lezing die hij hield bij de herdenking van het 170-
jarig bestaan van de Rotterdamse Kamer van Koophandel en Fabrieken. Een eerste 
blik op de Nederlandse betalingsbalans doet het vhale belang mzien dat aan het 
intemationale vervoer moet worden toegekend. De tekorten op de handelsbalans 
worden grotendeels gecompenseerd door de baten op de dienstenbalans. Van dat 
effect kan het belangrijkste op rekening van het vervoer worden geschreven. Ook uit 
vergelijkingen met andere componenten van onze nationale industrie kan men de 
indrukwekkende bijdrage van het vervoer aflezen. In 1971 leverde de vervoerssector 
een bijdrage aan het nationale inkomen van ruün zeven procent, dit wü zeggen 
zeveneneenhalf miljard gulden. En dat betekent bijvoorbeeld anderhalf müjard gulden 
meer dan de voor Nederland zo belangrijke sector als de landbouw. Voorts hangt ook 
de werkgelegenheid üi ons land in belangrijke mate met het vervoer samen. 
Sprekend over ontwikkelmgen in de scheepvaart en de haven van Rotterdam zei 
dr. Kruisinga te geloven, dat Rotterdam zijn positie als transportcentrum üi de toe
komst zal kunnen behouden. De vanzelfsprekendheid waarmee steeds weer havens 
bereid zijn schepen van toenemende grootte te ontvangen, hjkt hem niet zonder 
meer logisch. Voor Rotterdam is in dit verband de vraag van belang üi hoeverre de 
500.000- en één müjoentonners een belangrijke positie üi de wereldvervoersmarkt 
zuhen gaan innemen. Die scheepsgrootten zullen noch in de lijnvaart noch in de droge 
massagoed-vaart een rol gaan spelen. Zelfs m de ertsvaart, waar tot dusverre voor wat 
betreft de sector droge ladmg de grootste schepen worden üigezet, blijkt de scheeps
grootte ruün beneden de m Rotterdam maximaal toelaatbare grens. Het gecombi
neerde schip zal als zodanig kunnen gaan functioneren als er rekening wordt gehouden 
met beperkingen aan het vervoer van droog massagoed opgelegd. Een gecombineerde 
carrier van 500.000 ton is daarom üi feite een ohetanker. Een dergelijk schip kan in 
het droge ladmgvervoer niet optimaal worden gebruüct. Er is daarom volgens dr. 
Kruisinga reden om aan te nemen, dat in het algemeen de gecombineerde carrier niet 
veel groter zal worden dan 250 a 300.000 ton dw. 

Over de olietankers merkte hij op, dat gezien de huidige tankervloot van schepen tot 
300.000 ton dw. en de hoeveeUieid tonnage die in deze categorie in aanbouw of be
stelling is, kan worden aangenomen dat alleen reeds op grond hiervan de ohetanker 
tot circa 300.000 ton dw. een zeer belangrijke plaats in het wereldolievervoer zal 
blijven innemen. Verder is er de grote raffinagecapaciteit in havens die nimmer toe
gankelijk zullen worden gemaakt voor schepen van 500.000 ton dw. en groter. Het 
gaat niet aUeen om de transportkosten van het zeetraject, maar om de totale trans
portkosten van rawe olie en daarvan afgeleide produkten naar de uiteindelijke plaats 
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van bestemmmg. Zelfs als het argument, dat genoemde grote schepen op druk bevaren 
routes zoals op de Noordzee niet zouden mogen worden toegelaten, buhen beschou-
wmg wordt gelaten, dan nog is er reden om aan te nemen, dat de tanker van 500 000 
ton dw. en groter van beperkte betekenis zal bhjven en geen wezenlijke bedreigmg 
zal vormen voor de positie van Rotterdam in het olievervoer. Die positie wordt vol-
geiis dr. Kruismga eerder bedreigd door de ontwikkeling in de richting van een mon
diale economische herstructurering, waarbij de grondstoffen, en dus ook de ruwe 
ohe, m toenemende mate de eerste bewerkmgen zullen ondergaan in de nabijheid 
van de gebieden waar zij worden gewonnen. 

H A V E N I N D U S T R I A L I S A T I E 

Een ander belangrijk aspect van de zeehavenontwikkeling, namelijk de industriahsatie 
was het onderwerp van een voordracht gehouden tijdens een lunchbijeenkomst van ' 
het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Insthuut *) door dr. W. Winkelmans van 
het Rijksumvershah Centrum te Antwerpen. De heer Winkelmans heeft onder veertig 
mdustrieen m de havens van Antwerpen en Rotterdam een empirisch-kwantitatief 
onderzoek mgesteld naar de vestigingsmotieven en de relaties tussen zeetransport en 
produktie. Naar aanleiding van dh onderzoek promoveerde hij vorig jaar te Gent op 
het proefschrift "De moderne havenmdustrialisatie". **) De conclusies waartoe dr 
Wmkelmans is gekomen, zijn op zijn minst opmerkehjk te noemen; De petro- en 
chemische mdustrie is niet "havengebonden" m de strikte betekenis van dh woord 
De relatie tussen deze mdustrie en de zeehaven is slechts zeer mdirect een vervoers-
relatie. Havenmdustriahsatie betekent niet onvoorwaardelijk een op peÜ houden 
laat staan een sthnulering van het goederenvervoer in de haven. Bij de grootscheepse 
mdustnahsatie van de havengebieden Antwerpen en Rotterdam in de na-oorlogse 
jaren is het aspect van de ruüntehjke ordening m sterke mate verwaarloosd Alles 
pleit voor een herwaardermg van de havenfunctie, een herwaardering die duidelijk 
gaat m de richting van het primair houden van de transportfunctie. 
Volgens dr. Wmkelmans hebben zijn analyses aangetoond dat de officiële motieven 
die genoemd worden door havenautorhehen en industriële ondernemers ten opzichte 
van de havengebondenheid van de petro- en chemische mdustrie niet opgaan Veel 
mdustrieen hggen ook aan diep vaarwater terwijl zij dit m het geheel niet nodig heb
ben. Er worden uiteraard door de mdustrieën vele produkten via de haven aan- en 
afgevoerd maar dh geschiedt meestal via tussentransporten naar en van andere delen 
van het havengebied. 

') Zie Mededelingen van het Instituut. 

) Dr W. Winkelmans: "De moderne havenindustrialisatie". Een empiriseh-kwantitatief 
onderzoek van de lokalisatiemotieven en de relaties produktie-zeetransport van de olie-
en chemienijverheid in de havens van Antwerpen en Rotterdam 
N.V.I. Rijswijk Z.H., 1973. 
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Wèl is bij het onderzoek naar voren gekomen dat er een sterk agglomeratie-effect 
bestaat Vanwege de grote mate van onderlinge leveranties en nog andere factoren 
zijn er voor de mdustrie grote voordelen aan verbonden zich dicht bij elkaar m een 
haven te vestigen. Ook factoren als terremreserves, geografische liggmg, de beschik
baarheid van koelwater, kwahteit van de arbeid e.d. zijn belangrijke overwegmgen 
bij de keuze van de vestiging in een zeehaven. 

B. Wiebenga 
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Z E E S C H E E P V A A R T 

In the present issue of this magazine agam an account of the developments around a 
World Code for Conferences, further the proposal of CENSA (Commhtee of European 
National Shipowners' Associations) and the ESC (European Shipper' Councils) for an 
agreement regardmg one of the outstandmg problems under the CENSA-Code, i.e. 
arbitration, and a few important miscellaneous subjects as hner port charges (newly 
mvented name to replace preshipment and cargo handling charges), liner terms 
currency adjustment factors. 

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

The most important and to some people also startling event of the first part of this 
year was surely the production of a Code for Conferences by the ESC. 
The ESC fhst conceived the idea to have their own Code ready for any useful purpose 
after the January Meeting of the UN Preparatory Committee on a World Code for 
Conferences (Cf. previous edition of this magazme). The ESC who had attended that 
gathering m Geneva hi their consultative status in a special category with UNCTAD, 
were so pessimisticly impressed by the proceedings at the meeting that they formed 
the intention to submh then own Code in view of the second meeting in june. 
To this effect eight experts of six Councils, with the agreement of ah, sat together 
during two days in februai-y and drafted a Code which was based on a few basic 
prmciples, i.e. maximum protection of shippers interests coupled with maximum 
freedom for conferences m commercial affairs, the right of ah shippmg lines to join 
conferences servmg the trade of theh countries subject to certain criteria of economic 
viabiUty and abihty to serve the trade on a long standing basis, and the right of all 
third flag carriers to jom any conference subject tot the same criteria and to 
acceptance by the conference concerned. The all overriding prmciple of the ESC-
Code is non-intervention by governments, except where they act either as shipowners 
and/or as shippers themselves. In that case, they should of course not prevail them
selves of their status as pubhc authorities but they should behave like private 
carriers or merchants amongst others of other countries. 

The ESC-Code is further based on the principles of the CENSA-Code and the Note 
of Understandmg which is a land of constitution of the consultation machinery 
between CENSA and the ESC. This statement, however, is emphatically denied by 
CENSA who showed tremendous unhappmess with the ESC-Code in general. 
The future of this Code is still uncertam at the moment of writing this article. 
The ESC Chairmens Meetmg of March 28th in The Hague decided to keep the 
document m file for any use which they would later decide to malce of h . This 
actuahy wiU depend on the outcome of OECD/MTC mtentions to establish a Code 
as reported below. 
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O E C D / M T C - C O D E F O R C O N F E R E N C E S 

The ESC and CENSA are by no means the only ones to have serious doubts about 
the Santiago Code which is the workmg document for the UN Preparatory Commit
tee on a World Code for Conferences. I t may be recaUed here that the Santiago Code 
is the draft that has originated from the Group of 77 by an amalgamation of two 
previous versions, i.e. the Latmamerican and the Afroasian drafts (Cf precedmg 
numbers of this magazine). , , .̂ ^ j 
Also the OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) and 
especiaUy hs MTC (Marithne Transport Committee) have many afterthoughts about 
the Santiago draft, even to an extent where they fmd it hnpossible to accept the 
Santiago Code as the only working document m the Preparatory Coinmittee 
That is why the OECD/MTC (consisting in majority of CSG officials) decided after 
the Geneva Meetmg m January to produce a counter draft for presentation at the 

Meeting in june. . „ . ^ ~ 
At the moment of writing this part, the OECD/MTC was meetmg in Pans to finalise 
their Code A first draft was extensively reviewed by CENSA and ESC, each in its 
turn in joint meetings with the UNCTAD-group of CSG. I t appeared that the CSG-
officials were favorable to a number of paragraphs and ideas m the ESC-dralt. 

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

To make the hst complete, the CENSA-Code should be mentioned here agam to 
state that CENSA and the ESC are firmly convinced that they should contmue on 
the basis of that Code. Inevhably, the production of the ESC-Code had brought 
CENSA to suspect that the ESC had thrown over the CENSA-Code. At a Joint 
Standing Committee Meeting (of CENSA and the ESC) in march the Shippers stated 
definitely to the contrary. Also the ESC Chairmens Meeting in march reaffirmed its 
support for the CENSA-Code, but realistically they found it abundantly clear that 
sooner or later there was to be an mternational convention on a code for conferences, 
and that it was better to face this shuation and to anticipate on it where and to the 
extent possible. CENSA officials do not seem to share this attitude. 

A R B I T R A T I O N 

After the rather pessimistic reports in preceding editions about lack of progress in 
solving the three outstandmg problems under the CENSA-Code, it is with pleasure 
that an opthnistic hiterim result can be mentioned regarding one of them, i.e. 

arbitration. , , • 
Towards the end of aprU the Joint ESC/CENSA Working Panel to solve this matter 
reached agreement on the text of a draft Joint recommendation which was trans-
mhted to the ESC and the CENSA-constituents (the national shipowners associa-
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tions of Europe) for approval. Though it is difficult to anticipate the result, there 
is much reason to believe that indeed the draft wiU be accepted. At a later stage the 
individual conferences cooperating m CENSA wih be given the opportunity to 
approve the text as weU. That may be less easy but also here there is optimism. 
The basis of the text is the recognition by the two sides that arbitration should be 
fmal and bmdmg to settle a dispute between a conference or a group of conferences 
on the one hand and a shippers' organisation or group of these organisations on the 
other. The fields where arbitration is appropriate are aU general or specific obligations 
of conferences and these organisations under the CENSA-Code and the Joint 
Recommendations reached between CENSA and the ESC, to the exclusion of rate 
matters (unless they present a dispute of prmciple which goes beyond the question 
of pure level) and of internal workmg arrangements of conferences (unless the 
shippers demonstrate that these are the cause of deterioration of conference services). 
The text offers no solution to the legal problems connected with the procedure, 
such as enforceabUity of an award, etc., the Panel members being aware of the com-
plexhy of this aspect which might weh turn out to become the obstacle that could 
keep the whole set-up at bay for several years. The Panel just acknowledged the fact 
that legally their proposals are hnperfect, to say the least, but that this can be over
come by a positive and constructive attitude of the two sides, without which the 
whole consultation machmery in Europe would collapse anyway. 
Sthl for consideration and agreement between CENSA and the ESC are the Rules of 
Procedure and the second part of the Panel's terms of reference, i.e. the estabhsh-
ment of model arbitration clauses m contracts designed to offer the machinery to 
settle disputes between individual shippers on the one hand and mdividual hues or 
conferences on the other, these disputes arising from interpretation or apphcation 
of private contracts. 

L I N E R P O R T C H A R G E S 

The ESC Working Party on Conference Reform and Rate Structures considered 
again the problem on preshipment charges or cargo handling charges. Which they 
renamed "Imer port charges" as a more clear denomination of what a number of 
conferences actually want to brmg about. The W.P. started at the root of the problen 
namely the fact that the customs of the ports in Europe (and not only there) were 
extremely diverse. The W.P. felt that certainly for equity sake i t would be necessary 
to create a common basis on which negotiations on liner part charges should be 
effectuated. Consequently, a proposal for uniform and standard hner terms was 
drafted and put before the ESC for approval. 

The new terms place the responsibility for the cargo upon the shipowner from the 
moment when the goods are placed under ship's tackle (or indeed under port cranes 
where m use) unslung until the moment when the goods are placed on the quay uns-
lung for the receiver to coUect. 

The new terms provide in a note for exceptions where shipowners want the consigner 
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to deliver the cargo on a pomt prior to under the hook or where shipowners transfer 
the goods to the receiver at a pomt after the quay. In these cases, the note says, the 
responsibhity of the carrier should commence and termmate so much earlier and later 
as the respective pomts of dehvery and transfer as above suggested. 
When writing this article, the reaction of shipowners was not yet known. But they 
had also expressed some basic vieuws, through CENSA, on the problem of Imer port 
charges In the fhst place, the shipowners wish to debit all costs incurred by the cargo 
upto the hook (i.e. hooked on) to the shipper, and to promote the restructurmg of 
port handlmg tariffs so as to make this devision of costs possible. 
I t is clear from the precedmg that shippers and shipowners have different objectives, 
the former being concerned with the reponsibihty in the first place, the latter whh 
the cost angle. 
The ESC are considering the possibÜities to ensure further progress. One of these is 
direct negotiations between theh W.P. on Conference Reform and Rate Structures 
and the Inter Conference Commhtee which is on shipowners' side the central body 
to handle this problem. By the thne of the next issue such a meeting wÜl probably 
have been held. A further report must therefore be deferred until then. 

C U R R E N C Y A D J U S T M E N T F A C T O R S 

A last general matter of common concern to shippers and shipowners is the monetary 
situation. Whilst shipowners (and others engaged m intemational trade) are extremely 
unhappy whh major changes m the relationships between currencies, the point is the 
more important for those shipowners who work together in conferences. That is so 
because for a number practical reasons conferences quota theh tariffs m some major 
currency as e.g. the doUar or sterling. By doing so, they subject themselves unvolun-
tarhy to aU the bad and (rare) favorable events which affect that currency. As a 
method to outbalance the detrimental consequences, conferences impose currency 
adjustment.factors. A few years ago, the ESC and CENSA reached agreement over a 
set of ruleslo govern the fixation of these factors, but stih h appears extremely 
difficuh to fmd commonly acceptable solutions, especially in the recent circumstances 
of floatmg currencies. Therefore, CENSA and hte ESC are now working on a revision 
of these rules (embodied m the weU known Joint Recommendation nr. 11) and on a 
formula to compute the factors m an objective way. It is not excluded that the next 
issue wih contahi a fuh report on this. 

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 

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

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

VERSCHENEN I N H E T EERSTE K W A R T A A L 1973 

Het bezit en gebruik van personenauto's 1970 
(bestelnr. 814-018-7-, prijs f6,50). 

In de vorige aflevering van dit tijdschrift werden in deze rubriek reeds enkele voor
lopige uitkomsten van de personenauto-enquête 1970 besproken. De thans verschenen 
publikatie behcht in een 18-tal tabellen verschihende aspecten van de aanschaf, het 
bezit en het gebruhc van de personenauto in ons land. 

Een belangrijke ingang is de verdelmg van het park in zakenauto's en particuhere 
auto's. Als zakenauto zijn aangemerkt de auto's waarvan het kenteken op naam van 
een bedrijf staat, alsmede die auto's op naam van particulieren, welke door hun eige
naar zijn aangeschaft voor de uhoefenmg van een bedrijf of beroep. 
In 1963 bestond het autopark nog voor 60 % uh zakenauto's; thans is de verhouding 
45 % zakenauto's en 55 % particuhere wagens. Bij een gemiddelde jaarkilometrage 
van 17 200 km voor het gehele park, geldt voor de zakenauto's een gemiddelde van 
21 300 km en voor de particuliere auto's 13 880 Ion. 

De procentuele verdeling van de auto's naar klassen van gemiddelde jaarküometrage 
luidt als volgt: 

ahe auto's zakenauto's particuliere 
auto's 

TOTAAL 100 100 100 
mmder dan 7 500 km 9,3 5,5 12,2 

7 500 tot 12 500 km 23,8 15,1 31,1 
12 500 tot 17 500 km 29,2 23,9 33,6 
17 500 tot 22 500 km 18,8 22,3 15,9 
22 500 tot 27 500 km 7,4 10,9 4,6 
27 500 tot 32 500 km 4,8 8,7 1,6 
32 500 tot 37 500 l m 2,6 4,9 0,7 
37 500 km en meer 4,1 8,7 0,3 

De helft van het personenautopark blijkt in het bezit te zijn van personen van 25-44 
jaar. De procentuele verdeling van het park naar leeftijdsklasse van de bezhter en 
naar de wijze van aanschaffing ziet er als volgt uit: 
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alle auto's le hands 2e hands 
aangeschaft aangeschaft 

TOTAAL 
18 - 24 jaar 
25 - 34 jaar 
35 -44 jaar 
45 - 54 jaar 
55 - 64 jaar 
65 jaar en ouder 

100 100 100 

9,4 4,2 14,5 

24,8 20,8 28,6 

25,1 25,5 24,6 

22,2 25,6 18,9 

13,4 16,2 10,6 

5,1 7,5 2,8 

Verkeerstellingen 1970 
Deel 3. Algemene tellingen van de Rijkswaterstaat 

(bestelnr. 814-012-03; prijs f 9,-). 

Per telpunt bevat deze publikatie de gegevens van de gemiddelde etmaalintensheh 
van het motorvoertuigenverkeer, terwijl per wegvak en per weg de voertuigkm zijn 
berekend voor werkdagen, zaterdagen en zondagen. 
Op het bijna 3 300 km lange net van belangrijke rijkswegen zijn in 1970 ruim 14 mü
jard voertuigkm afgelegd, waarvan 7,8 mÜjard op de autosnelwegen, die bijna 30 % 
van de totale weglengte vormen. De gemiddelde etmaalmtensiteh op de autosnelweg( 
bedroeg 22 930 voertuigen; op de andere belangrijke rijkswegen 8 480. 
De afgelegde voertuigkm op de belangrijke rijkswegen steef van 8,5 mld in 1965 met 
64 % tot 14 mld m 1970. Sinds 1965 zijn de voertuigkm afgelegd op autosnelwegen 
ruim verdubbeld. 

Statistiek van de verkeersongevallen op de openbare weg 1971 
(bestelnr. 814-014-71; prijs f9,-). 

Van de 62 253 verkeersongevallen die over 1971 door het C.B.S. werden geregistreerd 
en die al dan niet dodehjk letsel tot gevolg hadden, vonden er 29 619 (47,6 %) plaats 
op een rechte weg zonder zijweg, 26 611 (42,7 %) op een kruispunt, 5 492 (8,8 %) m 
een bocht van de weg en 531 (0,9 %) op een (verkeersplein). Naar de aard van het 
ongeval was de verdeling als volgt: 
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alle ongevallen 
met letsel 

ongevallen met 
dodelijke afloop 

TOTAAL 
botsing tussen rijdende voertuigen 

waarvan: 
frontaal 
flank 
kop/staart 

botsing rijdend voertuig en: 
geparkeerd voertuig 
voetganger 
vast voorwerp 

eenzijdige en overige ongevallen 

Uit de uurverdeling blijkt, dat de verkeersonveiligheid het grootst is m de avondsphs 
(20 % van de ongevallen vhidt plaats tussen 16 en 18 uur). Het dagaandeel in de ver-
keersongevaUen fluctueert tussen 13,6 % op dinsdagen en 16,2 % op vrijdagen. 
Het aantal verkeersdoden m 1971 bedroeg 3 167, waarvan 556 voetgangers, 549 fiet
sers 601 bromfietsers, 95 motorrijders, 1 290 personenauto-mzittenden, 59 vracht-
auto-mzittenden en 17 overige verkeersdeelnemers. Uh de dodencijfers over 1970 
(3 181), 1971 (3 167) en het voorlopige cijfer over 1972 (3 180) bhjkt een zekere 
stabÜiserhig van het jaarlijkse aantal verkeersslachtoffers. 

62 253 (100) 2 868 (100) 

38 698 (62,1) 1 647 (57,4) 

7 238 (11,6) 465 (16,2) 

22 975 (36,9) 836 (29,1) 

8 485 (13,6) 346 (12,1) 

2 724 ( 4,4) 71 ( 2,5) 

8 314 (13,4) 549 (19,1) 

5 758 ( 9,3) 384 (13,4) 

6 759 (10,9) 217 ( 7,6) 

Statistiek van het personenvervoer 1971 
(bestelnr. 814-015-71; prijs ƒ 7,-}. 

In deze publikatie is een (herziene) berekening opgesteld van de vervoersprestaties m 

het privé- en beroepspersonenvervoer. 
Herzienmg was mogelijk doordat nauwkeuriger gegevens beschikbaar zijn gekomen 
omtrent de gemiddelde bezettingsgraad van personenauto's. In het verleden werd 
voor de berekenmg van de afgelegde reizigerskm per personenauto uitgegaan van een 
veronderstelde bezettingsgraad van 2,0. Het onderzoek nu van de "Commissie bevor
dering openbaar vervoer Westen des lands" leverde o.m. een aantal bezettmgsgraden 
per verplaatsmgsmotief. Deze gegevens werden door het C.B.S. gecombmeerd met de 
afgelegde autokm per verplaatsmgsmotief, zoals die uit de personenauto-enquêtes 
bekend waren. De partiële gegevens van de gemiddelde bezettingsgraden per verplaat
singsmotief luiden: 

woon-werkverkeer 1'2 
zakelijk verkeer l ' l ^ 
in vakantie 
in overig particuher gebruik 2,2 
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Weging met de afgelegde voertuigkm per categorie, leidde tot een geleidelijk stijgende 
gemiddelde bezettingsgraad in het personenautoverkeer van 1,49 in 1960 tot 1,75 in 
1971. In eerstgenoemd jaar werden 9,24 mld voertuigkm gereden; vermenigvuldiging 
met de gevonden gemiddelde bezettüigsgraad levert 13,8 mld afgelegde reizigerskm 
op; de 44,8 mld voertuigkm m 1971 betekenen een prestatie van 78,4 mld reizigers
km door de personenauto. 

Voor de berekening van de reizigerskm met de bromfiets gaf de gemiddelde bezettings
graad geen probleem; voor de gehele periode 1960-1971 is hiervoor 1,1 aangehouden. 
Meer moeihjkheden leveren vaststehing van parkomvang en gemiddelde jaarkilome
trage; voor beide grootheden zijn slechts vrij grove rammgen beschikbaar. Het brom
fietspark, waarvan aheen m 1966 het exacte cijfer 1,58 mUjoen bekend is, werd ver
ondersteld te zijn gestegen van 1,1 mhi m 1960 tot 2,1 min in 1971. Voorts is op 
grond van bepaalde onderzoekingen uitgegaan van een geleidelijk dalende gemiddelde 
jaarkUometrage per bromfiets en wel van 5 000 km in 1960 tot 4 300 km in 1970. 
Een en ander betekent een prestatie van 5,8 mld reizigerskm m 1960, oplopend tot 
9,8 mld m 1971. Voor het motorrijwiel tenslotte werd een soortgelijke berekenmg 
gemaakt terwijl de fiets, bij gebrek aan gegevens die enig houvast bieden, buhen be
schouwing werd gelaten. 

De berekenmgen resulteerden m een overzicht van de ontwUckeÜng van het privé- en 
beroepspersonenvervoer over de periode 1960-1971, waaruh onderstaande selectie is 
gemaakt. 

müjard reizigerskm 
1960 1966 1971 

Privé vervoer 
Totaal 21,1 50,6 88,7 
waarvan: 

personenauto 13,8 41,5 78,4 
motorrijwiel 1,5 1,0 0,5 
bromfiets 5,8 8,2 9,8 

Beroepsvervoer 
Totaal 18,4 18,7 18,9 
waarvan: 

openbaar vervoer 13,9 13,6 13,2 
W . V . : per trem 7,8 7,6 8,1 

per bus, tram en metro 6,1 6,0 5,1 
overig vervoer per bus: 

groepsvervoer 2,1 2,3 2,5 
toerwagenvervoer e.d. 2,4 2,8 3,2 
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Statistiek van de luchtvaart 1971 
(bestelnr. 814-050-71;prijs f9,~). 

Aan de "kerncijfers" die de tabellen van deze publikatie voorafgaan, kunnen de vol
gende gegevens worden ontleend: 

eenheid 1967 1971 

Overlandvluchten 
Schiphol 1 000 82 128 
Rotterdam 1 000 20 26 
overige luchthavens 1 000 23 40 

Terrein vluchten 
Schiphol 1 000 22 20 
Rotterdam 1 000 104 109 
Hilversum 1 000 44 59 
Eelde 1 000 37 69 
Teuge 1 000 27 34 
Beek 1 000 26 34 
overige luchthavens 1 000 11 13 

Vervoer (excl. dhect transito) 
Passagiers 

Schiphol min 3,18 5,77 
Rotterdam min 0,38 0,47 

Goederen 
Schiphol min kg 99,0 175,4 
Rotterdam min kg 11,6 12,0 

Produktiestructuur van de Nederlandse transport-, opslag- en communicatiebedrijven 
in de jaren 1959-1969 

(cijferreeksen; Maandstatistiek verkeer en vervoer, afl. jan. '73). 

Deze gegevens vormen een voortzettmg van eerder gepubhceerde reeksen betreffende 
de opbrengsten, het verbruUc en de toegevoegde waarde van de transportsector m zijn 
geheel, alsmede van de diverse onderdelen. De cijfers over 1969 luiden samengevat 
als volgt: 
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zee
vaart 

lucht
vaart 

spoor
wegen 

mhi gld 

tram-
en bus
bedrijven 

overige 
vervoer
bedrijven 

A. Opbrengsten 2 466 1 155 826 535 5 396 

w.v. uit het buitenland 2 434 894 93 46 1 762 

B. Verbruik 1 403 700 328 139 1 664 

w.v. uit het buitenland 883 532 32 16 381 

C. Toegevoegde waarde 
1. bruto; tegen marktprijzen 

(A-B) 1 063 455 498 396 3 732 

2. afschrijvingen 311 113 125 71 564 

3. netto; tegen marktprijzen 

(1-2) 752 342 373 325 3 168 

4. indirecte belastingen 1 1 1 27 267 

5. prijsverlagende subsidies - - 70 34 — 

6. netto toegevoegde waarde 
tegen factorkosten 
( 3 - 4 + 5) 751 341 442 332 2 901 

waarvan: 
lonen, salarissen, soc.lasten 626 288 480 404 1 643 

winsten, interest etc. 125 53 -38 -72 1 258 

Het binnenlandse goederenvervoer per spoor in 1971 
(artikel samengesteld door prof. dr. H. C. Kuiler in het Maandschrift C.B.S., 

afl. jan. '73). 

Aan de hand van de Statistiek van het bmnenlands goederenvervoer 1971 wordt na
gegaan in hoeverre bij het spoorvervoer m Nederland de typische structuur van de 
spoorwegen als transportmedium voor de lange afstanden en de massalere transporten 
is terug te vinden. 
De gemiddelde vervoersafstand m het vervoer boven de 10 km is in ons land bij het 
spoor het hoogst, t.w. 161 km, tegen 104 km voor het bhmenschip en 69 km voor 
de vrachtauto (Beroepsvervoer). Aangezien vervoerstromen met het langer worden 
der afstanden de neiging vertonen snel kleiner te worden, hadden de spoorwegen in 
1971 in het vervoerde gewicht in het binnenland slechts een aandeel van 5 %; in de 
tonkmprestatie 10 %. Voor niet minder dan 60 % bestaat het raUtransport uh aard
ohe en -produkten, steenkool en ruwe mmeralen; 54 % van de verzendüigen per spoor 
komt uh slechts 2 regio's, t.w. Zuid-Lhnburg en Rijnmond. Het wegvervoer dat een 
veel gespreider patroon heeft, vertoont bovendien een belangrijk gevarieerder 
goederenpakket. 
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De modal-split in het bmnenlandse goederenvervoer ziet er als volgt uh: 

regionaal interregionaal 
vervoer 1) vervoer 

totaal 264,7 mhi ton 150,8 mki ton 
w.v. vrachtauto 88,9 % 49,4 % 

binnenschip 10,6 % 46,2 % 
spoor 0,5 % 4,4 % 

1) Vervoer dat de grens van een Nederlands verkeersdistrict niet overschrijdt. 

Het aandeel van het spoor in het vervoer over kortere afstanden is dus gering. Van het 
totale wagenladmgvervoer (8,0 min ton) is slechts 1,3 min ton regionaal, m hoofdzaak 
berustend op kolenvervoer bmnen Zuid-Lhnburg (mijnspoor) en op vervoer van in
dustriële produkten binnen de randstad. 

Wat het interregionale spoorvervoer betreft leveren 3 regio's 72 % van de totale ver
zendingen op, t.w. Zuid-Lhnburg, Noord-Nederland en Rijnmond. 
Naar goederensoort hgt hierbij een duidelijk accent bij de produktie van de extrac-
tieve nijverheid (aardolie, kolen, stenen, zand en grind) en bij de produkten van de 
chemische en metaalindustrie. 

Van het totale mterregionale spoorvervoer wordt 4 mhi ton (59 %) uitgeoefend op 
slechts 9 van de 56 mogelijke relaties. De omvangrijkste homogene vervoerstroom 
houdt verband met de ohewinnmg hi Schoonebeek (862 000 ton aardolievervoer van 
Noord-Nederland naar Rijnmond; ook de aardolie uh het vmdgebied rond Den Haag 
gaat - hl korte relatie - per spoor naar Rijnmond). Andere belangrijke vervoerstromen 
(boven 400 000 ton) spelen zich af tussen Zuid-Lünburg en Noord, West en Zuidwest-
Nederland en van Rijnmond naar Oost-Nederland. 
Samenvattend wordt geconcludeerd dat goederensoort en lange afstand in sterke 
mate de structuur van het binnenlandse mterregionale vervoer per spoor bepalen. 
De relaties met Rijnmond en IJmond wijzen niet op een sterke havengebondenheid 
van dit vervoer. 

J. Damen 
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Resultaten van de luchtvaartmaatschappijen in de U.S.A. in 1972 

Op 12 maart 1973 publiceerde de Civil Aeronautics Board financiële en vervoers

gegevens van de "U.S. trunk airlines" en van Pan American World Airways over 1972. 

(zie blz. 133). 
Dit betreft de 12 grootste van de circa 38 luchtvaartbedrijven in de USA, die geregelde 
passagiersdiensten uhvoeren: American, Eastern, T.W.A., United, Braniff, Conthiental, 
Delta, National, Northeast (in januari 1972 met Delta gefuseerd), Northwest, Pan 
American en Western. 
Hier volgen de gepubhceerde totaal cijfers: 

(in miljoenen) 
1972 1971 groei 

hikomsten 
Kosten 
Winst vóór bekistingen en "special items" 
Netto winst 
Revenue passenger-miles 
Revenue tonmiles 

Het winstcijfer van de groep in 1972 is aanmerkelijk beter dan dat van 1971; van de 
12 bedrijven had aheen Pan American een verlies van $ 30 miljoen (Northeast, dat 
met Delta fuseerde, noteerde voor de maand januari van 1972 $ 2 miljoen verhes). 
De verhouding wmst-vóór-belastmgen: inkomsten verbeterde sterk: van 3,1 % in 1971 
naarS % m 1972. 
Dit verhoudhigscijfer toont per maatschappij vrij grote verschillen; hoog staan in 1972 

bij voorbeeld National cn Delta met 12% en 11 %, een middenpositie heeft TWA met 

5,3 % en laag staat American met 3,1 %. 
De groei van het aantal passagiersmijlen (11 %) is even groot als die van de inkomsten, 
ondanks verschUlende tariefsverhogingen. Men zou hieruh kunnen afleiden, dat er wat 
meer vervoer is geweest tegen bijzondere, lagere tarieven. 
In een eerdere publikatie van de A h Transport Association wordt medegedeeld dat de 
vervoersgroei bij de klemere "local service carriers" groter is geweest (13,4 %); ook de 
groei van het wereldpassagiers-vervoer in 1972 werd door de ICAO m die orde van 
grootte geraamd (13%). 
De ATA gegevens vermelden ook dat de uitbreiding van capacheit van de U.S. carriers 

m 1972 slechts 4 % bedroeg, waardoor de beladingsgraad met 4,2 punten tot 52,8 % 

steeg. Al met al geen slecht resuhaat. 

Mr. G. W. van Hasselt 

9.781 8.811 + 11 % 
9.293 8.540 + 9% 

488 270 + 81 % 

181 41 + 340 % 

152.307 137.316 + 11 % 

19.921 18.268 + 9% 
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SYSTEM T R U N K S A N D PAN A M E R I C A N Y E A R - T O - D A T E F I N A N C I A L & T R A F F I C R E P O R T 
T W E L V E MONTHS E N D E D D E C E M B E R 3 1 , 1972 & 1971 

(000) 

A l l Services 
Operating Operating Operating Net 
Revenue Expense Profi t /Loss Income 1/ 

Revenue 
Passenger miles 

Revenue 
Ton-miles 

American $ 
Eastern 
T W A 
Uni ted 
Bran i f f 
Continental 
Delta 
National 
Northeast 2/ 
Northwest 
Pan American 
Western 

1,350 
1,160 
1,412 
1,726 

371 
365 
878 
367, 

86 
391 

1,303 
365 

Total 1972 9,781 

Total 1971 8,811 

754 $ 1,309 573 $ 41,181 $ 5 635 20 ,606 920 2,732,754 
919 1,107 781 53,138 19 760 17 023 061 1,970,321 
964 1,338 243 74,721 43 078 24 272 199 3,145,533 
556 1,650 616 75,940 17 774 26 952 153 3,499,732 
212 342 533 28,678 17 152 5 446 322 667,792 
904 331 665 34,239 9 187 5 789 667 800,021 
167 777 655 100,512 51 094 12 382 017 1,471,713 
348 324 006 43,342 20 888 5 556 375 642.463 
785 86 147 638 - 2 ,239 1 272 571 138,225 
801 376 934 14,867 19 035 5 053 368 760,728 
069 1,305 910 - 2,840 ~ 30 803 21 956 922 3,416,619 
663 342 056 23,607 11 216 5 995 927 675,826 

142 9,293 119 488,023 181 777 152 307 502 19,921.727 

370 8,540, 834 270,540 41 030 137 316 315 18,268.673 

1/ Net income after special items and income taxes. 
2/ Northeast merges with Delta 8/1/72. 

Source: CivU Aeronautics Board 

Year-end Form 41 traffic reports and prelimmary financial reports. 



B O E K B E S P R E K I N G E N 

Die Regionalstadt und ihre strukturgerechte Verkehrsbedienung. 
Veröffentlichungen der A kademie für Raumforschung und Landesplanung; 
Forschungs- und Sitzungsberichte - Band 71, Raum und Verkehr 10. 
Gebrüder Jdnecke Verlag, Hannover, 1972. 300 blz. 

Blijkens de titel behandelt het boek de "Regionalstadt", waarbij dan in het bijzonder 
op de verkeersaspecten nader wordt üigegaan. De thel dekt de hihoud echter niet ge
heel: bijna een kwart gaat over de "Solitarstadt". 

Het boek is in drie delen ingedeeld. Deel 1 behandelt het begrip "Regionalstadt" en 

de ermee verbonden problematiek. 

Deel I I behandelt voorbeelden van de "Regionalstadt" en deel III behandelt de 
"Sohtarstadt". De delen bestaan uit een uiteenlopend aantal hoofdstukken (3 a 6), 
die van de hand van verschillende auteurs zijn. 

De vraag, in hoeverre de gevolgde aanpak met betrekking tot de auteurs in dh geval 
een gelukkige greep is geweest, leent zich niet voor een eenvoudige, ongenuanceerde 
beantwoordhig. Enerzijds zijn de uhgevers er ongewtijfeld in geslaagd auteurs te vin
den, die het onderwerp waarover zij schrijven grondig beheersen. 
Voorzover wij dat konden beoordelen, getuigen de bijdragen van een grote deskundig
heid en kennis van de situatie m de beschreven steden. Anderzijds heeft dh er toe ge
leid, dat wehswaar m één band bijdragen van planologische aard en betreffende ver
keersplannhig zijn verenigd, maar dat desondanks van mtegratie van beide disciplines 
bmnen de hoofdstukken nauwehjks sprake is. Naar onze mening doet dh gebrek aan 
"mterne multidisciphnahe benadermg" wezenhjk afbreuk aan de wetenschappelijke 
waarde van het boek. 

De meeste ruhnte wordt mgenomen door de beschrijving van verkeerssystemen die 
in bepaalde steden of regio's m ontwikkeling zijn/of komen. 
Over de verkeersplanning m en rondom het Ruhrgebied, Bonn, Mannhehn/Ludwigs-
hafen, Hamburg en München wordt uitvoerig geschreven. Hierbij worden steeds de 
aan de plannmg ten grondslag gelegde uitgangspunten besproken. Deze bijdragen zijn 
voorzien van kwalhatief uhstekend kaartmateriaal; soms uitvouwbaar (dik papier! ) 
en m kleuren. Eén en ander draagt er toe bij de stof ook voor de lezer die de plaatse
hjke shuatie niet kent, toegankehjk te maken. Nochthans kan men zich afvragen of 
deze, op zich op hoog niveau staande bijdragen, in de context van het boek op hun 
plaats zijn. 
Over de verkeersplannhig m bepaalde gebieden wordt in het algemeen ünmers uh-
voerig üi vakbladen "Gutachten" en op andere wijze gepubhceerd. 
Dh bezwaar wordt nog groter wanneer men zich reahseert dat dergelijke beschrijvin-
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gen soms snel worden achterhaald door veranderde inzichten bij de beleidsvoerende 
mstanties. Zo is het (medio 1968 afgesloten! ) hoofdstuk over de toekomstige ont
wikkeling van het openbaar vervoersysteem m Bonn en omgevmg inmiddels op be
langrijke punten achterhaald. 

Het is jammer, maar weUicht was het bewust de bedoelmg van de uitgevers, dat - met 
uhzondermg van de eerste bijdrage - slechts het fenomeen "Regionalstadf'en "SoUta: 
stadt" m de Duhse Bondsrepubhek wordt besproken. Hoewel bhmen de Bondsrepu
bliek inderaad een aantal mteressante voorbeelden aanwezig zijn, zou het boek voor 
de niet-Westduitser aanzienlijk aan waarde hebben gewonnen, als deze beperking niet 
zou zijn gehanteerd. 

De uhvoermg van het boek is boven ahe lof verheven. De Ulustraties in de tekst zijn 
zeer duidehjk en er zijn een aantal zeer goed verzorgde uitklapkaarten tussengevoegd. 
De meeste bijdragen zijn vlot geschreven en voorzien van juist zoveel achtergrond-
mformatie en "couleur local", dat het betoog niet droog wordt. 

Voor hen, die geïnteresseerd zijn in de evoluerende vervoersplanning in de genoemde 
grote steden m de Duitse Bondsrepubhek kan "Die Regionalstadt und Üire struktur
gerechte Verkehrsbedienung" worden aanbevolen. 

Dr. F. van Dam 

A. D. Couper, The Geography, of Sea Transport. 
Hutchinson University Library, London, 1972, 208 blz., £ 1.50. 

In de bekende Geography-reeks *) van Hutchinson verscheen onlangs het bovenge
noemde boek van Couper, hoogleraar m Marhhne Studies aan de Universiteit van 
Glasgow. De achterflap geeft de mhoud van dh boek duidehjker weer dan de titel, 
n.1. 'the hnpact of technological change in sea transport on trade links, shippmg routes 
and economic activities'. 

Het boek valt uiteen in drie delen. In het eerste worden historische aspecten van de 
zeevaart behandeld in de hoofdstukken 'shippmg and civUisation', 'medieval worid-
hnks' en 'British shipping and economie growth'. Deze hoofdstukken vallen naar onze 
menmg echter buiten het kader van de rest van het boek. Zij grijpen te ver terug in de 
geschiedenis. Interessanter is het tweede deel. Dh omvat de hoofdstukken 'world 
shippmg routes', 'trends in modern shipping', 'conventional dry cargo', 'oÜ tankers'. 

*) zie bijv. oolc: 

R. C. Estall & R. O. Buclianan, Industrial Activity and Economie Geography, 2nd ed., 1967. 
G. Manners, The Geography of Energy, 3th ed., 1968. 
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'bulk carrier and unitised shipping' en 'coastal and short sea shipphig'. Wij zuUen 
hieronder deze hoofdstukken in het kort bespreken. 

Het eerste is geografisch van aard. Achtereenvolgens komen aan de orde de fysieke 
omstandigheden waaronder de zeevaart wordt bedreven, de mternationale 'straten' 
en kanalen, en de politieke en wettelijke factoren die de routes van de schepen beïn
vloeden. Al met al krijgt men als entree tot de volgende hoofdstukken een aardige 
mdruk van de relatieve betekenis van het begrip 'mare liberum'. 

In het volgende hoofdstuk worden, gegeven dat 'the demand for merchant shipping 
is derived from the volume of intemational trade between countries which can be 
dhectly, or indirectly Unked by sea', allereerst de algemene economische ontwikke
hngen in de wereld naar voren gebracht. De samenstellmg van de wereldvloot onder
gaat de gevolgen van deze ontwikkelmgen. Het verband tussen de veranderingen in de 
samenstellmg van de wereldvloot en de kosten, wordt door Couper jammer genoeg 
echter niet exphciet gelegd. Toch is het feit, dat 'the shipowners with the lowest 
costs and most efficient vessel can survive for longest when markets are poor' en 
'the economies of scale are the most hnportant in leading to reduction m cost' een 
belangrijke schakel m de verklaring van de veranderingen. 

Tot welke situatie de huidige ontwikkehngen kunnen leiden, indien men er ook de 
vlucht naar goedkope vlag-landen bij betrekt, wordt aardig weergegeven door het 
volgende voorbeeld: 'an owner from country A, with money borrowed at 
advantageous rates m country B, operates vessels under flag C, from management 
office in country D. The vessels can be charted to owners in country E and manned 
by a crew from countries F, G and H. ' Verder wijdt Couper m dh hoofdstuk nog 
aandacht aan de ontwikkelingen in de scheepsbouw, aan het nationale belang van de 
scheepvaart en aan het tot stand komen van de vrachtprijzen op de markt. 

Het hoofdstuk over 'conventional dry cargo shippmg' beschrijft het relatief terug
dringen van de tramp- en lijnschepen door de gespecialiseerde schepen. Een onjuiste 
mdruk geeft de grafiek op blz. 96 met stijgende vrachtprijzen voor graan in de periode 
1963 - 1967. Getoond worden slechts de vrachtprijzen op de relaties US Gulf to west 
coast India en River Plate to near continent, terwijl de vrachtprijzen voor de wereld 
als geheel wat de granen betreft, volgens de gramindex van UN Monthly BuUetin of 
Statistics een ander beeld te zien geven. 
Bij de hjnschepen komen aan de orde het probleem van de stijgende vrachtprijzen 
en de conferences. Tussen 1950 en 1968 stegen de vrachtprijzen in de lijnvaart ge
middeld met 80 %. Couper brengt deze stijgmg wel in verband met de conferences, 
doch ziet over het hoofd, dat deze, hoewel min of meer concurrerend op het gebied 
van 'speed of delivery, care of cargo and rehabüity in such matters as meeting 
claims', toch remmend hebben gewerkt op nieuwe ontwikkelmgen, die in andere 
markten, zoals de trampvaart, sneller tot ontplooimg kwamen. 

Het hoofdstuk over 'oÜ tankers' is tamelijk compleet, zelfs de waterverontremigings-
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problematiek wordt aan de orde gesteld. De ontwückelingen na de Tweede Wereld
oorlog, ook wat betreft de locatie van de raffinaderijen, de groei van de tankervloot, 
de exploitatie van de tankers en de kostenvergelijking met de pijpleidingen volgens 
Hubbard, worden achtereenvolgens behandeld. De olieconcerns hebben gewoonlijk 
minder dan de helft van hun behoefte aan tonnage in bezit, charteren een kwart op 
tijdbasis (5 a 10 jaar) en de charteren de rest op tripbasis. Het hoofdstuk wordt be
sloten met een bespreking van speciale tankers, zoals LPG-tankers, e.d. 

Bij het hoofdstuk over 'bulk carrier and unitised shipping' brengt Couper naar voren, 
dat 'in the case of unitised shipping the concept, and some of the methods, of hand
ling cargoes in hulk have been apphed to shipments of heterogeneous commodities'. 
'Shippmg has become recogiuzed by shipowners and shippers alike as one Imk in a 
through-transport system extending from producers to consumers'. Vooral belang
rijk is de opmerking, dat 'with the increased scale of activities, and the standardised 
units involved, the mdustry has thereby entered an era of mass production in trans
port services'. 

Duidelijk hebben de economies of scale ook de bulkvaart doen groeien en wel ten 
koste van de trampvaart, zoals aangetoond wordt met de gegevens van Fearnly and 
Egers Chartering Cy Ltd. Vervolgens bespreekt Couper de diverse typen bulkcarrier, 
waaronder de slurry-carrier en de combined carrier en het feit, dat 'many of the 
geographical implications of the trends to the carriage of materials by giant ships 
( ) affect numerous aspects of production and distribution and hence relation
ships between areas'. 

Na de bespreking van de verschÜlende typen 'unitised vessels' komt Couper tot de be
sparingen van 'unit loads'. 'The economic gains from unitisation have to be assessed 
in terms of reduced total distribution costs for shippers as weU as reduced 
operating costs for shipowners'. Het exploiteren van de 'unitised vessels' in consortia 
ontlokt Couper de uitspraak, dat 'the operators of unitised vessels in the future, 
though in the position of being able to provide a greatly improved service to shippers, 
would seem inevitably to have greater potential monopoly powers than are now 
avaüable to conventional liner operators organised into conferences'. Hij sluit het 
hoofdstuk af met een beschouwing over de mogelijke gevolgen van de 'unitisation' 
op de vestigingsplaatsfactoren. 

De marktstructuur van de 'coastal and short sea shipping' komt in het volgende 
hoofdstuk aan bod. De schrijver besteedt niet alleen aandacht aan de Britse kust
vaart, maar ook aan de Noorse, Duitse en Nederlandse. In Groot-Brittannië is bijna 
de gehele kustvaart in handen van tien ondernemingen, dit in tegenstelling tot de 
Duitse en Nederlandse vloot. 
Bij de kleine koopvaardij is van belang, dat Groot-Brittannië in 1970 voor het eerst 
meer naar de EG exporteerde dan naar de Commonwealth-landen. Mede een gevolg 
hiervan is de 'rise of ports on the east coast of Britain to national status for the first 
time since the medieval period'. Hoewel deze tak van zeevaart ook de nadelen onder
vindt van de schaalvergroting in de grote koopvaardij, is het ook zo, dat 'at the same 
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time short sea tramps have gained as a resuh of the concentration of some of the 
cargoes of the larger overseas bulk carriers at fewer ports, thus necessitating tranship
ments'. Ook dit hoofdstuk wordt na een besprekmg van de verschillende typen 
schepen afgesloten met de toekomstige ontwikkelingen m de short sea trade. Couper 
brengt hierbij naar voren 'the tendency to charge f.a.k. (freight all kinds) for con-
tamer loads, rather than ad valorem rates for commodities', de toetreding van Groot-
Brittannië tot de EG en de gevolgen van de Kanaaltunnel. Hij ziet een ontwikkehng 
naar 'long land, short sea hnkages'. 

Het derde deel van het boek behandelt in één hoofdstuk 'shipping and developing 
countries'. Het valt evenals het eerste deel van het boek eigenhjk buiten het kader 
van de rest. Desondanks is het mteressant kennis te nemen van de opvatting van 
Couper hieromtrent. 'Even i f the efficiency of foreign-going shippmg, national or 
otherwise, is greatly improved some of the gains can be dissipated by poor internal 
distribution and coUection. In this respect the coastal and short sea trades of many 
of the developmg areas have a very hnportant role to play m the national economy. 
A review of shipping would be incomplete without reference to the domestic ship
pmg services of some of the developing countries'. 

Vatten wij onze indrukken van het boek samen, dan komen wij tot de conclusie, dat 
het tweede deel m een nutshell een zeer aardig en tamehjk compleet beeld geeft van 
de zeevaart. Het grote pluspunt van dit boek vmden wij , dat Couper de zeevaart niet 
sec behandelt, maar duidehjk plaatst in het kader waarin deze vorm van economische 
activiteit werkzaam is. Hij doet niet aheen duidehjk uitkomen, dat de zeevaart 
slechts een onderdeel is van een groter geheel, waarin de produktie en consumptie 
van grondstoffen, voedmgsmiddelen en emdprodukten een grote rol spelen, maar ook 
dat de zeevaart dit grotere geheel kan beïnvloeden. Het op de voorgrond stehen van 
deze wisselwerkhig doet ons dit boek aanbevelen aan diegenen, die m kort bestek 
kennis wÜlen nemen van de zeevaart en de rol, die zij speelt m de wereldeconomie. 

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

Schweizerisches Archiv für Verkehrswissenschaft und Verkehrspolitik 1973 - Heft 1 

Dr. Wemer Guldimann : Luftverkehr und Umwehschutz 

Dr. Walter Berchtold : Wirtschaftliche Probleme des hiternationalen 
Luftverkehrs 

Lic.rer.pol. Hehiz Schmid : Der San-Bernardmo-Strassentunnel und seine 
Auswhkungen auf die Volkswirtschaft Grau-
bündens 

Dr. Robert Adam : Wird der Bankrott der amerikanischen Penn 

Central zur Nationalisierung der Eisenbahnen 
führen 

Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 1973- Heft 1 

Dr. Leopold Fischer 

Dipl.-Volksw. Emst-Albrecht 
Marburger 

Prog. Dr. Ramer Wüleke und 
Prof. Dr. Gerd Aberled 

: Probleme der Nutzenerfassung bei Kosten-
Nutzen-Analysen und Kosten-Wirksamkeits-
analysen m der Verkehrsplanung 

: Zur Frage der Beeinflussung von Haus- und 
Grundstückpreisen durch strassenverkehrs-
abhangige Larm- und Abgasimmissionen 

: Thesen zur Sanierung der Deutschen Bundes
bahn 

Verkehrsannalen-Mitteilungen der Oesterreichischen Verkehrswissenschaftliohen 
Gesellschaft, 1973 - Heft 1/2 

Bundesmmister für Verkehr 
Erwin Frühbauer 
Dr. Erwin Wenzl 

Prof Dr. J. R. Möse 
Prof Dr. Walter Frodl 
Dipl. Ing. Dr. Judith Lang 

Prof Dr. Robert Eberan-Eberhorst 
Direktor Stefan H. Hedrich 

Dr. Herbert Roller 

Dr. Karl Halbmayer 

: Verkehr und Umwelt 

: Verkehrsplanung als Raumordnungsfaktor 
m überösterreich 

: Umwehschutz als überlebensproblem 
: Umwehschutz als kuhurelles Problem 
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: Kraftfahrzeug und Umwehschutz 
: Neue Wege des Umweltschutzes bei Schienen-
bahnen 

: Umwehschutz aus der Sicht der Schwer-
üidustrie 

Larmbekampfung ün Luftverkehr 
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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 

In het juist verschenen Jaarverslag over 1972 worden de aktivhehen van het Instituut 

samengevat. 

Aandacht wordt vooral besteed aan de toenemende behoefte aan ondersteunmg van 
de beleidsvormmg, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven, met de resuhaten 
van het wetenschappehjk onderzoek. Zowel voor het opsteUen van plannen op lange, 
middeUange termijn als op korte termijn is m het afgelopen jaar gebleken, dat weten
schappelijk onderzoek een wezenlijke bijdrage kan geven aan de beleidsvormmg. 
De faktoren beschikbare tijd en financiële middelen vormen de randvoorwaarden 
voor het wetenschappelijk onderzoek ter voorbereidmg van de uhehidehjk te nemen 
beleidsbeshssingen. 
Tenemde aan de groeiende behoefte aan beleidsondersteunmg en algemene informatie 
tegemoet te komen, werd in 1972 een interne reorganisatie in het Instituut door
gevoerd welke tot uiting kwam in een nauwe samenwerking met het Economisch 
Bureau voor het Weg- cn Watervervoer (E.B.W.) en een - ook geografische - bundeling 
van funkties van het Instituut. 

In het Jaarverslag wordt melding gemaakt van de aktivitehen van de twee polen bm

nen het Instituut t.w. de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek en de afdehng Voor

lichting en Onderwijs. 
In het Jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de m 1972 gereedgekomen, voort
gezette en ter hand genomen studies van de afdelmg Wetenschappelijk Onderzoek. 

De afgeronde studies zijn: 

I De ontwikkeling van de vraag naar vervoer over de weg tot het jaar 2000. 
In opdracht van het Economisch Bureau voor het Weg- en Watervervoer, werd, in het 
kader van het struktuur onderzoek beroepsgoederenvervoer over de weg, een prog
nose gemaakt van de verwachte ontwikkehngen in de komende decennia m.b.t. de 
omvang en de stmktuur van het wegvervoer. In aansluhmg hierop werd een autonoom 
onderzoek mgesteld naar de mvloed van de vervoersafstand en de partijgrootte op de 
keuze tussen eigen vervoer en beroepsvervoer over de weg. 

II Marktonderzoek voor de kleine handelsvaart (K.H. V.). 
Het doel van deze studie was om de potentiële vervoersmarkten voor de K.H.V. m het 

jaar 1980 af te bakenen en de concurrentiepositie t.o.v. de drie mlandtechnieken weg

vervoer, binnenvaart en raüvervoer te bepalen. 

III Onderzoek naar de mogelijkheden tot vestiging van een Vervoerscentrum in Twente. 
In opdracht van het Samenwerkmgsorgaan Stedeband Twente werd door het Instituut 
een onderzoek verricht naar de toekomstige vervoerstromen van, naar en bmnen Twente 
en Overijssel tot het jaar 2000, voorzover deze vervoerstromen van belang kunnen wor
den geacht voor afhandelmg via een eventueel te vestigen distributiecentrum. 
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IV Algemeen Verkeersfonds 

In opdracht van Stichtmg Weg werd m samenwerldng met het Nederlands Economisch 
Instituut een aantal beschouwingen gewijd aan de theoretische achtergronden van 
een Algemeen Verkeersfonds en aan de mogelijldieid van uivoering van een dergelijk 
fonds. 

In 1972 werden de volgende studies binnen de afdelmg Wetenschappehjk Onderzoek 
gecontinueerd; 

ƒ Onderzoek naar de marktvormen en het marktgedrag in het inlandtransport van 
goederen. 

In het kader van het autonoom onderzoek werden analyses uitgevoerd mzake het 
marktgedrag van de individuele ondernemers m de binnenvaart en het wegvervoer. 

II Verkeerstoedelingsmodel voor de binnenvaart 
Het Instituut heeft in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een 
onderzoek ingesteld naar de toekomstige verkeersbelasting van het Nederlands vaar-
wegennet. 

III Bedrijfsvergelijking voor de vervoerssector. 

In samenwerking met het E.B.W. werd m het verslagjaar een bedrijfsvergehjkmgs-
model ontwikkeld voor het beroepsgoederenvervoer over de weg. Verwacht kan wor
den, dat het model in 1973 operationeel zal zijn. 

In 1972 werd met het onderzoek begonnen; 

Locatie tweede Nationale Luchthaven 

De plangroep Tweede Nationale Luchthaven van de Rijlcsluchtvaartdienst coördmeert 
een onderzoek, dat is gericht op de opthnale locatie van een eventueel tweede Natio
nale Luchthaven. 

De onderwerpen, welke door het N.V.I . worden onderzocht, zijn; 

a. De vraag naar vervoer door de lucht. 

b. Verdelmg van luchtreizigers en vracht over de gebieden van herkomst en bestem
ming binnen Nederland. 

c. Modalspht analyse, zowel van de luchtreizigers, als voor de werknemers op de 
Nationale Luchthaven(s). 

Bmnen de afdelmg Voorlichtmg en Onderwijs van het N.V.I . werd eengroot aantal 
aldivitehen ontplooid. 

In het kader van de interuniversitaire aktiviteiten van het Instituut werden in het 
verslagjaar voor de achtste maal Benelux Havenstudiedagen georganiseerd. 
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De studiedagen vonden op 27 en 28 april te Antwerpen plaats. 
126 Nederlandse studenten van de wetenschappelijke insteUhigen: 

- Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam 
- Technische Hogeschool te Delft 
- Vrije Universiteit van Amsterdam 

- Rijksuniversiteit te Groningen 

namen hieraan deel. 

Tevens werd voor studenten op 26 april 1972 een excursie georganiseerd naar Amster
dam, welke gewijd was aan de Stedelijke OntwUdcelmgen en de vervoerstelsels. Aan 
deze excursie namen 88 studenten deel. 

Het jaarlijks gehouden mterunivershaire studentencoUoquium heeft voor het studie

jaar 1972-1973 als onderwerp: 

"Is het technisch mogelijk en economisch wenselijk nieuwe middelen van 
openbaar vervoer te introduceren in de provmcie Friesland". 

De algehele leiding van het cohoquium berust bij Drs. J.B. Polak, lector aan de Rijks
universiteit te Gronmgen. 

In het verslagjaar werd wederom de cursus Vervoerswezen van het N.V.I . gehouden 

voor leidinggevenden hi de vervoerswereld. 

De door het Insthuut georganiseerde lunchbijeenkomsten stonden m het hcht van de 

m 1972 gereedgekomen studies: 

"De integrale Verkeers- en Vervoersstudie", waarover Prof. Dr. L. H. 

Klaassen een interessante uiteenzetting gaf 

en 

"Het rapport van de Commissie Bevordering Openbaar Vervoer Westen 
des Lands", die werd mgeleid door de voorzhter dezer Commissie 
Prof. Ir. J. Volmuller 

De groeiende behoefte aan mformatie kwam sterk tot uhdrukkmg bij de mtlenmgen 
van de bibliotheek van het Instituut en de aanvragen via het literatuur overzicht 
"Documentatie en Verkeerseconomie Vedoc" en via het toegenomen aantal abonnees 
op het "Tijdschrift voor Vervoerswetenschap". 
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B E L A N G R I J K S T E A A N W I N S T E N V A N D E B I B L I O T H E E K 

A L G E M E E N 

- Raad voor het midden- en kleinbedrijf. 

Advies inzake de Europese groepering van economisch belang (E.G.E.B.) 
's-Gravenhage, 1972. 61 blz. 
Bandtitel: Europese rechtsvormen 2. 

- Rijksplanologische dienst. 

Landehjke gebieden. 's-Gravenhage, Staatsdrukkerij 1972. 19 blz., afbn. 
Ook verscheen in het jaarverslag over 1971; hoofdstuk 1. 

- Apeldoorn op weg naar de 21e eeuw. 
1972. 14 blz., krt. 

- Pötzsch, R. Stadtentwicklungsplanung und Flachennutzungsmodelle für Ent-
wicldungslander. Berlin, Duncker und Humblot, 1972. 172 blz., grafn, tabn. 
Schriftenrehie zur Industrie- und Entwicklungspohtik; Bd 9. 

- Pötzsch, R. (ed.), et F. Voigt (ed.) 

Le développement régional et les secteurs économiques; résultats de la recherche 
comparative européenne sur les régions en retard des pays mdustriahsés. 
La Haye, Mouton, 1972, 253 blz., tabn. 

Pubhcations du Centre européen de coordination de recherche et de documen
tation en sciences sociales, nr. 8 

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

- Nederlands Economisch Instituut. 

Rapport betreffende de integrale verkeers- en vervoerstudie 
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1972.4 dln., afbn, grafn, krtn, tabn. 

- Kuüer, H. C. 

Inleiding tot de vervoers- en haveneconomie; een selectie uh de geschriften van 
Prof Dr. H. C. Kuher, samengest. en bew. door J. M. Verhoeff 
Rotterdam, Univershaire pers, 1973. XV, 185 blz., grafn, krtn, tabn. 

- Kerssens, D. Beurt om beurt; de geschiedenis van de famihe Smh, een Zaans ge
slacht van beurtvaarders en expediteurs; uhg. bij gelegenheid van haar 175-jarig 
bestaan. Koog aan de Zaan, A. Smh expeditie B.V., 1972. 
114 blz., afbn, tabn. 
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- Onderzoek in opdracht; een selectie uit ons werkpakket; doorP. Bakker, K. Baten

burg, G. B. Boomer, e.a.: 

samengest ter gelegenheid van het eerste lustrum van het Centrum voor Vervoers

plannen; oktober 1972. 
Utrecht, 1972. I I I , 154 blz., afbn, grafn, krtn, tabn. 

- Transportpreise; von P. Franke, G. Mieth. Ch. Schumann, u.a. 

Berhn, Transpress Verlag, 1971. 190 blz., grafn, tabn. 

- Aktuehes vom öffentlichen Personennahverkelir; 
Lage-Ziele-Kooperationen. Bielefeld, Erich Smidt Verlag, 1971. 66 blz. 
Schriftenreihe für Verkehr und Technik; Heft 49. 

Met bespreking en samenvatting. 

- Stiesch, H. Die Bedeutung der gemeinsamen Verkehrspohtik der Europaischen 
Wirtschaftsgemeinschaft für die Entwicklung der Raumstruktur der Bundesrepublik 

Berlin! Duncker und Humblot, 1971. 176 blz., tabn. 
Verkehrswissenschaftliche Forschungen; Schriftenreihe des Instituts für Industrie 

und Verkehrspohtik der Universitat Bonn, Bd 22. 

W E G V E R K E E R 

- Angenot, L . H. J. An introduction to the application of the theory of traffic poles 

in forecasts of traffic on a network of roads. 

Delft, University of technology; Instituts for townplannmg research, 1971. 

28 blz., grain. 

- Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Het bezit en gebruik van personenauto's in 1970; met medew. van J. König, de 
hoofdafdehngVerkecrsstatistieken en de hoofdafdeling Statistische analyse. 
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1973. 39 blz., grafn, tabn. 

- Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. 

Schade-aangifte formulieren en ongevallcnregistratie; de bruikbaarheid van schade-

Voorburg, 1972. 70 blz., tabn. 

- Fünfzig Jahre Güterfernverkehr mit Lkw, 1922-1972; 
25 Jahre Organisation des Güterfernverkehrs 1947-1972; 
Dokumentation über Entwicklung des gewerblichen Güterfernverkehrs auf 

der Strasse; hrsg. vom Bundesverband des Deutschen Güterfernverkehrs (BDF). 

Frankfurt/Mam, 1972. 54 blz., afbn, garfn. tabn. 
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S C H E E P V A A R T E N HAVENS 

- Rotterdam; een visie op de havenontwikkeling; door Y. Voogd, G van Tonger( 
Th. Schut, e.a. 

Rotterdam, Nederlandse Economische Hogeschool, Faculteit der economische 
wetenschappen; Sectie Ruimtelijke economie, 1973. 
I I , 53 blz., grafn, krtn, tabn. 

- Heeckt, H. Die Seehafen m Grossbrhannien und Irland. 
Hamburg, Verlag Weltarchiv, 1972. 237 blz., krt, tabn. 
Handbuch der europaischen Seehafen; Bd 6. 

Veröffentlichungen des HWWA - Institut für Whtschaftsforschung-Hamburg. 

- Jolmes, L . L. V. Die Seehafen in Italien. Hamburg, Verlag Weltarchiv 1972 
200 blz., krt, tabn. 

Handbuch der europaischen Seehafen Bd 9. 

Veröffentlichungen des HWWA - Institüt für Wirtschaftsforschung-Hamburg. 

- Seefeld, H. Verslag namens de Commissie van het verkeer (voorz. A. P. Oele) 
nopens het zeehavenbeleid m het kader van de Europese gemeenschap. Luxem
burg, Bureau voor officiële pubhkaties der Europese gemeenschappen 1972 
2 dln, krt, tabn. 
Dl 1. Verslag. 28 blz.. 
Dl 2. Bijlage. 89 blz., 

Europees parlement. Zhtingsdocumenten 1972-1973; doe. 10. 

T O E R I S M E E N R E C R E A T I E 

- Tonkelaar, J. F. den. Het strandweer. 

De Bilt, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, 1972. I I I , 2, 77 blz., 

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

- Organisation for economie co-operation and development. 

Road research pubhcations 1968-1972; construction - safety - traffic 
Paris, 1972. 40 blz. 

S T A T I S T I E K E N 

- Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Statistisch zakboek 1972. 's-Gravenhage, 1972 
XIV, 325 blz., grafn, tabn. 
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- Centraal Bureau voor de Statistiek. Statistiek van het bmnenlands goederen
vervoer 1971. 's-Gravenhage 1972. 102 blz., tabn. 

- Dhectoraat Generaal van het Verkeer; bureau Statistiek 
Statistische vademecum no. 6, november 1972. 
's-Gravenhage, 1972. 119 blz., tabn. 

- Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam. 
Statistiek van handel, nijverheid en verkeer 1970-1971. 
Rotterdam, 1973. X I I , 103 blz., grafn, tabn. 

- Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. 
Verkehr in Zahlen 1972. Berlin, 1972. 176 blz., grafn, tabn. 

- Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Verkeerstellingen 1970. 's-Gravenhage, 1972. 
98 blz., afbn, tabn. 
Deel 1. Algemene stedelijke tehmgen. 

- Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Verkeerstehmgen 1970. 's-Gravenhage, 1972 
92 blz., tabn. 
Deel 2. Algemene provinciale tehingen. 

- Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Statistiek van het internationaal goederenvervoer m de havens Rotterdam en 
Amsterdam per land 1971. 
's-Gravenhage, 1972. 419 blz., tabn. 

J A A R V E R S L A G E N 

- Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam. 

Jaarverslag 1971. Amsterdam, 1972. 

178 blz., afbn., tabn. 

- Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 's-Gravenhage. 
Jaarverslag 1971. 's-Gravenhage, 1972. 

307 blz., afbn, tabn. 

- Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Dordrecht en omstreken. 
Jaarverslag 1971. Dordrecht, 1972. 

27 blz., tabn. 

- Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Mijnstreek. 
Verslag 1972. Heerlen, 1973. 86 blz., tabn. 

146 




